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قسم األشعة والتصوير 
الطبي 



يقدم قسم األشعة والتصوير الطبي يف مستشفى طيبة كافة اخلدمات 
و أحدث األجهزة والتقنيات العاملية، وعلى يد متخصصني، وتشمل 

اخلدمات التايل:

:  (MRI)   الرنني املغناطيسي 
تستخدم أنواع الرنني املغناطيسي لفحص:

التهابات األمعاء الدقيقة و القولون •

تصوير األوعية الدموية •
خشونة غضاريف الركبة •

املخ و الظفائر العصبية •

أورام الثدي  •

 تتوفر هذه اخلدمات من خالل جهازي رنني، مما يضمن سرعة تقدميها 
والعديد من الفحوصات األخرى.

األشعة املقطعية:
البطن و احلوض •

العظام •

تصوير األوعية الدموية •

الرأس •

األذن الوسطى والداخلية •

الصدر •

السونار (املوجات فوق الصوتية):
موجات فوق صوتية ثنائية و ثالثية و رباعية األبعاد تستخدم لتحديد نوع 

اجلنني، الكشف عن العيوب اخللقية املبكرة، الكشف عن اإلصابات 
الرياضية اخملتلفة بسرعة و دقة عالية، تصوير األوعية الدموية، وغريها 

من احلاالت.

 األشعة السينية الرقمية:
جميع أنواع األشعات العادية واألشعات بالصبغة لتشخيص احلاالت 

 اخملتلفة بدقة عالية.

أشعة الثدي:
جهاز تصوير األشعة الرقمية للثدي وذلك للكشف عن األورام والكتل  يف 

منطقة الثدي واإلبطني. 



Taiba Hospital Radiology & Medical Imaging Department offers its 
patients with the most advanced  technologies & services, at the 
hands &  specialized & highly-trained personnel. The department 
offers the  following services:

MRI:
A whole spectrum of MRI services is used to scan:

 • Arthritis

 • Brain & the brachial plexus

 • Angiography

 • Breast lumps

 • Small intestine & colon

These services are delivered through 2 MRI suites to ensure 
efficiency & many other examinations.

CT Scan:

 • Head

 • Chest

 • Bones

 • Middle & inner ear

 • Abdomen & pelvis

 • Angiography 

Ultrasound:

2D, 3D, & 4D ultrasound imaging used for determining the sex 
of the fetus, deformities during pregnancy, musculoskeletal 
conditions, & conducting angiographies, among other 
conditions.

Digital X-Ray:

Standard & contrast-dye X-ray imaging services that are  used 
to diagnose a variety of conditions. 

Mammography:

Digital low-energy X-ray machine to diagnose lumps in the 
breast & armpit area of the body.


