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 ٌىّفزّىاف الذي صالمزكز الطبً فً الجامعت األمٍزكٍت فً بٍزوث ٌدّشن مبنى ال

 أحدث أجهزة التشخٍص الطبً

ّٕاف انزي  يجُى انٍٕوانًشكض انطجً فً اندبيؼخ األيٍشكٍخ فً ثٍشٔد دّشٍ  ٔاصف ٔعؼبد انص

اد طت انؼبئهخ فً اندبيؼخ ثبالظبفخ انى ٔزذح عٍصجر انًمش اندذٌذ نهخذيبد انصسٍخ ٔػٍبد

انزشخٍص انزً عزكٌٕ يٕسدًا سئٍغًٍب نهًشظى نالفبدح يٍ أكثش األخٓضح رطٕسًا نزشخٍص انغشطبٌ 

 ٔأيشاض انمهت ٔثؼط اػزالالد اندٓبص انؼصجً.

خ ٌٔمغ انًجُى ػهى شبسع كهًٍُصٕ ٌٔزؤنف يٍ أسثؼخ طٕاثك. ٔانًجُى ٔأخٓضرّ انزشخٍصٍخ انفبئم

ّٕاف انزي رخّشج يٍ اندبيؼخ فً انؼبو  ٔيٍ  4791انزطٕس ًْب ْجخ يٍ انًُٓذط انًؼًبسي يؼزض انص

ّٕاف ْٕ فبػم خٍش ٔسائذ فً أػًبل انجُبء فً انًُطمخ. ٌٔسًم انًجُى اعى ٔانذٌّ  ػبئهزّ. ٔيؼزض انص

ّٕاف.  ٔاصف ٔعؼبد انص

بئت سئٍغٓب نهشئٌٔ انطجٍخ: "اٌ انٓجخ ٔلبل انذكزٕس يسًذ انصبٌغ، ػًٍذ كهٍخ انطت فً اندبيؼخ َٔ

ّٕاف ٔػبئهزّ لذ ّٔفشد يُشؤح خذٌذح ٔأخٓضح ػهًٍخ يزفٕلخ، ًْٔ أٔنٌٕبد فً  انغخٍخ يٍ يؼزض انص

". اٌ ْزِ انًُسخ عزًُر انًشكض انطجً رفٕلًب زًٌٍٕب فً رشخٍص 0202يششٔع انًشكض انطجً "سإٌخ 

 ٍٓب انغشطبٌ ٔاأليشاض انؼمهٍخ".ٔػالج انًشظى ٔفً يٕاخٓخ ٔثبئم انًُطمخ، ثًب ف

-PETٔخٓبص انغكبَش ٌؼًم ثطشٌمخ ) .ٔيٍ ثٍٍ أخٓضح انًجُى اندذٌذ خٓبصي عكبَش ٔعٍكهٕرشٌٔ

CT ًػًهٍخ طجٍخ ٌَٕٔخ غٍش خشازٍخ رغًر ثزشخٍص أثكش ٔأدق نهًشض يًب كبٌ يزٕفشًا ف ًْٔ )

اندغى. أيب خٓبص  ٌٍُٕخ فًانًبظً، ٔرنك ػجش رظٍٓش انًدشٌبد االعزمالثٍخ ٔاالخزالالد انج

انزي زصم انًشكض انطجً ػهٍّ ثًغبػذح يزجّشع آخش أٌعًب، فٕٓ خٓبص ٌغًر نخجشاء  انغٍكهٕرشٌٔ

انًشكض ثزصٍُغ خضٌئٍبد شؼبػٍخ يزخصصخ رغزٓذف خالٌب انغشطبٌ أٔ االػزالالد انؼمهٍخ دٌٔ 

 غٍشْب، يًب ًٌّكٍ األطجبء يٍ رصًٍى رذخالد ػالخٍخ أفعم.

ّٕاف لذ لشسد فٕسًا انزجّشع ثبنًبل انالصو نهًشكض انطجً نششاء عكبَشٔكبَذ ػب ( PET-CT) ئهخ انص

ًّخ نٓزا اندٓبص. ٔيغزُذًا ػهى خجشرّ انٕاعؼخ فً ثُبء  زٍٍ أخجشْب انذكزٕس انصبٌغ ػٍ انفٕائذ اند

ّٕاف ػهى ثُبء انًُشؤح انخبصخ  ثٓزا انًغزشفٍبد فً انًًهكخ انؼشثٍخ انغؼٕدٌخ، ٔافك يؼزض انص

اندٓبص فً انًشكض. ٔرجّشع أٌعًب ثزؤعٍظ صُذٔق نُفمبد انًشظى انًسزبخٍٍ انزٌٍ عٍسزبخٌٕ 

  العزؼًبل اندٓبص.



