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 ورش العملو الندواتوالمؤتمرات : والأ

 :الوطنيالصعيد  ادارة المركز على ترأستهاونظمتها  الدورات التدريبية التي/ ورش العمل/  الندوات -أ

 

  حول تخصصية علمية العراقندوة في الثدي سرطان الزعفرانيةموضوع مجمع في التقني التعليم هيئة لمنتسبي

(91/3/2192) 

 وزارةالتخطيط) لمنتسباتوزارةالتخطيطالكشفالمبكرعنسرطاناتالنساءحولاألولىتخصصيةالعلميةالندوةال

(2192نيسان91في

 إلىوالمراكزالبحثيةالتابعةالمستشفياتالجامعيةوإدارةلجنةالطبيةاالستشاريةالمشرفةعلىتصميموتنفيذاجتماعال

 (2192أذار5)مشروعابنسيناالتعليميالجامعي

 تنظيماجتماععلميتخصصيحولموضوعسرطانالثديفيالعراقمعمنظمةاالتحادالدولىلطلبةكلياتالطب

 (91/1/2192)فيقاعةمؤتمراتالمركز IFMSA العراقفى

  االساسية المبادئ في االولى التدريبية الطارئةاألوليةلإلسعافاتالدورة الطبية  والخدمات من -22)للفترة

22/1/2192) 

 الثدياحتفالية سرطان عن للتوعية العالمى الشهر  بمناسبة وطالب الطب كلية تدريسي من نخبة الكليةبحضور

(23/91/2192) 

 التعليمي المراجعاتالىمستشفىاالورام الكشفالمبكرعنالسرطانللمنتسباتو و حولالتوعية ندواتمستمرة

 والمركزالمرجعيللكشفالمبكرعناورامالثدي

 ندواتدوريةالطباءعلماالمراضحولطرقتشخيصالسرطان 

 :العالميواالقليمي  أدارة المركز على المستوىنظمتها التي االجتماعات والندوات   -ب

 البروفسوردكتوردايفدمستشاررئيسالوزراءالبريطانيكتورالدمع(كونفيرينسوفيدي)علىاالنترنيتمؤتمرفديويتنظيم

نيسان9)الرياديلبحوثالسرطانالمركزالوطنيجامعةاكسفوردعلىقاعةالمؤتمراتفيكيرمؤسسالمركزالبحثيفي

2192 ) 

 فديويعيتنظ مؤتمر االنترنيتم كونفرينسوفيدي)لى ) مع البريطانيةالبروفسور الملكية الجامعة الروافمن سلمان الدكتور

المركزقسمالرعايةالصحيةاألوليةوالصحةالعامةوذلكفيقاعة/ورئيسمركزمنظمةالصحةالعالميةالتعاوني(امبريال)

 (2192نيسان95) الرئيسية

 البحثيالمشرفعلىبرنامجالسرطاناالردنيفيوالمالكالصحيمع(كونفرينسوفيدي)ممؤتمرفديويعلىاالنترنيتيتنظ

  (2192ايار)قاعةالمؤتمراتفيالمركزالوطنيالرياديلبحوثالسرطانعلىاالردن/مركزالحسينللسرطانفيعمان

 بالتعاونمعالمركزالتدريبيالتعاونيلمنظمةالصحةالعالميةفيامبريـال"الدورةالتدريبيةالمتقدمةفيالبحوثالطبية"تنظيم

كانوناألول91-8مابينللفترةفيالمملكةالمتحدةلندنومنظمةالصـحةالعالميــةوبتمويلمناالتحاداالوروبي-كولـج

2192 

 فاقيات تعاون مع الكلية الملكية البريطانية لعلم االمراض للنهوض بواقع الخدمات المختبرية في العراق المبادرة بابرام ات                           

 (1122كانون االول   21) 

 

 :العالميو  االقليميالوطني و  على المستوى شارك بها المركزالتي  الفعاليات -ج 

 (5/2/2192-3)األردنيالخامسعشرلنقابةالصيادلةاألردنيةالمشاركةفيالمؤتمرالصيدالني 

 من)جامعةمالياالماليزيةفيكوااللمبورإلى2192جولةتدريبيةاستطالعيةضمنبرنامجتطويرالمالكاتالتدريسيةلعام

 وإعطاءمحاضرةحولالسيطرةعلىسرطانالثديفيالعراق (93/5/2192ولغاية95/2/2192

 ضمنبرنامجبناءالقدراتلدعمفنلندا/الطبيةفيهلسنكيوالمؤسساتالتعليميةومراكزالصحةالعامةإلىجولةاستطالعية

