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المجلة 
الخلٌجٌة 
 لألورام 



 المجلة الخلٌجٌة لألورام 
 

  2005أنشئت فً 
 اعتمدت كمجلة علمٌة محكمة وأخذت القبول من

 MEDLINE وPub Med 
 أعداد سنوٌا  3تصدر 



 لألورامالمجلة الخلٌجٌة 



   لألورام الخلٌجٌة المجلة
 

 عن الصادرة لألورام الخلٌج مجلة من والعشرون التاسع العدد أُصدر
 العلمٌة المجلة هذه الكوٌت بدولة السرطان لمكافحة الخلٌجً االتحاد
 مجلة أول أصبحت حٌ   جدا هاما   وخلٌجٌا   عربٌا   إنجازا   حققت التً

 السجل فً مرجعٌة كمجلة مسجلة السرطانٌة باألورام متخصصة
 إدارات مجالس جمٌع أشادت وقد 2010 ٌناٌر فً األمرٌكً الوطنً
 أضافتها التً العلمٌة بالقٌمة باالتحاد األعضاء الخلٌجٌة الجمعٌات

 لنشر الخلٌج أطباء من كبٌر لعدد المجال فتحت والتً المجلة هذه
 من األخٌرة األعداد شاهدت وقد محكمة مجلة فً العلمٌة بحوثهم

 



   لألورام الخلٌجٌة المجلة
 

 الضغط زاد مما العالم أرجاء شتى من الباحثٌن من كبٌر عدد اشتراك المجلة
 لهذه السنوٌة اإلصدارات عدد تزٌد بأن المجلة على القائمٌن وٌأمل علٌها
 هذه بأن علما   ، تستقبلها التً البحو  نشر فً المسارعة أجل من المجلة
 السرطان لمكافحة الخلٌجً االتحاد صفحة على تنشر البحثٌة المجلة

 الكترونٌا بحوثهم تقدٌم للباحثٌن وٌمكن org.gffcc.www  االلكترونٌة
 هذه فً محكم المائة ٌقارب ما وٌقوم  www.gffcc.org/journalعبر

 هذه بتحكٌم المختلفة العالم ودول العربٌة والدول الخلٌج دول من المجلة
 . مقدمٌها على والرد البحو 

http://www.gffcc.org/
http://www.gffcc.org/
http://www.gffcc.org/
http://www.gffcc.org/
http://www.gffcc.org/


المؤتمرات 
العلمٌة لالتحاد 
الخلٌجً 
لمكافحة 
 السرطان



 مؤتمرات اإلتحاد تقام كل عاميه

األول    
سرطان الثدي 

قطر   دولة 
2003 

 الثانً  
الرئة سرطان 

والمنصف  
دولة الكوٌت  

2005  

سرطان الثال  
الجهاز الهضمً  
المملكة العربٌة 
السعودٌة 

 2007الخبر /

سرطان الرابع 
الرأس والرقبة      

الجمهورٌة 
 2009الٌمنٌة   

سرطان الخامس 
القولون 
والمستقٌم  

اإلمارات العربٌة 
 2011المتحدة  

الكبد السادس 
وسرطان 
البنكرٌاس 
المملكة العربٌة 

الرٌاض /السعودٌة 
2013 



 مؤتمرات اإلتحاد تقام كل عاميه

السابع 
المؤتمر 
الدولً 
سلطنة لألورام  
مسقط / عمان 

2015 

  الثامن
المؤتمر 
الخلٌجً 

المشترك األول 
   للسرطان
/ دولة الكوٌت 

2017 

 التاسعة
المؤتمر   

الخلٌجً 
المشترك الثانً 
   للسرطان
/  السعودٌة 
2018 



فرٌق 
توعٌة بال 
 حدود



 فرٌق التوعٌة بال حدود 
 

 2014مارس ( الحدٌدة)الٌمن  
 الحملة رئٌس فً المتمثلة السرطان لمكافحة الخلٌجٌة المجموعة قامت

   الصالح، محمد .د من المكون الطبً الوفد مع الصالح خالد .د
 إلى بالتوجه العمٌري مرٌم .د و العلً كوثر .د حسٌن، عبدالحمٌد .د

 فً التوعٌة استراتٌجٌة لتنفٌذ الحدٌدة منطقة إلى منها ، صنعاء
 الفم بسرطان إصابة المناطق أكثر من الحدٌدة مدٌنة تعتبر .الحدٌدة
 توافرها بسبب القات و الشمة مادة استخدام النتشار ذلك و ٪٢٧ بنسبة

 أطباء تضم أن على الخلٌجٌة المجموعة حرصت لهذا و ثمنها، زهد و
 أبناء بٌن التوعٌة لنشر الدعاة من اثنٌن و المبكر للفحص األسنان
 .الحدٌدة





