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  ١/٣/١٩٤٣األردن -: من مواليد الصريح -
حتى   ١٩٩٦ة من  يشغل حالياً رئيس المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراث -

الغدد الصم والسكري واإلستقالب شرف في باإلضافة إلى كونه أستاذ  اآلن
  .بالجامعة األردنية

  
 :الشهادات العلمية - 

  ١٩٦٧/ ألمانيا - جامعة هايدلبرغ/ الطب تخرج من كلية -
  ١٩٦٨المانيا  –دكتوراه في التشريح جامعة هايدلبرغ حاصل على  -
  ١٩٧٤/الباطني  البورد األمريكي بالطب -
 ١٩٧٥ويسكنسن الطبية كلية /  زمالة الغدد الصم والسكري  -

شهادة الدكتوراه الفخرية في العلوم الطبية من جامعة العلوم والتكنولوجيا  -
  م٢٠١٤- ٢-٢٤االردنية 

 
  
International Academic Recognitions: 

 
  ١٩٧٥/ (FACP) الطبية األمريكية كليةال زمالة - ١

Fellow of the American College of physicians. 
 ١٩٩٦  كندا- جامعة وندسور –دكتوراه فخرية في القانون   - ٢

  ٢٠٠٢ (FACE) للغدد الصم والسكري األمريكية الكلية زمالة  - ٣
Fellow of the American College of Endocrinologists. 

 ٢٠٠٧/لألطباء  زمالة الكلية الملكية البريطانية -4
Fellow of the Royal College of physicians (UK). 

       
  
  
  



 

  
 :الجوائز الحاصل عليها- 
  

جائزة المنحة التعلیمیة األلمانیة لخدمات التبادل األكادیمي -
١٩٦٧,١٩٦٦,١٩٦٥,١٩٦٤ 

  ١٩٨٣/جائزة عبد الحمید شومان للعلماء العرب الشبان-
  ١٩٩٥وسام االستقالل من الدرجة األولى-
  ١٩٩٧والتعلیم من الدرجة الممتازةوسام التربیة -
  ٢٠٠٢جائزة مؤسسة سیغلر األمریكیة لبحوث السكري  -
   ٢٠٠٢جائزة الدولة التقدیریة في حقل العلوم البحتة والتطبیقیة لعام -
 ٢٠٠٦جائزة الجامعة األردنیة ألفضل باحث في الحقل الطبي لعام -
یة الوعائیة جائزة دولة الكویت لمكافحة السرطان واألمراض القلب-

 الرفیعةتقدیرًا لخبرتھ   ٢٠٠٦شرق   المتوسط لعام  إقلیموالسكري في  
  .وانجازه في مجال السكري

 ٢٠٠٧جائزة حصاد التمیز للجامعة األردنیة عام  -
 ٢٠٠٧للباحث المتمیز للعاموزارة التعلیم العالي والبحث العلمي جائزة  -

  .في مجال  العلوم الطبیة والصیدالنیة
  . ٢٠٠٧ام الحسین للعطاء المتمیز من الدرجة األولى للعام وس -
جائزة أفضل طبیب غدد صم في العالم من الجمعیة األمریكیة للغدد  -

 . ٢٠٠٨الصم للعام 
جائزة الشیخ حمدان لتكریم الشخصیات الطبیة المتمیزة في العالم العربي -

٢٠١٠  
 م2010ة على مستوى العالم لعام منظمة الصحة العالمیة ألفضل الخدمات الصحیجائزة  -

  .الممولة من المؤسسة الصحیة لإلمارات العربیة

األستاذ الدكتور : ضیف العام(باختیارهتكریم مؤسسة عبد الحمید شومان  -
  .٢٠١١) ، طبیبًا وأستاذًا ومؤسسًا وباحثًا متمیزًاكامل محمد صالح العجلوني

و أعلى وسام تمنحھ وھ" الوسام الذھبي للھالل األحمر األردني" - 
  .٢٠١٣الجمعیة الوطنیة للھالل األحمر األردني 

