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1 

الوطنٌة   الندوة 
مناسبة الٌوم ب

العالمً 
 طانرللس

 ٌوم واحد 28/2/2119
العلوم الطبٌة 

 والصحٌة

التواصل العلمً مع 
المؤسسات العالمٌة التً 
تعنى بالسرطان حول 

البرامج الوطنٌة 
لمكافحة االورام و 

 السٌطرة علٌه

المركز 
الوطنً 
الرٌادي 
لبحوث 
 السرطان

ادارة المركز 
الوطنً الرٌادي 

لبحوث 
 السرطان

وزارة التعلٌم 
)جهاز العالً 

االشراف و 
و وٌم العلمً( التق

كلٌات الطب على 
مستوى 

المحافظات، 
مجلس السرطان، 
مستشفى االورام، 
منظمة الصحة 

 العالمٌة

17713132475 

2 

العالمً  المؤتمر
حول عالقة 
السرطان 

 بالتلوث البٌئً 

 ٌوم واحد 17/2/2119
العلوم الطبٌة 

 والصحٌة

عرض اخر المستجدات 
فً مجال عالقة التلوث 

البٌئً بأمراض 
السرطان و تركٌزا 

 على محافظات الجنوب

 لندن 

المركز  ادارة  
الوطنً الرٌادي 

لبحوث 
 السرطان

بالتعاون مع 
جمعٌة الصحة 
و البٌئة العراقٌة 

فً المملكة 
 المتحدة 

جمعٌة الصحة و 
البٌئة العراقٌة فً 

 المملكة المتحدة

17713132475 

3 

  ورشة عمل
حول اخر 
التطورات 
العلمٌة فً 

المخبري التعلٌم 
عن بعد بواسطة 

المجهر 
االلكتروتً 

Aperio AT2 

 ٌوم واحد 18/3/2119
العلوم الطبٌة 

 والصحٌة

التطبٌق العملً على 
استخدام الجهاز و كٌفٌة 
االتصال مع الخبراء 
العالمٌٌن فً تشخٌص 
السرطان من خالل 
 الفحوص الباثولوجٌة

المركز 
ً الوطن

الرٌادي 
لبحوث 
 السرطان

ادارة المركز 
الوطنً الرٌادي 

لبحوث 
 السرطان

وزارة التعلٌم 
العالً و كلٌات 

الطب والعلوم فً 
بغداد و بالتنسٌق 
مع شركة كارل 

 كولب

17713132475 



4 

 ورشة عمل
حول 

استخدامات 
 MRIجهاز ال 

فً تشخٌص 
 االورام

 ٌوم واحد 15/4/2119
العلوم الطبٌة 

 والصحٌة

محاضرات عملٌة و 
نظرٌة حول استعمال 

كفحص   MRIجهاز ال 

شعاعً تشخٌصً 
 لالورام 

المركز 
الوطنً 
الرٌادي 
لبحوث 
و  السرطان

مستشفى 
االورام 
 التعلٌمً

ادارة المركز 
الوطنً الرٌادي 

لبحوث 
 السرطان

بالتعاون مع 
مستشفى 
 االورام

مستشفى االورام 
 التعلٌمً

17713132475 
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علمية الندوة ال
بمناسبة الرابعة 

الٌوم العالمً 
لالقالع عن 

 التدخٌن 

 ٌوم واحد 29/5/2119
العلوم الطبٌة 

 والصحٌة

مناقشة اخر ماتوصل 
الٌه العلم الحدٌث فً 

الوقاٌة من جال م
التدخٌن و الكشف 

المبكر و عالج سرطان 
 الرئة

المركز 
الوطنً 
الرٌادي 
لبحوث 
 السرطان

ادارة المركز 
الرٌادي الوطنً 

لبحوث 
 السرطان

مستشفى االورام 
 فً وزارة الصحة
كلٌة التمرٌض/ 

 جامعة بغداد

17713132475 
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 ورشة عمل
التحري حول 

عن سرطان 
عنق الرحم فً 
مراكز الرعاٌة 
الصحٌة االولٌة 

باستخدام 
مسحات 
 بابانٌكوالو

 ٌوم واحد 01/9/9109
العلوم الطبٌة 

 والصحٌة

تطبٌق عملً و نظري 
استخدام مسحات حول 

عنق الرحم فً 
 تشخٌص السرطان

المركز 
الوطنً 
الرٌادي 
لبحوث 
 السرطان

ادارة المركز 
الوطنً الرٌادي 

لبحوث 
 السرطان

كلٌات التمرٌض  
التابعة الى 
 الجامعات

 

17713132475 

7 

 ندوة علمية
للتوعٌة عن 

سرطان الثدي 
بمناسبة شهر 
التوعٌة عن 
 سرطان الثدي

 واحدٌوم  16/11/2119
العلوم الطبٌة 

 والصحٌة

ندوة ثقافٌة توعوٌة 
بمناسبة بمناسبة الشهر 
العالمً للتوعٌة عن 
سرطان الثدي ٌتم 
التركٌز من خاللها 
حول الناجٌات من 
 مرض السرطان 

المركز 
الوطنً 
الرٌادي 
لبحوث 
 السرطان

ادارة المركز 
الوطنً الرٌادي 

لبحوث 
 السرطان

منتسبً وزارتً 
الصحة والتعلٌم 

العالً / الجامعات 
 العراقٌة 

17713132475 

 