 (2192حزيران95-7)األوروبياالتحادوصحيةفيالعراقالذيتشرفعليهمنظمةالصحةالعالميةالالخدمات

 (91/99/2192)المشاركةفيمؤتمريوماألشعةالعالمي 

 2192كانوناالول92ندوةالكليةالملكيةالبريطانيةلعلماالمراض 

 (98/92/2192-97)المشاركةوإلقاءالمحاضراتبمؤتمرالسنويلمدينةالطبالذيانعقدبتاريخ 



 

 3  جامعة بغداد –المركز الوطني الريادي لبحوث السرطان 

 

 :العلميوزارة التعليم العالي والبحث عن شاركت بها أدارة المركز كممثل رسمي  وأ/ نظمتها التي فعاليات ال -د

 اجتماعتنظيم التابعة الطبية التخصصات فيإلىلجنة وذلك العالي التعليم وزارة في العلمي البحث المؤتمراتهيئة قاعة

 (2192نيسان95)رئاسةالسيدةمديرةالمركزبجامعةبغداد/الرئيسيةلمبنىالمركزالوطنيالرياديلبحوثالسرطان

 (2192تموز7)فيوزارةالصحةالثمانونلمجلسالسرطانالعراقيواالجتماعالرابع  

  التنفيذية  إدارتهالذي تتولى السيدة مديرة المركز " مشروع بناء القدرات لدعم الخدمات الصحية في العراقلاجتماعات سلسلة

 .األوروبياالتحاد ومنظمة الصحة العالمية  إشرافتحت وبالتعاون مع وزارة الصحة 
  دائرة البحث و التطوير/ اجتماعات هيئة البحث العلمي 

 اجتماعات المشروع الوطني للكشف المبكر عن السرطان 

 البحوث المنشورة للمالك الدائم : ثانيا 

رئاسة جامعة  جاري التنسيق معو -ذلك دون المستوى المطلوب وفقط  2والمركز هفي المالك الدائم عدد الباحثين على أن  :مالحظة

لبحوث الوطني الريادي الدائرة القانونية في الوزارة على تعيين باحثين متخصصين لسد الشواغر الكائنة في هيكلية المركز وبغداد 

  .للمركز وظيفيةدرجات  5بعد أن صادق معالي الوزير على تخصيص يالسرطان 

 :كما يلي هي 1024الدائم في المركز خالل عام المالك للباحثين على ( المقبولة للنشرو)ان البحوث المنشورة 

 مكان النشر الباحثون اسم البحث ت

9. 
Iraqi Initiative of a Regional Comparative Breast 

Cancer Research Project in the Middle East 
 د ندى عبد الصاحب العلوان.أ 

Journal of Cancer Biology & 

 –1016 Research , 2014; 2 (1): 

1020

2. 

Immunhistochemical Exepression of ER/PR in 

Cytological and Histopathological Preparation of 

Infiltrative Ductal Carcinoma of the Breast 

. م.ندى العلوان،  أ. د.د مىن جبار، أ
 د ساهرة علي

Journal of the Faculty of 

Medicine, Baghdad Univ. 2014; 

56 (1) 

3. 
Promoting Clinical Breast Examination as a Screening 

Tool for Breast Cancer in Iraq 

. عبد الصاحب العلوان و دد ندى .أ 
 فيصل معلة

Iraqi National Journal for 

Nursing Specialties. 2014

2. 
Detection and Genotyping of Human Papillomavirus in 

Breast Cancer tissues of Iraqi Paienrs 

د ندى عبد .م سعد غايل، أ.ا
 شاكر العلواين.الصاحب العلوان و د

EMHJ, WHO, Eastern 

Mediterranean Regional Office, 

2014; 20 (6):  229-234

5. 

Evaluating the Diagnostic and Prognpstic Value  of 

Human Mammoglobin (MGB1) Gene Expression in 

Iraqi Breast Cancer Patients 

د ندى عبد .جودت غايب أ.ود
 الفيصل .الصاحب العلوان ، ا

InternationalJournal of 

Advanced Research". 2014; 2 

(4): 663-669 

1. 