 و أفضل مدير الدولية المرموقة في مجال العلوم و البحوثجائزة سقراط  -

 ٢٠١٣ ، المملكة المتحدةأكسفورد. مركز لهذه السنة
  

  
  :عضو في العديد من الجمعيات العلمية والطبية منها -

  يةعضو في جمعية  السكري األمريك
  عضو في جمعية السكري البريطانية



 

  األمريكية عضو في جمعية الغدد الصم
  البريطانية عضو في جمعية الغدد الصم

 عضو في جمعية دراسة السكري األوروبية

  ةألوروبيعضو في جمعية الغدد الصم ا
  
  

  :الخدمة العامة - 
  ١٩٧٨مدير مستشفى الجامعة األردنية بالوكالة        

  ١٩٨٣فى الجامعة األردنية مدير فني لمستش
  ١٩٨٥- ١٩٨٤وزير للصحة في األردن  
  ١٩٨٥- ١٩٨٤رئيس المجلس الطبي األردني   
  ١٩٩٥-١٩٨٦رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية    

  ١٩٩٥-١٩٨٦عضو مجلس التعليم العالي 
  ٢٠٠٢-١٩٨٨عضو المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا 

  ٢٠٠٤ – ١٩٩٧عضو مجلس التربية والتعليم 
 م ٢٣/١١/٢٠٠١-م ٢٣/١١/١٩٩٧عضو مجلس األعيان األردني من  -

رئيس م وتبوأ ١٧/١٢/٢٠٠٩ –م ٢٩/١١/٢٠٠٧من   عضو مجلس األعيان األردني -
  م٢٠٠٧لجنة شؤون البيئة والصحة والتنمية االجتماعية في مجلس األعيان االردني 

  الدول العربية والدول دعي للمشاركة في القاء محاضرات علمية وتذكارية في أغلب -
والواليات المتحدة وكندا في مجال السكري ) ايطاليا- ألمانيا- بريطانيا(األوروبية 

  والغدد الصم والعلوم الطبية العربية االسالمية
  )االستنساخ والجنس- في مجاالت العلوم(له نشاطه في مقارنة األديان       

  ٢٠١١-٢٠١٠رئيس مجلس أمناء الجامعة األردنية  -
  

  

 التعليم: 
بدأ التدريس منذ كان مقيماً في أمريكا حيث عين معلماً سريرياً ثم تدرج في ذلك أثناء  - ١

.عمله كرئيس للمقيمين ثم كزميل في  الغدد الصم والوراثة  
عين أستاذاً مساعداً في كلية ويسكنسن الطبية ودرس لمدة ستة أشهر كأستاذ مساعد قبل العوده 

١٩٧٥الى األردن عام   



 

كامل في بناء كلية الطب في الجامعة األردنية وكانت في بدايتها . أسهم د ١٩٧٥في عام  - ٢
كأستاذ ثم عمل كرئيس قسم الباطنية ومساعداً للعميد وفي تلك الفتره كان يقوم بأعمال العميد 
لشغور المنصب لمدة سنة كاملة، أشرف الدكتور كامل أثناء ذلك على تخريج أول فوج في 

وكان هذا الفوج وبشهادة الجميع خاصة الممتحنين الخارجيين على  ١٩٧٨ب عام كلية الط
" ليدز"مستوى رفيع وقد أخضعناهم قبل التخرج لنفس االمتحان التجريبي الذي أجرته جامعة 

  "ليدز"وحققوا في أغلب المواضيع ما عدا األمراض النفسية مستوى ال يقل عن مستوى جامعة 
برنامج الدراسات العليا المبرمج والمتدرج مع تخرج أول فوج من  كامل في بدء. ساهم د - ٣

