البروفيسور فريح عوده أبوحسان

السيرة العلمية والعملية
لألستاذ الدكتور
فريح عودة أبوحسان
مسيرة عطاء لن ينضب

( ُي ْؤتِي ا ْل ِح ْك َمةَ َمنْ يَشَاءُ َو َمنْ ُي ْؤتَ الْ ِح ْك َمةَ َف َقدْ أُو ِت َي َخيْراً) ..
رائد جراحة العظام في األردن والعالم العربي
المدير العام لمركز البروفيسور لعالج وجراحة العظام
والمفاصل والكسور
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االسم:

فريح عودة محمد أبوحسان

الجنسية:

أردني

هاتف المركز:

+29996256269

فاكس المركز:

+29996296269

الخلوي :

+299526696295

البريد اإللكتروني :

professor_center@hotmail.com
freih@ju.edu.jo
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خبرة البروفيسورفي جراحة العظام والمفاصل والكسور
خبره طويله ومتميزه تمتد إلى أكثرمن25عام في مجال جراحة العظام والمفاصل في
مستشفى الجامعه األردنيه–عمان ومستشفيات بريطانيا – لندن وإيرلندا–دبلن ،والخليج
العربي – البحرين حيث أجرى البروفيسورمايقارب من  9000عمليه جراحيه في كافة
فروع جراحة العظام والمفاصل وتخرج على يديه المئات من األطباء والعشرات من ذوي
االختصاص في جراحة العظام.
نعالج مرضانا تبعاً ألعلى مستويات الطب الحديث ونضاهي المراكزالعلميه في
كافة أنحاء العالم: -
 –1جراحة الطرف العلوي )جراحة اليد والكتف( :
عالج أمراض اليد والكتف وكسورهاحيث يتم التشخيص بواسطة األلتراساوند وإجراءمعظم العمليات
عن طريق المداخالت الجراحيه البسيطه وإجراءبعض العمليات بواسطةالمناظير.
-2جراحة العظام والمفاصل عنداألطفال:
عالج أمراض العظام والمفاصل عند األطفال مثل التشوهات الخلقيه في اليد والحوض والقدم
واألمراض النادره عنداالطفال والكسوروالتي تحتاج إلى خبرات عاليه ومميزه وفق أحدث
المعاييرالطبيه في العالم .حيث يتم التشخيص ألمراض العظام عند األطفال بواسطة األلتراساوند
-3تطويل العظام عند األطفال والبالغين:
عالج قصر األطراف الناتجه عن التشوهات الخلقيه عند األطفال اوالقصرالناتج عن اإلصابات وكذلك
معالجة قصر القامه عند األطفال والبالغين وفق أحدث المعايير الطبيه في العالم بطريقة جهازإليزاروف
والطرق اإليطاليه واألمريكيه المتبعه في أفضل المراكز في العالم ،ويمكن التطويل لغاية  03سم
-4جراحة العمود الفقري:
عالج أمراض وجراحة الظهر ،الديسك،تشوهات العمود الفقري عند األطفال وأمراض الظهرعند
الكباروكذلك كسورالعمودالفقري وفق أحدث المعاييرالطبيه في العالم.
وتتم إجراء عمليات الديسك بالمنظار.
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-5جراحة المفاصل االصطناعيه:
عالج أمراض المفاصل عندالكبارمثل مفصل الركبه و الحوض و الكتف حيث يتم تبديل المفاصل
حسب أحدث المعايير في العالم ومن األنواع المعتمده في أفضل المراكز العالميه.
-6تنظير وجراحة المفاصل:
عالج أمراض المفاصل مثل مفصل الركبه والكتف حيث يتم التشخيص بواسطة األلتراساوند و إجراء
العمليات الجراحيه عن طريق المنظارإلصابات الكتف والركبه وزرع األربطه وكذلك إجراء عمليات
أمراض العصب األوسط في اليد بالمنظار.
-7معالجة الكسور الحديثه والكسورالمعقده:
عالج الكسورعند األطفال والبالغين و الناتجه عن الحوادث والتي تحتاج إلى إجراءات طبيه وخبرات
مميزه عن طريق أفضل األجهزه والمعدات الجراحيه العالية الجوده.
-8جراحة أورام العظام:
عالج أورام العظام الحميدة والخبيثه ومنع بتر األطراف ضمن أحدث الطرق العالميه.
-9عمليات إليزاروف لعالج أمراض العظام المستعصيه:
عالج التشوهات الخلقيه و الكسورغير الملتئمه ومعالجة أمراض العظام غير القابله للشفاء بالطرق
األخرى
 -01أمراض المفاصل:
استخدام تكنولوجيا زراعة الخاليا المنشطة المشتقة من دم المريض لعالج مرض احتكاك المفاصل في
المراحل األولى
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البروفيسور مسيرة عطاء متميز ودائم ما زالت في المراتب األولى
 - 1حصل على الترتيب األول في امتحان المجلس الطبي األردني (البورد األردني) في جراحة العظام عام
.1993
 - 2أول طبيب من خريجي قسم جراحة العظام يعين في الجامعة األردنية عام .1993
 - 0أول طبيب من خريجي قسم جراحة العظام عمل في أفضل مركز في جراحة العظام – لندن لإلبحار في
تخصصات جراحة العظام بتوصية من المرحوم األستاذ الدكتور أكرم الشناق عام . 1992
 - 4أول طبيب من قسم جراحة العظام في الجامعة األردنية يحصل على شهادة كلية الجراحين الملكية البريطانية
– لندن عام  1990ومن المرة االولى.
 - 5الطبيب األردني الوحيد من األوائل على مستوى العالم في امتحان األكاديميه األمريكيه لجراحة العظام عام
. 1994
 - 6أول طبيب أردني يعمل في جمهورية إيرلندا تابعاً لكلية الجراحين الملكيه اإليرلنديه – دبلن برتبة عاليه جدًا
عام  1991-1995تؤهله ألن يعمل مستشار في أرقى مستشفيات بريطانيا وجمهورية إيرلندا.
 - 1أول طبيب أردني يحصل على شهادة كلية الجراحين الملكية من أربع كليات ملكية في (لندن ،ادنبره،
جالسكو ،دبلن) في جراحة العظام والمفاصل والمفاصل والكسور عام .1991
 - 8أول طبيب أردني يحمل شهادة تخصص فرعي في جراحة عظام األطفال من مستشفيات كلية الجراحين
الملكيه اإليرلنديه عام . 1991
 - 9أول استشاري أردني في جراحة العظام والمفاصل يعمل في مستشفى قوة دفاع مملكة البحرين عام -1991
.1999
- 13