Evaluating the Diagnostic and Prognpstic Value of 

Cytokeratin 19 Gene Expression in Iraqi Breast Cancer 

Patients 

د ندى عبد .جودت غايب أ.ود
 الفيصل .الصاحب العلوان ، ا

International Journal of Current 

Research". 2014; 6 (4): 6346-

6351 

http://www.bccru.uobaghdad.edu.iq/uploads/My%20Files/PDF/Iraqi%20Initiative%20of%20a%20Regional%20Comparative%20Breast%20Cancer%20Research%20Project%20in%20the%20Middle%20East.pdf
http://www.bccru.uobaghdad.edu.iq/uploads/My%20Files/PDF/Iraqi%20Initiative%20of%20a%20Regional%20Comparative%20Breast%20Cancer%20Research%20Project%20in%20the%20Middle%20East.pdf
http://www.bccru.uobaghdad.edu.iq/uploads/My%20Files/PDF/Iraqi%20Initiative%20of%20a%20Regional%20Comparative%20Breast%20Cancer%20Research%20Project%20in%20the%20Middle%20East.pdf
file:///C:/Users/Furat/Desktop/Promoting%20CBE%20as%20a%20screening%20tool%20for%20breast%20cancer%20in%20Iraq.pdf
file:///C:/Users/Furat/Desktop/Promoting%20CBE%20as%20a%20screening%20tool%20for%20breast%20cancer%20in%20Iraq.pdf
http://www.bccru.uobaghdad.edu.iq/uploads/My%20Files/PDF/Detection%20and%20genotyping%20of%20human%20papillomavirus.pdf
http://www.bccru.uobaghdad.edu.iq/uploads/My%20Files/PDF/Detection%20and%20genotyping%20of%20human%20papillomavirus.pdf
http://www.bccru.uobaghdad.edu.iq/uploads/My%20Files/PDF/Detection%20and%20genotyping%20of%20human%20papillomavirus.pdf
http://www.bccru.uobaghdad.edu.iq/uploads/My%20Files/PDF/Evaluation%20the%20Diagnostic%20and%20Prognostic%20Value%20of%20Human%20Mammaglobin%20%28MGB%201%29%20Gene%20Expression%20in%20Iraqi%20Breast%20Cancer%20Patients.pdf
http://www.bccru.uobaghdad.edu.iq/uploads/My%20Files/PDF/Evaluation%20the%20Diagnostic%20and%20Prognostic%20Value%20of%20Human%20Mammaglobin%20%28MGB%201%29%20Gene%20Expression%20in%20Iraqi%20Breast%20Cancer%20Patients.pdf
http://www.bccru.uobaghdad.edu.iq/uploads/My%20Files/PDF/Evaluation%20the%20Diagnostic%20and%20Prognostic%20Value%20of%20Human%20Mammaglobin%20%28MGB%201%29%20Gene%20Expression%20in%20Iraqi%20Breast%20Cancer%20Patients.pdf
http://www.bccru.uobaghdad.edu.iq/uploads/My%20Files/PDF/%28CK19%29%20GENE.pdf
http://www.bccru.uobaghdad.edu.iq/uploads/My%20Files/PDF/%28CK19%29%20GENE.pdf
http://www.bccru.uobaghdad.edu.iq/uploads/My%20Files/PDF/%28CK19%29%20GENE.pdf
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7. 
Evaluating the Accuracy of the "Breastlight" as a 

Screening Tool for Breast Cancer in Iraq

. د ندى عبد الصاحب العلوان، د.أ
. هبة عبد الواحد، د. اسراء حسني، د
عقيل شاكر، وجدان . انعام عزيز، د

 محزة و مها قاسم

International Journal of 

Advance Research, Vol. 2, Issue 

10,p522-531, 2014 

8. 

Sixty-four multi-slice cerebral CT angiographics 

findings in early non-traumatic subarachnoid 

hemorrhage 

د عبد اللطيف .م مظفر بايل مهدي و
 علي وبامسة كاظم

Journal of the Faculty of 

Medicine, Vol. 56, No.2, 2014 

1. 

BI-RADS 4 and 5 lesions: correlation between 

sonographic findings and pathological results 

following ultrasound-guided FNAC 
 Kufa Journal for Nursing عبداللطيف علي. د.م

Sciences, Vol. 4, No. 2, 2014 

91. 
Oral Manifestation of Leukemic Children Under 

Chemotherapy 

د دنيا  ،م .أ، د وفاء حممد عطوف.أ
 والسيد الفياض

 جميدساجد 

Kufa Journal for Nursing -Al

,2014, No.2 Vol.4Sciences

99. Complications For Bone Marrow Transplant Patients  
د دنيا  ،م .أ، د وفاء حممد عطوف.أ

 والسيد ساجد جميد الفياض
Al-Kufa Journal for Nursing 

Sciences,2014,No. 1, Vol.4

92. 
Accuracy of ultrasound versus computed tomography 

in diagnosis of maxillary sinusitis 

د عبد .د عبد االمري عبودي، م.م.أ
. وسن كمونة و د. اللطيف علي، د

 سامر فاضل 

Journal of the Faculty of 

Medicine, Vol. 56 No.1,  2014

93. Gate Control System for New Iraqi License Plate م يامسني مازن.م فرات نضال و م.م 
Iraqi Journal for Computers and 

Informatics, Vol. 1, Issue 1,p1-3, 

2014 

92. 