ّٕاف: "اندبيؼخ األيٍشكٍخ فً ثٍشٔد يئعغخ رجمى غبنٍخ ػهى لهجً. ػّهًزًُ  ٔلبل انًُٓذط انص

ًّ. أ ًّ لٍى انًغئٔنٍخ انًذٍَخ ْٔزا فعم دائى نٓب ػه َب يب أَب ػهٍّ انٍٕو ثفعم سثً ٔدسثزًُ ٔصسػذ ف

ٔاندبيؼخ ٔٔانذي انهزٌٍ صسػب فً َفغً لٍى انهطف ٔانغخبء ٔاززشاو انزاد. ٔلذ ػّهًبًَ أٌعًب أٌ 

 أعبػذ يٍ ْى فً زبخخ. ٔنٓزا لشسد ركشًًٌٓب انٍٕو ػجش اطالق اعًًٓب ػهى انًجُى اندذٌذ".

ّٕاف يٍ أصذلبء انًشكض انطجً ٔأَصبسِ ّٕاف ٔصٔخزّ األعخٍ ٔػبئهخ انص بء. ٔلذ رؤثش انًُٓذط انص

فؤعغب يؼًب ٔدػًب فً  0242سظى كثٍشا ثبنؼُبٌخ انطجٍخ انًُمزح انزً لذيٓب انًشكض نطفهزًٓب فً انؼبو 

انًشكض صُذٔق األطفبل انسذٌثً انٕالدح، ْٕٔ يجبدسح رطٕػٍخ رٕفش يغبػذح يبنٍخ نألْم انزي ٌؼبنح 

ألطفبل انسذٌثً انٕالدح. كًب أعغب صُذٔلًب ألثسبس زذٌثً انٕالدح أطفبنٓى فً ٔزذح انؼُبٌخ انًشكضح ثب

 ثبعى طفهزًٓب يًٍَٕخ.

ّٕاف ٔنؼبئهزّ، نٓجبرٓى  ٔلبل سئٍظ اندبيؼخ انذكزٕس ثٍزش دٔسيبٌ:"َسٍ شذٌذٔ االيزُبٌ نًؼزض ص

ُب انكجٍشح ٔنذػًٓى انًغزًش ألطجبئُب ٔيٕظفٍُب األكّفبء فً انًشكض انطجً. ْٔزا انذػى ٌغًر ن

ّٕاف  ثبالعزًشاس ثزٕفٍش خذيبرُب انًًٓخ نهجُبٌ ٔانًُطمخ. يّشح ثؼذ يّشح، أثجذ يؼزض ٔسظى انص

 انزضايًٓب انشاعخ ثشعبنخ اندبيؼخ ٔيشكضْب انطجً".

ّٕاف ػهى ػاللخ ٔثٍمخ ثدبيؼزّ األو ٔرجّشع نٓب ثغخبء ػجش انغٍٍُ.  ْزا ٔلذ زبفظ يؼزض انص

ّ أخٍشًا نهًشكض انطجً، فمذ أَشؤ كشعً انًؼهى يسًٍ انذٌٍ ػٕاد ثٍ الدٌ فً ٔثبالظبفخ انى يُسز

انُٓذعخ انًؼًبسٌخ فً انًدزًؼبد االعاليٍخ ٔيُسخ يدًٕػخ عؼٕدي ثٍ الدٌ نطالة كهٍخ انُٓذعخ 

" نًب نّ 0202ٔانؼًبسح. ٌٕٔفش انًُٓذط انصٕاف نهًشكض انطجً اعزشبساد ُْذعٍخ نًششٔع "سإٌخ 

فً أَشطخ خًغ انزجشػبد  خ فً ثُبء انًغزغفٍبد فً انغؼٕدٌخ. ٌٔغبػذ ْٕ ٔصٔخزّيٍ خجشح طٌٕه

 " نهًشكض انطجً.0202نًششٔع "سإٌخ 

ّٕاف يُٓذط يؼًبسي. ْٕٔ انًذٌش انزُفٍزي ٔكجٍش انًؼًبسٌٍٍ نًدًٕػخ عؼٕدي ثٍ  ٔيؼزض انص

ثبنجُبء ٔثزدبسح  ، أعظ ششكخ خزٔس ػشثٍخ فً انغؼٕدٌخ. ًْٔ ششكخ رخزص4799الدٌ. ٔفً انؼبو 

أٔنٍخ أعبعٍخ نهجُبء  يٕادِ. ْٕٔ أٌعًب سئٍظ يدهظ يدًٕػخ يؼًبس نهزدبسح ٔانزً رٕفش يٕادًا

يدهظ اداسح ششكخ ٌَٕبٌزذ فٕدعزبف  انًؼذاد انًزطٕسح ٔاألَغدخ. ْٕٔ أٌعًب سئٍظ ثبالظبفخ انى

 اَذ كبٌزشَغ فً نجُبٌ.