 وهلمجرا أول ثم مقيم ثانيالجامعة األردنية كامتياز ثم مقيم 

كامل في وضع قانون المجلس الطبي األردني الذي يخضع جميع خريجي كافة . ساهم د - ٤
التي كانت تنتج عنه الدول المتحان موضوعي وبذلك أنهى مهزلة معادلة الشهادات الورقي و

  .مآسي طبية
ساهم الدكتور كامل في وضع نظام التدريب في االختصاصات الفرعية االردنية بعد ان  - ٥

كان ذلك محتكراً ودون مراقبة على كافة الدول في كل بقاع العالم دون تأكد من المستوى 
  .ةفأصبح جميع األطباء يخضعون المتحانات متخصصة في كل االختصاصات الفرعي

البورد (وضع االطار القانوني والجهاز التنفيذي للهيئة العربية العليا للتخصصات الطبية  - ٦
  )العربي

  )١٩٨٣-١٩٨١البورد العربي (س المجلس العلمي ألمراض الباطنية ترأ - ٧
  ساهم الدكتور كامل في تأسيس كلية الطب في جامعة اليرموك ثم جامعة العلوم والتكنولوجيا - ٨
  ١٩٩٥ -١٩٨٦ل العجلوني مؤسس جامعة العلوم والتكنولوجيا ورئيسها لمدة تسع سنوات كام. د - ٩

  )بصفة رئيس للجامعه(١٩٩٥  - ١٩٨٦عضو في مجلس التعليم العالي لمدة تسع سنوات  -١٠
  )بصفة شخصيه( ٢٠٠٥ -١٩٩٧عضو في مجلس التربية والتعليم لثمن سنوات  -١١
  ) بصفة شخصيه(تكنولوجيا عضو في المجلس األعلى للعلوم وال -١٢
  )بصفة شخصيه(عضو اللجنة الملكية النشاء جامعة آل البيت  -١٣
  )بصفة شخصيه(عضو اللجنة الملكية النشاء الجامعة الهاشمية  -١٤
  )بصفة شخصيه(عضو مجلس أمناء الجامعة الهاشمية ونائب الرئيس  -١٥
  عضو مجلس التعليم العالي  -١٦
  .م ولتاریخھ١٩٩٥منذ  رئیس المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة -١٧

  
  

  :البحث العلمي والتقدير الدولي



 

  :المجالت العلمية
  ١٩٨٤-١٩٧٩المحرر المسؤول للمجلة الطبية األردنية   -
  :استشاري لعدد كبیر من المجالت المحلیة والعربیة والعالمیة وما زال استشاریًا لــ  -
  

  جلة الطبیة األردنیةالم -١
 المجلة الطبیة السعودیھ -٢
  سجالت الطب السعوديمجلة  -٣
 المجلة الطبیة اللبنانیھ -٤
 مجلة منظمھ الصحة العالمیة -٥
 مجلھ الخدمات الطبیة الملكیھ -٦
 ستقالباالالمجلة العالمیة للغدد و -٧
 Elsevierمجموعة مجالت دار النشر  -٨
  الحاالت الطبیھ لةمج -٩

وتعتبر أكثر المجالت  Diabetes Care)(لسكري مجلة العناية بالمستشار -١٠
  .اعتباراً وانتشاراَالمتخصصة بالسكري 

 
 
 
 

 :لجان التحكيم على المستوى العربي في المجاالت االكاديمية
  
  :التحكیم لعدة جوائزفي ساھم الدكتور كامل  

  العالمیة الطبیةجائزة الملك فیصل  ) أ
 الطبیة جائزة ملك البحرین ) ب
  ن أحمد كانو للتفوق واالبداعیوسف ب جائزة) جـ
  المملكة األردنیة الھاشمیة/ جائزة الدولة التقدیریة للعلوم الطبیة ) د

  ٢٠٠٢جائزة عبد الحمید شومان للباحثین العرب الشبان ) ھـ
  

  :مساھمات في األردن والبالد العربیة
  نيالمساھمة في النھوض بمستوى التخصصات الطبیة  بتأسیس المجلس الطبي األرد -
حتى  ١٩٧٧منذ نشأتھ كفكره عام    تأسیس المجلس الطبي العربي للتخصصات الطبیة -