2016السودان ، ديسمبر   



 فرٌق التوعٌة بال حدود 
 2016دٌسمبر  السودان ،

 العاصمة عن كٌلومترا 50 تبعد التً النوبة قرٌة إلى بزٌارة الرحلة بدأت
 تأهٌلها أعٌد التً القرٌة مدرسة فً المرضى من الكثٌر تجمع حٌ  الخرطوم
 .وعالج مبكر فحص مركز لتصبح
  من أكثر فحص وتم بسمة وجمعٌة السودانٌٌن األسنان األطباء مع التعاون وتم

 كما ؛ األسنان وصحة الفم بمشاكل ٌتعلق فٌما منهم الكثٌر وعالج مرٌض 300
 وتقدٌم المنطقة أهالً على التوعٌة كتٌبات وتوزٌع مرٌضٌن من عٌنة أخذ تم

 الروح وكانت المرضى إعانة صندوق من مقدمة كهداٌا الفحص أدوات بعض
 شكرهم عن وعبروا والطٌبة بالمحبة مفعمة المنطقة تلك لسكان المعنوٌة

 بعض بٌن وقد ، راقٌة أخوٌة صورة أعطٌت التً الخلٌج بدول واعتزازهم
 وتزٌد الشعوب بٌن المحبة روح من تعزز الزٌارات هذه مثل أن السكان
 .األمة أبناء بٌن الملحمة



2016السودان ، ديسمبر   



 2018موريتىيا، ووفمبر 



 فرٌق التوعٌة بال حدود 
 2018نوفمبر  10-1 مورٌتانٌا ،

 (حدود بال توعٌة) فرٌق هذا عمل فً التوسع فً الرغبة على بناء•
 رابطة إرادة مع السرطان لمكافحة الخلٌجً االتحاد إرادة التقت فقد

 الفرٌق لهذا مشترك تبنً أجل من السرطان، لمكافحة العرب األطباء
 تسمح التً العربٌة األقطار من كثٌرا   لٌشمل به العمل وتوسٌع
 عن المبكر والكشف التوعٌة أجل من والتواصل بالزٌارة ظروفها
 .السرطانٌة األمراض

 هذا الستقبال استعدادها (السرطان ضد مورٌتانٌا) جمعٌة أبدت وقد•
 صٌاغة تمت حٌ  م،2018 العام خالل الثالثة جولته فً الفرٌق
 الفرٌق استراتٌجٌة تنفٌذ أجل من الثالثة األطراف بٌن تعاون اتفاقٌة
 .منه المنشودة األهداف ٌحقق بما



 2018موريتىيا، ووفمبر 







  

  
 

 

الجمعٌة الخلٌجٌة 
األطباء )لألورام 

 (والمختصٌن
لعمل الدراسات     

 المشتركة



لألورامالجمعية الخليجية   
 :اهم مهامها  

 ( تم تقدٌم دراسة واحدة  من دولة الكوٌت) عمل الدراسات المشتركة 1)
Phase II/III Randomized Study of Hyperfractionated Radiotherapy with Concomitant Cetuximab 

versus Concomitant Platinum-Based Chemotherapy in Advanced Non-Metastatic Head and 

Neck Cancer: Update 

 .وارسالها للمجموعة الخلٌجٌة  TNMتفعٌل اقتراحات األطباء بشأن 1)
 .المساهمة فً اللجان العلمٌة للمؤتمرات الخلٌجٌة 2)
 .مراجعة القواعد األرشادٌة المتحدة والتً تم تنفٌذها 3)
 .مراجهة الكتٌبات التوعوٌة واألرشادٌة 4)

   :األورامالجمعٌة الخلٌجٌة منسقوا 
 خالد الصالح الكوٌت / د
 باسم البحرانً سلطنة عمان / د
 السعودٌة إبراهٌم الشنٌبر / د



  

  
 

 

نظام المعالجة 
واالرشادات العالجٌة 
 GFFCCالخلٌجٌة  

GUIDELINE  

2016  



 وظام المعالجة واالرشادات العالجية الخليجية 
 GFFCC GUIDELINE -- 2016  

http://www.gffcc.org/home/en/home/203-GFFCC-Guidelines-2016.html   



اإلرشادٌة العالجٌة الخلٌجٌة بحٌ  ( األدلة)اقتراح إنشاء القواعد 
 تصبح من جهد تطوعً إلى جهد رسمً 

 وتم االتفاق على عقد 
أول ورشة عمل متخصصة تحت إشراف المركز الخلٌجً لمكافحة 
السرطان بالتعاون مع االتحاد الخلٌجً لمكافحة السرطان فً دولة 

 الكوٌت 
2017فً نوفمبر   

 GFFCC (Guidelines) 


