
 أبوحسان عوده فريح البروفيسور

  

 السيرة العلمية والعملية
 لألستاذ الدكتور

 فريح عودة أبوحسان
 ) ..ُيْؤِتي اْلِحْكَمَة َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد ُأوِتَي َخْيرًا( 

 والمفاصل رائد جراحة العظام
 في األردن والعالم العربي 
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 أبوحسان محمدعودة  فريح :سماال
 

 :الجنسية
 

 أردني

 +96265931956 :المركز هاتف
 

 +96265921956 :فاكس المركز
 

 +962795565863 :الخلوي 
 

 professor_center@hotmail.com لكتروني :البريد اإل
freih@ju.edu.jo 

 
 

 والكسور العظام والمفاصل خبرة البروفيسورفي جراحة
 في والمفاصل عام في مجال جراحة العظام  30 كثرمنخبره طويله ومتميزه تمتد إلى أ

دبلن، –يرلنداإجمهورية و ،لندن – ومستشفيات بريطانيا ،عمان–ردنيهمستشفى الجامعه األ
جراحيه  عمليه 11000 يقارب من جرى البروفيسورماحيث أ ،البحرين – والخليج العربي

طباء والعشرات األ في  كافة فروع جراحة العظام والمفاصل وتخرج على يديه المئات من
 .العظام جراحة في االختصاص ذوي من

 نحاءأ كافة في المراكزالعلميه ونضاهي الحديث الطب مستويات ألعلى مرضانا تبعًا نعالج
   :العالم
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 ) :والكتف اليد جراحة (العلوي الطرف جراحة – 1
 

 طريق عن العمليات معظم جراءإو بكل دقةالتشخيص  يتم حيث وكسورها والكتف اليد أمراض عالج
 .راالمنظجراحة  بواسطة العمليات جراءوإ البسيطه الجراحيه المداخالت

 
 

 :طفالاأل عند والمفاصل العظام جراحة 2-
 

 والقدم والحوض في اليد الخلقيه التشوهات مثل طفالاأل عند والمفاصل العظام مراضأ عالج
 دثحأ وفق ومميزه عاليه خبرات لىإ تحتاج والكسوروالتي االطفال عند النادره مراضواأل

 .بحرفية عالية جدًاطفال التشخيص ألمراض العظام عند األتم ي حيث ،العالم في المعاييرالطبيه
 

 :طفال والبالغينتطويل العظام عند األ 3-
 

  صاباتعن اإل طفال اوالقصرالناتجاتجه عن التشوهات الخلقيه عند األطراف النعالج قصر األ
في العالم  ير الطبيهالمعاي حدثوكذلك معالجة قصر القامه عند األطفال والبالغين وفق أوالكسور 

ويمكن ، فضل المراكز في العالمالمتبعه في أ مريكيهبطريقة جهازإليزاروف والطرق اإليطاليه واأل
 .سم 30التطويل لغاية 

 
 :جراحة العمود الفقري 4-

 
 مراض الظهرعندوأ طفالتشوهات العمود الفقري عند األ سك،الدي ،عالج أمراض وجراحة الظهر

 .حدث المعاييرالطبيه في العالمالفقري وفق أ كسورالعمود وكذلك  كبارال
 .جراء عمليات الديسك بالمنظاروتتم إ

 
 

 :جراحة المفاصل االصطناعيه 5-
 

لكتف حيث يتم تبديل المفاصل االحوض وو  الكبارمثل مفصل الركبه مراض المفاصل عندعالج أ
 .المراكز العالميهفضل في أ  ومن األنواع المعتمده حسب أحدث المعايير في العالم 

 
 :تنظير وجراحة المفاصل 6-

 
 جراء العملياتإو  بدقة متناهيةيتم التشخيص  مراض المفاصل مثل مفصل الركبه والكتف حيثأعالج 

إجراء عمليات أمراض  ربطه وكذلكإلصابات الكتف والركبه وزرع األ لجراحيه عن طريق المنظارا
 .وسط في اليد بالمنظارالعصب األ
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 :معالجة الكسور الحديثه والكسورالمعقده 7-
 

اءات طبيه وخبرات جرإ لىلناتجه عن الحوادث والتي تحتاج إاو طفال والبالغين عالج الكسورعند األ
 .العالية الجوده جهزه والمعدات الجراحيهمميزه عن طريق أفضل األ

 
 

