الـيــــة
)ل ـيكلف الله نفسًا أل وسعها لها ما كسبـت وعليها ما اكتسبـت ربـنا ل تؤاخذنا

إن نسيـنا أو أخطأنا ربـنا ول تحمل عليـنا إصًا كمـا حملته على الذـيـن مـن قـبلـنا
ربـنا ول تحملنا ما ل طاقة لـنا به واعـف عـنا و اغفر لـنا و ارحمنـا أنت مولنا

فانصنـا على الـقوم الـكافرـين(

)البقرة (286:

I

الـهــداء
إلى من أمدتن بنبع الحياة ....

و علمتن سبل العطاء ......

أمي

إلي من علمن تحدي الصعاب و الواجهة ....
أبي

إلى الذـين ـيحملون النواـيا الصادقة ......

إلى الذـين جعلوا لي النجاح طرـيق المل.....
أخواتي و إخواني

إلى كل باحث عن العلم و العرفة ....
ُاـهدي ـهذا الجهد التواضع

شـكر و تقـدـير
II

الشكر والحمد لله رب العالي الذي وفقن في إنجاز ـهذا البحث .

و الشكر أجزله للدكتور  /إبراـهـيم محمد الفكي لا قدمه من عون و توجيه لتمام

ـهذا البحث.

و الشكر لقسام الشعة التشخيصية بمستشفى الفيصل ،مستشفى البقعة
التشخيص،وكذلك مركز ابن الهيثم التشخيص لتعاونهم معي و مساعدتهم لي.

كما ل ـيفوتن أن أتقدم بخالص شكري و تقدـيري للستاذ  /مبارك صدـيق بكلية
الشعة الذي لم ـيتوانى في تقدـيم النصح و الرشاد و التوجيه.

والشكر لكل من ساـهم ولو برأي في إنجاز ـهذا البحث.

الباحثة

الستخلص:
تعتب الجرعات المتصة الت ـيتلقاـها الرـيض و الناجمة عن التصوـير القطعي لجهزة

 CTمن

الجرعات العالية و الت لها آثارـها الخطية على النسان.

اـهتمت ـهذه الدراسة بتقييم الجرعة الت ـيمتصها الرـيض عند التصوـير القطعي الحوري

لضمان سلمة الرض وتحسي عوامل الوقاـية في التشخيص الطب .
III

 في حدود الجرعاتCTDI و تشي النتائج إلى أن القيمة التوسطة للجرعة الشعاعية

 و لكن عند،  أكب قليلDLP  أما القيمة التوسطة للجرعة لكل وحدة طول، السموح بها

حساب النحراف العياري لكل قيمة متوسطة في كل فحص ـيجعلها ضمن حدود الجرعات

. السموح بها

Abstract
. The radiation dose taken by patient in the CT scanning is very high
So this study was assessment the dose taken during irradiation of the patient and
the image has been taking by CT scan machine, different positions the study shows
that the average doses in permissible value according to the international standard
values .
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