أول استشاري جراحة عظام في مستشفى الجامعه األردنيه يحمل شهادة تخصص في جراحة عظام
األطفال ،حيث تم افتتاح له أول عيادة جراحة عظام أطفال في تاريخ مستشفى الجامعه عام .1999

- 11

أول استشاري أردني في جراحة العظام يسجل أكبر عدد ابتكارات في جراحة العظام على مستوى
األردن والعالم العربي منشوره وموثقة في المجالت العالمية.

- 12

أول استشاري في جراحة العظام يستعمل تقنية إليزاروف في تطويل العظام في مستشفى الجامعة
األردنية عام .2336

- 10

أول استشاري في جراحة العظام يستخدم تقنية األمواج فوق الصوتيه (األلتراساوند) لتشخيص
أمراض العظام والمفاصل في األردن والعالم العربي.

- 14
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مدير أول مركز متخصص في جراحة العظام يتم افتتاحه برعاية سمو األميرة بسمة بنت طالل.
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الشهادات والدرجات العلمية
الشهادة

المصدر

شهادة المجلس الطبي األردني في جراحة العظام

المجلس الطبي األردني

و المفاصل و الكسور

عمان – األردن

شهادة زمالة كلية الجراحين الملكية البريطانية

-5

شهادة زمالة كلية الجراحين الدولية

كلية الجراحين الملكية
البريطانية -لندن
كلية الجراحين الدولية – أمريكا

-1

شهادة الدراسات العليا في جراحة العظام والمفاصل
والكسور

-6

شهادة عضوية جمعية جراحي اليد البريطانية

-9

شهادة الدراسات العليا في جراحة العظام والمفاصل
والكسور عند األطفال وجراحة العمود الفقري-
مستشفيات كلية الجراحين الملكيه اإليرلنديه – دبلن