 :ورام العظامجراحة أ 8-
 

 العالميه. حدث الطرقبتر األطراف ضمن أ دون  ام الحميدة والخبيثهورام العظعالج أ
 

 :مراض العظام المستعصيهعمليات إليزاروف لعالج أ 9-
 

غير القابله للشفاء بالطرق  مراض العظامأ  ومعالجة  مهملتئالغير الكسورو  عالج التشوهات الخلقيه
 .خرىاأل
 

 :المفاصل أمراض -10
 

لعالج  ومن النخاع العظمي  المشتقة من دم المريض زراعة الخاليا المنشطة استخدام تكنولوجيا 
 .ولىرض احتكاك المفاصل في المراحل األم

 

 

 البروفيسور مسيرة عطاء متميز ودائم ما زالت في المراتب األولى

حصل على الترتيب األول في امتحان المجلس الطبي األردني (البورد األردني) في جراحة  -1

 .1990العظام عام 

 .1990خريجي قسم جراحة العظام يعين في الجامعة األردنية عام أول طبيب من  -2

لندن  –أول طبيب من خريجي قسم جراحة العظام عمل في أفضل مركز في جراحة العظام  -3

 . 1992أكرم الشناق عام  أ.دلإلبحار في تخصصات جراحة العظام  بتوصية من المرحوم 

ية يحصل على شهادة كلية الجراحين أول طبيب من قسم جراحة العظام في الجامعة األردن -4

 ومن المرة االولى. 1993لندن عام  –الملكية البريطانية 
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  الطبيب األردني  الوحيد من األوائل على مستوى العالم في امتحان األكاديميه األمريكيه -5

 . 1994عام  والمفاصل  لجراحة العظام 

دبلن   –ة الجراحين الملكيه اإليرلنديه أول طبيب أردني يعمل في جمهورية إيرلندا تابعًا لكلي -6

تؤهله ألن يعمل مستشار في أرقى مستشفيات بريطانيا  1997-1995برتبة عاليه جدًا عام 

 وجمهورية إيرلندا.

الجراحين الملكية من  يحصل على شهادة كلية على مستوى الوطن العربي أول طبيب أردني  -7

في (لندن، ادنبره، جالسكو، دبلن) في جراحة العظام والمفاصل والمفاصل   أربع كليات ملكية

 .1997والكسور عام 

أول طبيب أردني يحمل شهادة تخصص فرعي في جراحة عظام األطفال من مستشفيات كلية  -8

 . 1997الجراحين الملكيه اإليرلنديه عام  

ى قوة دفاع مملكة البحرين أول استشاري أردني في جراحة العظام والمفاصل يعمل في مستشف -9

 . 1999 -1997عام 

   أول استشاري جراحة عظام  في مستشفى الجامعه األردنيه يحمل شهادة تخصص -10

 .في جراحة عظام األطفال أضافية          

 أول استشاري أردني في جراحة العظام يسجل أكبر عدد ابتكارات في جراحة العظام  -11

 األردن والعالم العربي منشوره وموثقة في المجالت العالمية.  على مستوى         

 إليزاروف في تطويل العظام في  أول استشاري في جراحة  العظام يستعمل تقنية  -12

 .2006األردنية عام  الجامعة  مستشفى          

 الصوتيه (األلتراساوند) أول استشاري في جراحة العظام يستخدم تقنية األمواج فوق   -13

 أمراض العظام والمفاصل في األردن والعالم العربي.لتشخيص             

 مدير أول مركز متخصص في جراحة العظام يتم افتتاحه برعاية سمو األميرة بسمة   -14

 .اميرة الخير والعطاء -بنت طالل           

 
 

Page 5 of 21 
 



 أبوحسان عوده فريح البروفيسور

 الشهادات والدرجات العلمية
 التاريخ المصدر الشهادة 
الطبي األردني في جراحة شهادة المجلس  -1

 و المفاصل و الكسور العظام
 المجلس الطبي األردني

 األردن – عمان
1990 

كلية الجراحين الملكية  شهادة زمالة كلية الجراحين الملكية البريطانية -2
 1993 لندن -البريطانية