  .اتمام قانونھ
  ١٩٨٢ -١٩٧٧الطبیة  لمجلس التخصصات العلیاالعربیة  لھیئةاعضو  -
١٩٨٣- ١٩٨٢الباطنیھ  مراضاال خصصلت عاليمجلس اللارئیس  -  
  صات الطبیة لكافة الدول للمجلس العربي للتخص رئیس لجنة اعتماد المستشفیات -

  ١٩٨٣- ١٩٧٧ العربیة
  

  :كان عضوًا في اللجان الملكیة لتأسیس
  جامعة الزرقاء الحكومیة الحقًا وحالیًا الھاشمیة -
 جامعة آل البیت -

  ٢٠٠٥ ونائب الرئیس لمجلس أمناء الجامعة الھاشمیھعضو 
  والتعلیم والتعلیم العالي األردنیة في مجال الرعایة الطبیة أغلب المؤتمرات والندوات شارك في 



 

  
  :ةعفي الجامالمجاالت البحثیة تطویر

المجال البحثي ھو مجال السكري والغدد الصم والوراثة الذي بدأ العمل بھ  الدكتور كامل 
وبدأ القسم ینمو حتى أصبح ھذا االختصاص یشار الیھ بالبنان وھو أكثر  ١٩٧٥العجلوني عام 

  :األقسام نشاطأ في 
عیادات السكري في ) ألف مریض سكري ٢٠یشرف الدكتور على ما یقل عن ( بیة الخدمات الط

  .في مستشفى الجامعة والمركز
  

  :مساهمات أردنيه
  

  الجامعة األردنية/المساهمه في تأسيس كلية الطب  - ١
 المساهمة في انشاء كلية الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية - ٢
 عضواللجنة الملكية ورئيس اللجنة المالية –ت المساهمة في انشاء جامعة آل البي - ٣
عضو اللجنة الملكية ) الزرقاء الحكومية سابقاً(المساهمة في انشاء الجامعة الهاشمية  - ٤

 .وعضو لمجلس امنائها ونائب الرئيس
  

  :ربيةمساهمات ع
  
تح أكبر مؤسسة طبیة في الخلیج قام باإلعداد المباشر بعد فشل جھات أجنبیة بف -

  .لك الوقت وھي مؤسسة حمد الطبیة ومشفاھاالعربي في ذ
خبرته في  ١٩٨٢و  ١٩٨١قدم الدكتور كامل العجلوني أثناء وجوده في قطر  -

تنظيم الصحة األولية ونظام التحويل من المراكز الصحية األولية والثانوية الى 
 .المستشفيات

ية منذ كان الدكتور كامل أحد المؤسسين األوائل للمجلس العربي للتخصصات الطب -
ثم عضواً في اللجنة  ١٩٧٩تأسيسه في اجتماع وزراء الصحة العرب في الكويت 

 . العليا للتخصصات الطبية

كان الدكتور كامل العجلوني المؤسس لمجلس األمراض الباطنية في مجلس  -
التخصصات العربية  وترأس لجنة اعتماد المستشفيات مما ساهم في رفع مستوى 

لعربي حيث وضع مع اللجنة التي يرأسها معايير االعتماد المستشفيات في العالم ا
 .لهذه المستشفيات وأهمها نظام ضبط الجوده

ومن أجل ذلك فقد زار الدكتور كامل مستشفيات السعودية، سوريا، العراق،  -
واجتمع بالمسؤولين عنها وقدم تقارير وليبيا الكويت، االمارات، قطر والبحرين 

لكي تصبح هذه المشافي بالمستوى المطلوب لتصل الى وافية مع اللجان المختصة 
ويمكن الرجوع الى هذه التقارير في  ،مستوى المستشفى التعليمي الذي نرجوه