Knowledge, Attitude and Practice of Workers about the 

Cervical Cancer and Pap smear in the College of 

Nursing 

هنى . م.م ، د وفاء حممد عطوف.أ
 هناء اجلميلى. م.الونداوى م 

Al-Kufa Journal for Nursing 

Sciences,Vol.4 No.3 2014 

95. 

 
Primary Amelanotic Melanoma of the Tongue 

(Case report) 

 علياء وهيب. د، بشار عبد اهلل. د.أ
 لؤي اخلوري. دو 

JOURNAL OF ORAL AND 
DENTAL RESEARCH 

Issue2, Volume 1, 2014 

91. An Enhanced Method for Sprite Extracting 
 م فرات نضال. م
 م يامسني مازن.م

I-manger's Journal on 

Information Technology,Vol.3, 

No.4, Sep-Nov-2014 

97. 

Magnetic resonance imaging of the left wrist: 

assessment of the bone age in a sample of healthy  

Iraqi adolescent males 

د .حممد احللي، م. جناح رحم، د. د
قاسم حممد . عبد اللطيف علي و د
 شاكر

مقبولللنشر

Journal of the Faculty of 

Medicine, 2015 

http://www.iasj.net/iasj?func=issueTOC&isId=5546&uiLanguage=ar
http://www.iasj.net/iasj?func=issueTOC&isId=5546&uiLanguage=ar
http://www.iasj.net/iasj?func=issueTOC&isId=5814&uiLanguage=ar
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98. 
Establishing Guidelines for Early Detection of Breast 

Cancer in the Eastern Mediterranean Region 
 د ندى عبد الصاحب العلوان.أ

 منشورمقبول

International Journal of 

Advanced Research 2014

91. 

Effectiveness of Educational Program on Nurses’ 

Knowledge Concerning Side Effect of Radiotherapy at 

Al-Amal National Hospital for Management Cancer in 

Baghdad City 

و حسام   وفاء حممد عطوف. د.أ
 جبار ماجد

للنشرمقبول

Kufa Journal for Nursing 

Science. No. 279, 15/9/2014

21. 

Assessment of nurses’s knowledge about Skin Care for 

patients Undergo radiotherapy of breast Cancer at Al –

Amal National Hospital for Cancer Management in 

Baghdad City

 د وفاء حممد عطوف.أ
مقبولللنشر

Accepted for Publishing in Al-

Kufa Journal for Nursing 

Sciences, No.256 11/8/2014 

29. 
The role of computed tomography in the evaluation of 

gastrointestinal stromal tumors 

عبد اللطيف علي ، عباس خلف .د.م
 حممد رضا احللي. علي ود

مقبولللنشر

Accepted for Publishing in  

Basrah Journal of Surgery  

No.304 2014

 

 :غير المنشورة البحوث المنجزة: ثالثا   

 اسم البحث الباحثون

 وفاء عطوف. د.د ندى عبد الصاحب العلوان ، أ.أ
Effects of Peer Education on the level of Knowledge about Breast Cancer 

Among Female University Students in Baghdad 

رغد . دو  وفاء حممد عطوف. د.أ، ندى العلوان. د.أ
 العيسى

Knowledge, Attitude and Concepts about Breast Cancer in a Sample of Women 
Attending the Main Breast Cancer Early Detection Center in Baghdad: Effect of 

Age

 Breast cancer among Iraqi women under the age of 40 years عبد اللطيف على. دو  ندى العلوان. د.أ

. دو  عبد اللطيف على. د،  ندى العلوان. د.أ
 انعام عزيز

Opportunistic breast cancer screening of asymptomatic self-referring women 

in Iraq: a single center experience 



م و هنى الونداوى . م.م ، د وفاء حممد عطوف.أ
 هناء اجلميلى. م.

