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Our Vision 

Control of the most common cancers in Iraq through 

implementing the national cancer control strategy/plan 

as proposed by the World Health organization which 

includes Prevention, Early Detection, Diagnosis, 

Treatment, Palliative Care and Research.  

Our Mission & Strategic Goals 

 Conducting High Quality Research at the National, 

Regional and International Levels which forms the 

basis for establishing a National Strategy for Medi-

cal and Cancer Research in Iraq. 

 Initiating an Information System Data Base on the 

most common cancers in Iraq under the supervision 

of the International Agency for Research on Cancer 

of the World Health Organization. 

 Establishing a Comparative Regional Cancer Re-

search Project in the Middle East; with the National 

Cancer Research Centre being the Principal Investi-

gator. 

 Practical and Theoretical Training of health and 

medical personnel on modern technologies utilized 

in the control of cancer. 

 Promoting Public Health Education and Awareness 

regarding the Control of the most common Cancers 

in Iraq. 

National Cancer Research Center 

 مع تحيات

أســـرة المركز الوطني الريــادي لبحـوث 

 جامعة بغداد/ الســرطان 

www.bccru.uobaghdad.edu.iq 

Moheirq_brcaprog@yahoo.com 

master@bccru.uobaghdad.edu.iq 

07713032475 

 مقابل عمادة كلية الطب جامعة بغداد/ المجمع الطبي/ باب المعظم



 رؤيــة المركــز

تتمثل بالسيطرة ومكافحة السرطانات االكثر شيوعا في العررا،  

من خالل تطبيق االستراتيجبة الوطنية لمكافحة السرطرا  وفرًرا  

للمنهجية المتبعة من قبل منظمة الصحة العالمية والرتري تلرمرل 

الوقاية والكلف المبكر والعالج والرعاية التلرطرير ريرة وترركريرزا  

على عملية نلر البحوث  اذ ا  الرترًرايررات االخريررة لرمرنرظرمرة 

الصحة العرالرمريرة تلريرر الرى ط  السررطرا  سرورابر  االسربرا  

المؤدية الى الوفاة بين السكا  البالغين فى برلراا  اقرلرير  شرر، 

المتوسط  بعا االمراض الًلبية واالمراض المعاية واالصابرات  

وا  من المتوق  ا  تزداد خطورة السرطا  عرلرى مرر السرنريرن 

ليكو  في طليعة ملاكل الصحة مر  ترًرال السركرا  فري الرعرمرر 

وتكاثرس  في العاد واالرت اع في نسربرة ترعررارهر  الرى الرمرواد 

 .المسرطنة

 واالسااف االستراتيجية رسالة المركــز

  اجراء الاراسات والبحوث التطبيًية الرصريرنرة ذات الرعرالقرة

عرلرى ) على المريضات المصابات برالسررطرا  داخرل الرعررا، 

وخرارجرع عرلرى الرمرسرتروى االقرلريرمري (  مستوى المحافرظرات

والعالمي  لتكو  نواة لرتراسريرت اسرترراتريرجريرة وطرنريرة فري 

 .السرطا  في العرا،والبحوث الطبية 

  استحااث قاعاة بيانات تضر  كرافرة الرمرعرلرومرات الرمرترعرلرًرة

بالسرطانات االكثر شيوعا التي تصيب ال رد الرعرراقري ترحر  

اشراف الوكالة الاولية لبحوث السرطا  التابعة الى مرنرظرمرة 

 .الصحة العالمية  ومًارنة النتائج اقليميا  

  ،تأسيت ملروع طقليمي لبحوث السرطا  في منطًرة اللرر

االوسط يترطسع العرا،  تمثل ادارة المركز الباحث الرئريرسري 

 فيع 

  التاريب العملي والنظري للكروادر الصرحريرة والرطربريرة عرلرى

التًنيات الحايثة المسرترمرامرة عرالرمريرا  فرى السريرطررة عرلرى 

ويلمل ذلر  طرر، الروقرايرة والركرلرف ) السرطا  ومكافحتع 

المبكر واستراتيجيات البحوث وفًا  للمنهجية المتبعة من قبرل 

 (.منظمة الصحة العالمية

  نلر التوعية الصحية بكل ما يل  بمررض السررطرا  بصرورة

 .عامة  والسرطانات األكثر شيوعا في العرا، بصورة خاصة

 طقسال وشعب والوحاات العاملة في المركــز 

  عريرادة االشرعرة :  ويرترضرمرن) قس  بحوث ال حص السريرري

 (التلميصية وعيادة النواظير

  الرربرراثررولرروجرري السررريررري / قسرر  بررحرروث عررلرر  األمررراض

ممتربرر الر رحرص الرمرلروي ومرمرتربرر مرعرلرمرات :  ويتضمن) 

 (االورال

 شعبة التسجيل السرطاني واالحصاء الطبي . 

 وحاة السكرتارية والًل  السري 

 وحاة الموارد البلرية 

 وحاة اللؤو  العلمية 

 وحاة اما  الجودة واالداء الجامعي 

 وحاة الاراسات والتمطيط والمتابعة 

 وحاة التعلي  المستمر 

 وحاة االعالل والمعلوماتية 

 وحاة الحسابات والتجهيزات 

 وحاة امانة المجلت 

 وحاة الصيانة والمامات 

 وحاة المكتبة 

 

 

 

 نبذة تعري ية عن تأسيت المركز

 22ت  استحااث المركز الوطني الريادي لبحوث السرطرا  فري 

ليمثل ركيزة ل عاليات الحملرة الروطرنريرة اللرامرلرة  2102تموز 

للكلف المبكر والسيطرة عرلرى السررطرا  فري الرعررا،  حريرث 

طسنات اليع وزارة التعلي  العالي والبحث العلمي مرهرمرة االدارة 

التنـ يذية لرمرطرة عرمرل الربررنرامرج الروطرنري الرريرادي لربرحروث 

السرطا  واألسااف االستراتيجية التي ترأسرت عرلرى اروئرهرا  

ويتضمن ذل  االعااد والتن ـيذ لكافة فعاليات البرنامج الممتلر رة 

وكذل  االشراف على عملية جم  وفررز وترحرلريرل الرمرعرلرومرات 

والبيانات المتعلرًرة بربرحروث السررطرا  والرواردة مرن وزارات 

الاولة الممتل ة وكافة المؤسسات البحثية الرترابرعرة لرهرا وعرلرى 

رطسها جامعات وكليات وزارة التعلي  العالري والربرحرث الرعرلرمري 

 .على مستوى المحافظات

وتنصب خطة عمل المركز الوطني الريادي لربرحروث السررطرا  

في ثالثة محاور رئيسية  تلمل المحور التوعـوي والتاريبرـرـري 

  .والبحـثـي