 .وثائق المجلس العربي للتخصصات الطبية في دمشق
 



 

أسس الدكتور كامل المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة في األردن  -
في هذا المجال حيث بدأت فكرة انشاء المراكز المعنية وقد اعتبر المركز ريادياً 

بالسكري منتشرة في العالم العربي لتشمل الخدمات والبحث العلمي وتأهيل 
 ٠االطباء وفتح تخصصات جديدة في مجال الطب والتمريض والخدمات االخرى

مع منظمة الصحة   Collaborative Centerويعتبر المركز مركزاً متعاوناً 
  .ة  بعد تأسيسه بعام وما يزال العالمي

أسس الدكتور كامل المعهد الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة والذي يعنى  -
بالتدريب المهني األكاديمي لألطباء والممرضات وأخصائي التغذية السريرية 

بدأ تدريب الكادر الطبي على مستوى اخصائي . واإلرشاد الوراثي والقدم السكري
  .ميالدي ٢٠٠٠سكري منذ عام الغدد الصم وال

  
  

  :التالية المتعلقة بالسكري برنامج في التخصصات أسس
  طب سكري - ١
  تمريض مختص بالسكري - ٢
 تمريض أو فني مختص بالقدم السكرية - ٣

 تمريض أو فني مختص بالتغذية السريرية - ٤

 تثقيف صحي مختص - ٥

  
  .ة األردنيةويمنح هذا البرنامج درجة الدبلوم العالي والماجستير متآلفاً مع الجامع

باالضافة الى اعاله فان المركز . ٢٠٠٦وقد تخرج الفوج األول في نهاية شهر حزيران 
الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة معترف به من المجلس الطبي األردني لتأهيل 
االختصاصيين الباطنيين بتخصص الغدد الصم والسكري واالستقالب بعد دراسة وتدريب 

  .تستمر ثالث سنوات
أسس الدكتور كامل مع مجموعة من الرياديين في حقل الغدد الصم والسكري  -

الجمعية العربية للغدد الصم  والسكري وهي  تضم مجموعة من نخبة األساتذة 
وهو عام تأسيس  ١٩٩٩واالخصائيين والمهتمين بهذه األمراض ومنذ عام 

  .منذ تأسيسها الجمعية يشغل الدكتور كامل منصب أمينها العام
  :المنشور البحث العلمي



 

 - في المجالت والدوریات العالمیة المتخصصة والمفھرسة عالمیًابحث  ١٨٠ من أكثر عددها

 C.Vعلى التفاصيل أنظر  لإلطالع

  منها ستون بحثاً في آخر عشر سنوات
  :الكتب

  

  ٢٠٠٤ األردن،/ مطبعة األجيال، عمان، بين العلم واألديان والمعتقدات االستنساخ - ١
، مطبعة المرأة والرجل وعالقتهما/  اليهودية والمسيحية واالسالم الجنس في - ٢

  ٢٠٠٧األردن، / الجامعة األردنية، عمان 

 ٢٠٠٧األردن، / مطبعة الجامعة األردنية، عمان  ،السكريداء  - ٣

 ٢٠٠٧األردن / مطبعة الجامعة األردنية، عمان  السكري بين يدي المواطن - ٤

األردن / مطبعة الجامعة األردنية، عمان ، "سرابأم حقيقة "في اليهودية قبول اآلخر  - ٥
٢٠٠٨ 

 .٢٠١٣األردن / ، مطبعة الدستور، عمانتاريخ كلية الطب بالجامعة األردنية - ٦

، مطبعة الجامعة االردنية، واقع المرأة األردنية بين الدين والمجتمع - ٧
 .٢٠١٤األردن/عمان

 ٢٠١٥األردن/عمانم،  ١٩٨٦-١٩٧٦تاريخ جامعة اليرموك وأحداثها  - ٨

 م،١٩٩٥- ١٩٨٦جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية ومسيرتها  - ٩
 ٢٠١٥األردن/عمان

  


