
 الهيكل التنظيمي للمركز الوطني الريادي لبحوث السرطان
 

(:التوصيف الوظيفي) ةة المتخصصالشعب العلميوسقسا  األ اوال   
 

 التوصيف الوظيفي
 

 الكادر المسؤول
 

 
 القسم العلمي

الوحدة الشعبة/ /  
 

على المرضى من  التطبيقيةو اجراء البحوث السريرية
 خالل نتائج الفحوص السريرية

 
 أطباء اختصاصيون 

ةممرض  
 تقنيات أشعة

 

اوال: سقسم بحوث 
،     الفحص السريري

 ويتضمن:
بالكشف المبكر عن القيا  بالفحوص الشعاعية الخاصة 

سرطان الثدي بصورة وامة عورة امراض السرطان بص
 خاصة

شعة أطبيب اختصاص 
 تشخيصية
 تقني اشعة

 ممرضة

عيادة االشعة  -1

 التشخيصية

        القيا  بالفحوص السريرية الخاصة بالكشف المبكر 
الجهاز الهضمي وسرطان عنق الرحم وتشخيص حاالت 
 بواسطة النواظيرواالورا  االخرى 

نسائية اختصاص ةطبيب  
طبيب اختصاص  جراح   

  ةممرض
 

عيادة النواظير          -2

    

 
التحاليل والفحوص  المختبرية الخاصة بتشخيص  اجراء

أنواع السرطان والكشف المبكر عنه  وسقياس مستوى 
 االستجابة للعالج.

 

 

 أطباء اختصاص علم األمراض
 بايولوجيات

 تقنيات مختبر

 

ثانيا: سقسم بحوث 
   الباثولوجي السريري,

ويتضمن:     

: مل الثدي وعنق الرحم سرطانالالكشف المبكر عن 
والمثانة والرئة عن طريق فحص الرشف باالبرة الدسقيقة    

ومسحات بابانيكوالو وفحص الخاليا المتقشعة من اجهزة 
 الجسم المختلفة

 طبيب اختصاص علم االمراض
 علو  بايولوجي 

 تقني بايولوجي

مختبر الفحص الخلوي -1  

سقولب الشمع التي تحتوي على وصبغ الشرائح الزجاجية 
  بالدالئل المختبرية المناعية   المصابةوالخاليا االنسجة 
 معلمات االور  المختلفة تواجد لدراسة نسبة  وفحصها 

 طبيب اختصاص علم االمراض
 علو  بايولوجي 

 تقني بايولوجي

مختبر معلمات االورا   -2

   

المستحصلة عن طريق والخلوية فحص العينات النسيجية 
فحصها نسيجيا وجهاز التروكت والعمليات الجراحية ا

 لتشخيص امراض السرطان

 طبيب اختصاص علم االمراض
 علو  بايولوجي 

 تقني بايولوجي

مختبر الفحص  -3

 النسيجي 

تسجيل حاالت السرطان الواردة الى المركز الوطني من 
لسرطان ابحوث  وحداتمحافظات العراق كافة من خالل 

 اعضاء ارتباط البرنامج الوطني الريادي لبحوث السرطان و

أطباء اختصاصيون في علم 
طب المجتمع )صحة عامة(     

 واالحصاء الطبي
 مبرمجون

 مساعدي مبرمج

ثالثا: شعبة التسجيل 
           السرطاني  

,   االحصاء الطبيو

 وتتضمن:



المعلومات االحصائية الواردة من وتوثيق البيانات 
نسب  حاالت السرطان والمتعلقة بعدد و افظاتالمح

مرحلة المرض عند واعمار المرضى والوفيات واالصابات 
, عن طريق سقاعدة البيانات المستحدثة بالتعاون اكتشافه 

مع الوكالة الدولية لبحوث السرطان ومنظمة الصحة 
 العالمية

 طبيب اختصاص احصاء طبي
 )طب مجتمع(

 مبرمج
        مبرمج   ينمساعد

وحدة سقاعدة بيانات  -1

 مرضى السرطان

الى المركز الواردة واالحصائيات تحليل البيانات وفرز 
والمقارنة وفق خطة البحث القيا  بالبحوث التطبيقية و

الوطنية المصادق عليها من سقبل هيئة البحث العلمي 
 ونشرها على المستوى الوطني واالسقليمي

 طبيب اختصاص احصاء طبي
 )طب مجتمع(

 مبرمج
               مبرمج  ينمساعد
       

وحدة تحليل  -2

 المعلومات  الوطنية 

 

 

 ثانيا: الوحدات االدارية )المفعلة ( االخرى:

 وحدة الموارد البشـــريـة 

 والمتابعة وحدة الدراسات والتخطيط 

 وحدة السكرتارية والقلم السري  

  وحدة االعالم والمعلوماتية 

  الشؤون العلميةوحدة 

 وحدة ضمان الجودة واالداء الجامعي 

 وحدة امانة المجلس 

 وحدة التعليم المستمر 

 تالحسابات والتجهيزا 

 وحدة الصيانة والخدمات  

 وحدة المكتبة 

 االستعالمات 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



National Cancer Research Center / Baghdad University 

Departments, Divisions & Functional Units 

 

A- Departments:  

1- Department of Clinical Examination 

 

    Comprises: a- Diagnostic Imaging Clinic 

              b- Endoscopy Clinic 

 

2- Department Clinical Pathology Research 

     Comprises: a- Cytopathology Laboratory 

               b- Tumour Marker Laboratory 

               c- Histopathology Laboratory  

 

B-  Division of Cancer Registration 

C- Functional Adminstrative Units 

     Includes the following: 

 Human Resources Unit 

 Studies, Planning and Follow up Unit 

 Secretary  Unit  

 Media and Informatics Unit 

 Scientific Affairs Unit 

 Quality Assurance and Academic Performance Unit 

 Council Secretariat Unit 

 Continuing Education Unit 

 Accounts and Equipment  Unit 

  Maintenance and Services Unit 

 Information Desk (Reception) 