مستشفى روبرت جونز
 جامعة بيرمنغهام –كيل  -لندن
جمعية جراحي اليد البريطانية
لندن
مستشفيات كلية الجراحين
الملكيه اإليرلنديه – دبلن

-6

-9

-5

-2

شهادة زمالة كليات الجراحين الملكية البريطانية و
اإليرلنديه في جراحة العظام والمفاصل والكسور
(البورد المشترك)

كليات الجراحين الملكية (لندن –
دبلن – ادنبره – جالسكو)

شهادة عضوية جمعية جراحي العظام البريطانية

جمعية جراحي العظام البريطانية
لندن

شهادة عضوية جمعية تنظير المفاصل الدولية
األمريكية

جمعية تنظير المفاصل الدولية
األمريكية

شهادة عضوية جمعيات جراحة الركبة وتنظير
المفاصل األوروبية

جمعيات جراحة الركبة وتنظير
المفاصل األوروبية -فرنسا -
ألمانيا

شهادة درجة بروفيسور في جراحة العظام
والمفاصل والكسور

الجامعة األردنية
عمان

-2
-61

-66
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التاريخ
0991

1993
6221
6226
6226
6225

1997
6222
6222
6222

9112
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الوظائف األكاديميه والطبيه
#
-6

-9

-5
-1

-6

-9

-5

-2

-2

-61
-66
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الوظيفة

التخصص

المؤسسة

مستشارأول

جراحةالعظام والمفاصل
والكسور وجراحة عظام
األطفال

مستشفى
الجامعة األردنية

بروفيسور

جراحة العظام والمفاصل
والكسور وجراحة عظام
األطفال

كلية الطب
الجامعة األردنية

مستشار

جراحة أورام العظام
والمفاصل والعضالت

مركز الحسين
للسرطان

مستشار

جراحةالعظام والمفاصل
والكسور وجراحة عظام
األطفال

مستشفى
الجامعة األردنية

أستاذ مشارك

جراحة العظام والمفاصل
والكسور وجراحةعظام
األطفال

كلية الطب

مستشار

جراحة العظام والمفاصل
والكسور وجراحة عظام
األطفال

مستشفى
الجامعة األردنية

أستاذ مساعد

جراحة العظام والمفاصل
والكسور وجراحة عظام
األطفال

كلية الطب

مستشار

جراحة العظاموالمفاصل
والكسور وجراحة عظام
االطفال

المستشفى
العسكري

الدولة

السنة

عمان -
األردن

 2009لغاية
هذا
التاريخ

عمان -
األردن

 2009لهذا
التاريخ

عمان -
األردن

– 2009
2004

عمان -
األردن

 20092004

عمان -
األردن

– 2009
2004

الجامعة األردنية

الجامعة األردنية

عمان -
األردن

– 2004
1999

عمان -
األردن

-1999
9111

مملكة

19991997

البحرين

اختصاصي

جراحة عظام األطفال

مستشفيات
كليةالجراحين
الملكيه

دبلن -
إيرلندا

19971995

اختصاصي

جراحة العظام والمفاصل
والكسور

مستشفيات
بريطانيا

لندن -
انجلترا

19951992

اختصاصي

جراحةالعظام والمفاصل
والكسور

مستشفى
الجامعة األردنية

عمان -
األردن

19921990
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-69

مدرس

جراحةالعظام والمفاصل
والكسور

كلية الطب
الجامعة األردنية

عمان -
األردن

19921990

الجوائز التقديرية
 -1جائزة جمعية البر و اإلحسان /الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية 2004 -
-2جائزة جمعية البر و اإلحسان /الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية2005 -
-0جائزة جمعية البر و اإلحسان/الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية 2006 -
 -4جائزة جمعية البر و اإلحسان /الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية 2007 -
-5شهادة تقدير من سمو االميرة بسمة رئيسة اللجنة العليا لحملة البر و اإلحسان 2008 -
 -6جائزة جمعية البر و اإلحسان  /الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية 2009 -
 -1درع التميز من جمعية جراحي العظام و المفاصل األردنية2009-

