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 فيها. تمت املشاركةوالندوات العلمية التي  والدورات املؤتمراتبعض  

 نوع مكان أنعقادها السنــة العنوان  ت

ورشه العمل الوطنيه لبناء القدرات في  1

والصحية في جامعة اخالقيات البحوث الطبية 

بغداد بالتعاون مع دائره البحث والتطوير 

وبالتنسيق مع وزاره الصحه ومنظمة الصحة 

 العاملية

 فندق شيراتون/ كراند كرستال 7013

 بغداد

 تعليمية

دورة تدريبية في إلاسعافات ألاولية والخدمات  7

الطبية الطارئة ملنتسبو وزارة التعلـــيم العــالي 

 العلميوالبحث 

 

 الريادي لبحوث السرطان املركزالوطني  7014

 )الافتتاح واملحاضرات النظرية(

التابعة الى دائرة “ *مركز و ردهات الطوارئ 

املركز التدريبي الاقليمي ”مدينة الطب و 

التابع الى دائرة “ لخدمات طب الطوارئ 

 العمليات الطبية املتخصصة

 تعليمية

تعليمية    املركز الوطني الريادي لبحوث السرطان 7015الاستراتيجية الوطنية ندوة العلمية حول تنفيذ  3



 ارشادية جامعة بغداد        - للسيطرة على سرطان الرئة في العراق

ندوة تخصصية حول دور الكشف املبكر في  4

السيطرة على سرطان الثدي في العراق 

ملنتسبات وزارة النقل و بالتعاون مع مجلس 

في وزارة الصحة و لجنة النهوض السرطان 

 باملرأة في وزارة النقل

تعليمية  نقلوزارة ال 7013

 ارشادية

جامعة –مركز التطوير والتعليم املستمر  7015 دورة التأهيل التربوي وطرائق التدريس 5

 بغداد

 تربوية

 ارشادية جامعة بغداد–قسم ضمان الجودة  7015 ورشة عمل حول اطالق الاستمارة الالكترونية 6

 & invertedدورة تدريب على مجهر تعليمي)  2

screen) 

 تعليمية املركز الوطني الريادي لبحوث السرطان 7016

 

 == == 7015 دورة تدريبية على جهاز الترحيل الكهربائي 8

ورشة معامل التأثير والنشر في مجالت عاملية  2

 رصينة

 ارشادية قسم ضمان الجودة  7016

في الاسبوع الثقافي لكلية الطب   ورشة عمل 10

 مختبر البايولوجي

 تعليمية كلية طب بغداد 7016

دورة اهمية مسحات البابا نيكوال في الكشف  11

 املبكر عن سرطان عنق الرحم

 تعليمية املركز الوطني الريادي لبحوث السرطان 7016

( في الكشف  PCRة الـ ) دورة اعتمادية تقني 17

 وعالج الورام

7016 == == 

دورة تدريبية على املجهر التعليمي ذو الاذرع مع  13

 كاميرا وحاسوب

7016 == == 

 علمي كلية طب بغداد 7016 املؤتمر العلمي الخامس عشر لكلية طب بغداد 14
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 البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة واملجتمع أو تطوير التعليم .اريع املش

 اسم البحث ت

 بين طلبة ألاقسام الداخلية في جامعة بغداد  والعقاقير املنبهةتعاطي ألادوية  1

 والعوامل املهيئة  لها  الابقار بحمى الحليبدراسة سريرية وعالجية الصابة  7

3 Cross sectional study on clinical cases of cancer of dogs with reference to certain relevant 

risk factor in Baghdad – Iraq 

 العراق -دراسة نسيجية للحاالت السريرية  الصابة الكالب بالسرطان  وعوامل الخطورة في بغداد 

4 Assessing the Knowledge, towards Breast Cancer  among women affiliates of  Ibn Rushd 

College  / University of Baghdad 

ابن رشد جامعة بغدادتقييم معارف النساء حول سرطان الثدي في كلية   

5 Bovine leukemia virus (BLV) and its relationship to tumor  diseases in human 



 إلانسانعالقته بسرطان اجتمالية و  البقري  فايروس ابيضاض الدم

6 Assessment of performance status related to chemotherapy treatment among patients with 

cancer 

 الكيماوي ملرض ى السرطان املتعاطين للعالج  الفسيولوجي والنفس ي ألاداءتقييم مستوى 

2 Crude Anthrax protective antigen( PA), as an adjuvant with killed Salmonella Typhimurium 

vaccine  

 مولد املضاد الحامي للجمرة الخبيثة كمساعد للقاح املقتول للساملونيال تايفيموريم 
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