 شهادة زمالة كلية الجراحين الدولية -3
 

 –كلية الجراحين الدولية 
 أمريكا

1994 

شهادة الدراسات العليا في جراحة العظام  -4
 والمفاصل والكسور

 مستشفى روبرت
جامعة  -جونز 

 -كيل  –بيرمنغهام 
 لندن  

1995 

 شهادة عضوية جمعية جراحي اليد البريطانية -5
 

اليد  جمعية جراحي
 لندن -البريطانية

1995 

شهادة الدراسات العليا في جراحة العظام  -6
والكسور عند األطفال وجراحة والمفاصل 

مستشفيات كلية الجراحين  -العمود الفقري
 دبلن –الملكيه اإليرلنديه 

مستشفيات كلية الجراحين 
 دبلن –الملكيه اإليرلنديه 

1997 

شهادة زمالة كليات الجراحين الملكية  -7
البريطانية و اإليرلنديه في جراحة العظام 

 المشترك)والمفاصل والكسور (البورد 

كليات الجراحين الملكية  
 –ادنبره  –دبلن  –(لندن 

 جالسكو)
1997 

شهادة عضوية جمعية جراحي العظام  -8
 البريطانية

جمعية جراحي العظام 
 لندن -البريطانية

1998 

شهادة عضوية جمعية تنظير المفاصل الدولية  -9
 األمريكية

جمعية تنظير المفاصل الدولية 
 األمريكية

1998 

شهادة عضوية جمعيات جراحة الركبة  -10
 وتنظير المفاصل األوروبية

جمعيات جراحة الركبة 
 -وتنظير المفاصل األوروبية

 ألمانيا -فرنسا 

1998 

شهادة درجة بروفيسور في جراحة العظام  -11
 والمفاصل والكسور

 الجامعة األردنية
 عمان

2009 
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 كاديميه والطبيهاأل الوظائف
 السنة الدولة المؤسسة التخصص الوظيفة #

1- 
 مستشارأول
 (خبير)

العظام  جراحة
 والمفاصل والكسور 

مستشفى الجامعة 
 األردنية

 - عمان
 األردن

2009  
 لغاية هذا
 التاريخ

 
2- 

جراحة العظام  بروفيسور
 والمفاصل والكسور 

 كلية الطب

 الجامعة األردنية

 - عمان
 األردن

لهذا  2009
 التاريخ

3- 
جراحة أورام العظام  مستشار

 والمفاصل والعضالت
مركز الحسين 

 للسرطان

 - عمان
 األردن

2009 – 
2004 

4- 
العظام  جراحة مستشار

 والمفاصل والكسور 
 مستشفى الجامعة

 األردنية

 - عمان
 األردن

2009 - 
2004 

 
5- 

أستاذ 
 مشارك

جراحة العظام 
 والمفاصل والكسور 

 كلية الطب

 الجامعة األردنية

 - عمان
 األردن

2009 – 
2004 

6- 
جراحة العظام   مستشار

 والمفاصل والكسور 
مستشفى الجامعة 

 األردنية

 - عمان
 األردن

2004 – 
1999 

7- 
جراحة العظام  أستاذ مساعد

 والمفاصل والكسور 
 كلية الطب

 الجامعة األردنية

 - عمان
 األردن

1999- 
2004 

8- 
 جراحة العظام مستشار

 والمفاصل والكسور 
المستشفى 
 العسكري

 مملكة

 البحرين

1999- 
1997 

9- 
 جراحة العظام اختصاصي

 والمفاصل والكسور
 مستشفيات كلية

 الجراحين الملكيه
 - دبلن

 إيرلندا
1997- 
1995 

10- 
جراحة العظام  اختصاصي

 والمفاصل والكسور
مستشفيات 

 بريطانيا
 -لندن

 انجلترا
1995- 
1992 
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11- 

العظام  جراحة اختصاصي
 والمفاصل والكسور

مستشفى الجامعة 
 األردنية

 - عمان
 األردن

1992- 
1990 

12- 
 مدرس

 

العظام  جراحة
 والمفاصل والكسور

 كلية الطب

 الجامعة األردنية

 - عمان
 األردن

1992- 
1990 

 

 ز التقديريةئالجوا

 

 

 

 2004   -الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية / اإلحسانجائزة جمعية البر و  -1
 2005   -الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية/ اإلحسانجمعية البر وئزة جا -2
 2006   -الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية /اإلحسانجائزة جمعية البر و -3
 2007   -الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية / اإلحسانجائزة جمعية البر و -4
 2008   -اإلحسان ة اللجنة العليا لحملة البر وبسمة رئيسشهادة تقدير من سمو االميرة  -5
  2009  -ني الهاشمي للتنمية البشرية الصندوق األرد / اإلحسان جائزة جمعية البر و -6
 2010   -الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية / اإلحسانجائزة جمعية البر و -7
 2011   -الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية/ اإلحسانئزة جمعية البر وجا -8
 2012   -الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية /اإلحسانجائزة جمعية البر و -9

