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 إلنسانالذرة في خدمة ا
 

 في مجال دورة تدريبيةتقرير 
 اإلشعاعي من التقنيات التقليدية التطورات في العالج
 ثي ابأبعاد والعالج متيير الشدةإلى العالج ثال 

 4/11/0201-1عن بعد 
 

التطورات في العالج اإلشعاعي من " في مجالمتخصصة العربية لمطاقة الذرية، دورة تدريبية  نظمت الييئة
وقد  4/11/2021-1فترة العد خالل عن ب   "إلى العالج ثالثي األبعاد والعالج متغير الشدةالتقنيات التقميدية 
والمعاىد  والمستشفيات ومراكز السرطانمشاركًا من مراكز البحوث والجامعات  020حوالي  دورةشارك في ىذه ال

 الزراعية من الدول العربية.
دث تقنيات العالج اإلشعاعي وتطوراتيا إلى أن تصل إلى تزويد المتدربين بأح إلىالتدريبية  الدورة ىدفت ىذه

أفضل الممارسات عمى إلى تقديم المعارف النظرية وبعض التطبيقات العممية و  ىدفتكما  ،ج ثالثي األبعادالعال
الكشف لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون والتكامل فيما بين الدول العربية في مجال  أتاحت الفرصةو ىذه التقنيات 

 المختمفة.لألورام  لتشخيص والعالج اإلشعاعيوا
 المحاور العممية اآلتية: دورةتناولت ال
 .نظرة عامة حول التطبيقات الطبية لألشعة المؤينة 
  .دور اإلشعاع المؤين في عالج السرطان 
 .التصوير في العالج اإلشعاعي 
  والتشخيصأىمية العالج ثالثي االبعاد في الكشف. 
 العالج متغير الشدة. 
 .اإلستخدام اآلمن لتقنيات العالج اإلشعاعي 
 ستخدامات االشعة في الطب.المجاالت المستقبمية إل 

ساعات  8قاموا بتقديم المحاضرات العممية بواقع  حيث العربية خبراء من الدول خمسةوقد شارك في ىذه الورشة 
نت المحاضرات شرح نظري موسع متواصمة. وتضم أيام د الورشة والتي إستمرت لمدة أربعةخالل فترة إنعقا

الممكن و  عمى شكل افالم فيديو قصيرة تم عرضيا التطبيقات العمميةطرق  وبعضواألساسية  العمميةلممفاىيم 
بعرض لتجارب بعض الدول العربية والدولية  والمتداخمونكما قام المحاضرون  الواقع. أرضعمى تطبيقيا 

والعالج مجال العالج اإلشعاعي التقميدي ثنائي األبعاد ية في إستخدام التقنيات النوو المتقدمة في مجال 
 والعالج المتكامل. الشدة والعالج متغيرالمتقدم ثالثي األبعاد  اإلشعاعي
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ات العالج اإلشعاعي ثالثي األبعاد في يإستخدام تقنعمى أىمية المتخصصة  دورةالضوء في ىذه ال قاءتم إل
أضرار  ةليا دون تعريض األنسجة المحيطة لمورم أليتحديد حجم األورام بدقة متناىية وتحديد الجرعات المناسبة 

ا تم التطرق إلى عمميات اإلستخدام اآلمن لتقنيات العالج اإلشعاعي من حيث كم .قد تنتج اثناء عمميات العالج
المناسبة واختيار الشركات المزودة لألجيزة ذات السمعة المعدات وتحديد الجرعات ألجيزة و واتصمييم األبنية 

 .المعايرةومتابعة عمميات الصيانة و الجيدة 
وتميز من مختمف الدول العربية  مشاركاً  020شيدت ىذه الدورة حضور عدد كبير من المشاركين زاد عن 

والتعميق لمنقاش  إعطاء المشاركين وقتًا كافياً  من خاللنظير وذلك المنقطع الاء والبن   نشطبالتفاعل ال الحضور
عطاء بعض االختبارات واألسئمة القصيرة خالل تقديم المحاضراتوالمداخالت  دلت عمى التعريف والفيم  والتي وا 

 . د لمواضيع ومحاور الورشةالجي  
والتأىيل لمطاقة الذرية في مجال التدريب ة عجابيم وتقديرىم لمدور الذي توليو الييئة العربيإبدى المشاركون أ

كدين عمى ضرورة وأىمية ؤ ، موالمتسارعة في العالج اإلشعاعي مجال التطورات الحديثةفي  القدراتوبناء 
 التدريبية في المستقبل. دوراتالإستمرار عقد مثل ىذه 
 :األفكار التي تم طرحياوكان من ضمن أىم 

 مجال التقنيات الحديثة المستخدمة في العالج اإلشعاعيفي  نظرية وتطبيقيةدورة  عقدالقيام ب. 
  اجتماء خبراء لتحميل واقع العالج اإلشعاعي في الدول العربية.عقد 
  لشركات المزودة لألجيزة والمعدات ذات السمعة الجيدة.ا مع العملالتواصل و  
 .التبادل العممي والمعرفي بين الباحثين والخبراء 
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