الوظائف اإلداريه السابقة
-6

ممثل قسم الجراحة الخاصة

كلية الطب

2006- 2002

الجامعة األردنية
-9

رئيس قسم جراحة العظام

مستشفى الجامعة األردنية

9166-9112

والمفاصل والكسور
-5
-1
-6
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رئيس قسم الجراحة

كلية الطب

الخاصة

الجامعة األردنية

رئيس دائرة الجراحة الثانيه

مستشفى الجامعة األردنية

نائب رئيس المجلس

المجلس الطبي العربي

العلمي  -سوريا

في جراحة العظام
والمفاصل-دمشق

9166-9112
9166-9112
2008لغاية هذا
التاريخ
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عضويات الجمعيات الطبيه العالميه
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 عضو جمعية جراحي العظام البريطانية – لندن سابقاً عضو المجلس الطبي البريطاني سابقاً عضو جمعية جراحي العظام اإليرلندية – دبلن سابقاً عضو األكاديميه األمريكيه لجراحي العظام سابقاً عضوية جمعية جراحي اليد البريطانية – لندن سابقاً عضو جمعية جراحي الركبة وتنظير المفاصل األوروبية سابقاً عضو جمعية تنظير المفاصل الدولية األمريكية سابقاً عضو جمعية الكلية الدولية الجراحية سابقاً -عضو نادي جراحي عظام مستشفى روبرت جونز البريطاني سابقاً

مجاالت االبحاث العلميه
 -1جراحة اليد والكتف
 -2جراحة القدم
-3جراحة عظام االطفال
-4جراحة أورام العظام
-5جراحة مفصل الركبة
-6جراحة العمود الفقري
 -7جراحة تطويل العظام
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األعمال التطوعيه
 - 1مستشار أول في جراحة العظام لمرضى الصندوق األردني الهاشمي لتنمية
القوى البشرية – حملة البر واإلحسان
 - 2مستشارجراحة عظام األطفال وتشوهات العمود الفقري في مركز الحسين
لإلعاقات الحركيه – عمان سابقاً

ملخص نتائج أبحاث البروفيسور
وأثرها على المستوى العالمي
 - 6االبتكارات
االبتكار
 -0طريقة جديدة إلجراء عمليات القدم عند األطفال
بدون نزف بواسطة حابس الدم فوق الكاحل.
-2

طريقة جراحية جديدة سهلة عن طريق الجلد
لعالج ورم العظم الكبي.

 -3طريقة جراحية جديدة سهلة لعالج أكياس العظام
الحميدة.
-4

طريقةجراحية جديدة لعالج ألم كعب القدم
المزمن.

طريقة جراحية جديدة سهلة لعالج األكياس
-5
العظمية الدموية في أسفل عظم الشظيه بالقرب
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رقم التسجيل الدولي
F-(2003),
13(2), 66-69
)JBMS- (2008
20(3) 101-105
)JBMS- (2009
21,3 302-307
;FA-2009
15(2):90-5
; ]JBJSB- [2009
91-B:1227-31.
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من مفصل الكاحل.
-6

طريقة جراحية جديدة لعالج تشوهات القدم
المستعصية عند األطفال.

FA-16 (2010),
38–44.

-7

طريقة جراحية جديدة لعالج األكياس العظمية
الدموية العمالقة.

)STLR -(2010
5:149-154

-8

طريقة جراحية جديدة لعالج لوحة الكتف
المرتفعة عند األطفال

)STLR -(2011
6:59–67

 - 9االكتشافات
االكتشاف

رقم التسجيل الدولي

-0

حالة نادرة جدا" لصدفة بحرية مختفية في القدم.

-2

حالة نادرة جدا" لكيس هايتتد في الحوض أدى الى
شلل في القدم.

BMB -2000,
22,2:89-90
S-(2001),
15; 26(2):230-32

-3

حالة نادره جدا" ورم في القدم.

-4

نمط مختلف لخلع الورك في األردن عن بقية دول
العالم

-5

حالة نادرة جدا"من االلتهاب العضلي الصديدي على
طول العمود الفقري.

ESJ- (2008),
17 (2):S239–S242

-6

حاله نادره جدا" لورم كاذب في القدم.

FA-(2008),
14 (1)32–35

-7

نمط مختلف لغياب عضلة راحة اليد الطويلة في األردن
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