ّٕاف أٌعًب شغٕف ثبنششائط انًصٕس ح )انكٕيكظ( ْٕٔ سعبو يْٕٕة ألبو ٔانًؼًبسي انص

ٔخّذِ. ْٕٔ يئنف ثالثخ كزت كٕيكظ ًْ "يزكشاد يًٍَٕخ"  فً ثٍشٔد 0244يؼشظٍٍ فً انؼبو 

ٔفٍّ ٌزُبٔل األفكبس األٔنى نطفهزّ، ٔكزبة "طش فش"، ٔكزبة "شهخ ػّضٔ". ْٔزا األخٍش ٌزُبٔل 

 زٍبح يؼزض ٔأصذلبئّ.

 

 "0202مشزوع "رؤٌت 

ثؼذ ػبو ػهى رؼٍٍٍ انذكزٕس انصبٌغ كُبئت سئٍظ اندبيؼخ  0242انؼبو  فًأطهك ْزا انًششٔع 

يهٌٍٕ دٔالس عٍشّعخ يكبَخ انًشكض  122نهشئٌٔ انطجٍخ. ْٔزا انًششٔع انطًٕذ ٔانشبيم ٔثكهفخ 

 انطجً فً اندبيؼخ األيٍشكٍخ فً ثٍشٔد كًشكض سٌبدي نهطت ٔانؼُبٌخ انصسٍخ فً انًُطمخ. 



فً انًُطمخ ٌٔشفؼٓب  ٍّش ٔخّ انزؼهٍى ٔاألثسبس ٔانًًبسعبد ٔانؼُبٌخ انطجٍخكًب أٌ ْزا انًششٔع عٍغ

ًٍّ انًششٔع ثُبء يُشآد ػالخٍخ ٔأكبدًٌٍخ سئٍغٍخ  انى يغزٌٕبد غٍش يغجٕلخ يٍ االيزٍبص. ٌٔزع

خذٌذح ٔيشاكض ايزٍبص ػالخٍخ ٔثسثٍخ، ٔرضٌٔذ انًشكض ثؤزذس انزدٍٓضاد، ٔاعزمذاو خجشاد طجٍخ 

 ٔدٔنٍخ. ٍخ، ٔاسعبء ششاكبد الهًٍٍخػبن ٔرًشٌعٍخ

ٌُؼزجش انًشكض انطجً فً اندبيؼخ األيٍشكٍخ فً ثٍشٔد أكثش يشاكض انؼُبٌخ انصسٍخ  4720ٔيُز انؼبو 

 أنف صٌبسح يشٌط. 022ثمخ ٔاززشايًب فً نجُبٌ ٔانًُطمخ. ٌٔزهّمى انًشكض عًٌُٕب أكثش يٍ 

صهجخ فً انزؼهٍى انطجً ٔانؼُبٌخ انصسٍخ فً ٔرشركض اندبيؼخ األيٍشكٍخ فً ثٍشٔد ػهى خجشرٓب ان

انًشكض انطجً. ٔثبالظبفخ انى رسغٍٍ انًُشبءاد ٔانمذساد، عٍشعً  فً "0202يششٔع "سإٌخ 

عزّٕفش خٍبساد طجٍخ خذٌذح نؼالج األيشاض انغبسٌخ فً انؼبنى  يشاكض ايزٍبص "0202يششٔع "سإٌخ 

 ٍخ انزً رؼزًذ ػهٍٓب ػبئالد فً نجُبٌ يُز أخٍبل.انؼشثً ٔعزضٌذ ايكبٍَخ انسصٕل ػهى انؼُبٌخ انُٕػ

 

  اللٍبسالً   األهٍسكً   ًجعحود النظبم الحعلٍوً   6611العبم    بٍسًت فً   جأسسث الدبهعة األهٍسكٍة فً  
  خبهعة بحثٍة جدزٌسٍة،   ًالدبهعة ىً  . كنوٌذج لفلسفحيب الحعلٍوٍة ًهعبٌٍسىب ًهوبزسبجيب   للحعلٍن العبلً 
جقّدم      . طبلب ًطبلبة   8500   حٌالًهن    طالبًٍب   أعضبء ًخسوًب  600  نه سثكأ  جضن ىٍئة جعلٍوٍة هن 

ًالدكحٌزاه    ًالدكحٌزاه،   ًالوبخٍسحس،   ٌنبىز هبئة بسنبهح للحصٌل على البكبلٌزٌٌس،   هب   الدبهعة حبلًٍب
  . سسٌسًا   024   فٍو   ٌضن هسحشفًى   الري   هسكزىب الطبً   فً   ًجدزٌبًب   طبًٍب   كوب جٌّفس جعلٍوًب  . الطب   فً
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