 2013   -الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية / اإلحسانجائزة جمعية البر و -10
 2014   -اإلحسان عليا لحملة البر وة اللجنة الشهادة تقدير من سمو االميرة بسمة رئيس-11
 2015  -ني الهاشمي للتنمية البشرية الصندوق األرد / اإلحسان جائزة جمعية البر و -12
 2016- درع التميز من جمعية جراحي العظام و المفاصل األردنية -13
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 السابقة داريهالوظائف اإل

 
 كلية الطب ممثل قسم الجراحة الخاصة -1

 الجامعة األردنية

2006- 2002 
 

 رئيس قسم جراحة العظام -2

 والمفاصل والكسور

 2011-2008 مستشفى الجامعة األردنية
 

 رئيس قسم الجراحة -3

 الخاصة

 كلية الطب

 الجامعة األردنية

2008-2011 

 2011-2008 مستشفى الجامعة األردنية رئيس دائرة الجراحة الثانيه -4

 رئيس المجلسنائب  -5

 سوريا -العلمي 

 

 المجلس الطبي العربي

في جراحة العظام 
 دمشق- والمفاصل

 
 2013لغاية  2008 
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 مجاالت االبحاث العلميه
 والكتف اليد جراحة 1- 
 القدم جراحة 2- 
 عظام االطفال جراحة 3-
 ورام العظامجراحة أ 4-
 الركبةمفصل  جراحة 5-
 جراحة العمود الفقري 6-
 جراحة تطويل العظام 7- 

 

 عضويات الجمعيات الطبيه العالميه

 لندن  –عضو جمعية جراحي العظام البريطانية  -1
 لندن -عضو المجلس الطبي البريطاني  -2
 دبلنً  –عضو جمعية جراحي العظام اإليرلندية  -3
 واشنطن -عضو األكاديميه األمريكيه لجراحي العظام  -4
 لندن  –عضوية جمعية جراحي اليد البريطانية  -5
 عضو جمعية جراحي الركبة وتنظير المفاصل األوروبية  -6
 عضو جمعية تنظير المفاصل الدولية األمريكية  -7
 الدولية الجراحين عضو كلية  -8
  عضو نادي جراحي عظام مستشفى روبرت جونز البريطاني -9

 األعمال التطوعيه

في جراحة العظام لمرضى الصندوق األردني الهاشمي لتنمية وخبير مستشار أول  -1
 حملة البر واإلحسان –القوى البشرية 
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 البروفيسور أبحاث نتائج ملخص

 العالمي المستوى على وأثرها 
 اتاالبتكار -1

الدولي التسجيل رقم االبتكار   

طريقة جديدة إلجراء عمليات القدم عند األطفال بدون  -1
 نزف بواسطة حابس الدم فوق الكاحل.

F-(2003), 
13(2), 66-69 

طريقة جراحية جديدة سهلة عن طريق الجلد  لعالج ورم  -2
 العظم الكبي.

JBMS- (2008) 
20(3) 101-105 

 JBMS- (2009) طريقة جراحية جديدة سهلة لعالج أكياس العظام الحميدة. -3
21,3 302-307 

 ;FA-2009 جراحية جديدة لعالج ألم كعب القدم المزمن. طريقة -4
15(2):90-5 

طريقة جراحية جديدة سهلة لعالج األكياس العظمية  -5
 الدموية  في أسفل عظم الشظيه بالقرب من مفصل الكاحل.

JBJSB- [2009] ; 
91-B:1227-31. 

طريقة جراحية جديدة لعالج تشوهات القدم المستعصية  -6
 عند األطفال.

FA-16 (2010), 
38–44. 

لعالج األكياس العظمية الدموية  طريقة جراحية جديدة -7
 العمالقة.

STLR -(2010) 
5:149-154 

طريقة جراحية جديدة لعالج لوحة الكتف المرتفعة عند  -8
 األطفال

STLR -(2011) 
6:59–67 
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 كتشافاتاال -2

 الدولي التسجيل رقم كتشافاال 

 ,BMB -2000 لصدفة بحرية مختفية في القدم. حالة نادرة جدًا -1
22,2:89-90 

لكيس هايتتد في الحوض أدى الى شلل  حالة نادرة جدًا -2
 في القدم.

S-(2001), 
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