Knowledge, Attitude and Practice of Workers about the Cervical Cancer and 

Pap smear in the College of Nursing 

حسام جبارو   حممد عطوف وفاء د.أ Effectiveness of an educational program on nurse s’ knowledge concerning side 
effect of radiotherapy at Al Amal National Hospital

حممد عطوف وفاء د.أ Nursing assessment of knowledge about breast cancer toward skin care 
undergo radiotherapy at Al –Amal National Hospital

 عبداللطيف علي. د، ظافر الزم. د
 حممد احللي. دو 

MRI findings of knee injury 

 MRI of left wrist: assessment of the bone age in a sample of healthy Iraqi د لطيف علي حممد احللي. د جناح رحم . د
adolescent males 
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 حميميثاق . د، عبداللطيف علي. د
 حممد ضياء. دو 

anatomical variations of paranasal sinuses and sino-nasal abnormalities in a 
multi slice computed tomography 

 المشاريع الريادية على المستوى الوطني وإدارةاستحداث : رابعا   

 والذي-التابعالىوزارةالتعليمالعاليوالبحثالعلمي"مشروعالحملةالوطنيةللكشفالمبكرعنسرطانالثدي"وإدارةاستحداث

 المركز مديرة السيدة تحتإدارتهتتولى البحثإشرافالتنفيذية ودائرة عام منذ مليار-2111التطوير قدرها تخمينية وبكلفة

 .ونصف

 "فيالعراق الخدماتالصحية القدراتلدعم المركز"مشروعبناء مديرة بالتعاونمعوزارةإدارتهالذيتتولىالسيدة التنفيذية

 .األوروبياالتحادومنظمةالصحةالعالميةإشرافتحتوالصحة

 

 انجازات أخرى على المستوى الوطني واالقليمي: خامسا    

 

 الىجنةالطبيةاالستشاريةالمشرفةعلىتصميموتنفيذوادارةالمستشفياتالجامعيةوالمراكزالبحثيةالتابعةالمركزللأدارةترأس

 مشروعابنسيناالجامعيالتعليمي

 طبيبااخصاصيامنوزارةالتعليمالعاليوالبحثالعلميللمشاركةفيدورةتدريبية21توفيرفرصتدريبيةلقيامادارةالمركزب

فيلندنت البريطانية امبريال فيكلمنجامعة فيالبحوثالطبية متقدمة وخصصية ولمدة اوكسفورد علىنفقة91جامعة أيام

لتبادلالخبراتونقلالمعرفةوالتنسيقالجراءالبحوثالمشترك العالمية، الصحة لالدارةة من منظمة المديرة خاللتوليالسيدة

 اتلدعمالخدماتالصحيةفيالعراقالتنفيذيةلمشروعبناءالقدر

 الحصولعلىالمرتبةاالولىبينالمراكزلبحثيةالتابعةالىجامعةبغدادفيتقييمالمواقعاالكترونية. 

 بالمجانللمتطوعينللجهادحول دوراتتدريبية العملعلىتنظيم " للخدماتالطبيةومبادئاالسعافاتاألولية األساسية القواعد

 .تدريبعمليداخلردهاتالطوارئالتابعةالىدائرةمدينةالطبوتتضمنمحاضراتنظرية" الطارئة

 فنلندامنخاللتولى/المؤسساتالتعليميةفيهلسنكيوالمراكزالصحيةوجامعةاوكسفوردفيبريطانياوالتنسيقمعالجامعةالملكية

 .لدعمالخدماتالصحيةفيالعراقالذيتشرفعليهمنظمةالصحةالعالميةادارةالمركزاالدارةالتنفيذيةلبرنامجبناءالقدرات

  التشخيصبمرضأثداءصناعيةتوزيعاالستمرارفيعملية استئصالالثديبعد للمريضاتالعراقياتالالتيأجريتلهنعملية

مثلالسيدةمديرةالمركزالباحثالرئيسيفيتوذلكمنرصيدمشروعالحملةالوطنيةللكشفالمبكرعنالسرطانالذي)السرطان

 (.تتولىادارتهالتنفيذيةوالمشروع

 لتشكيل التسجيلالسرطانيفيالمركزالوطنيالرياديلبحوثالسرطانوالتنسيقمعالجامعاتوالكلياتالعراقية استحداثشعبة

البحثيةوالمراكزالجماعاتتوثقكافةالبحوثالتيتقومبهافرقبحيةفيمجالالسرطاناضافةانشاءقاعدةبياناتلبحوثالسرطان

 .العراقية

 انجازبحثمشتركبالتعاونمعوزارةالصحةوالتكنولوجياواالشرافعلىفعالياتجهازضوءاالملالمصنعمنقبلوزارةالعلوم

 .ضاتالعراقياتوزارةالعلوموالتكنولوجياحولفائدةودقةفيتشخيصسرطانالثديعندالمريو

 خزنالمعلوماتالخاصبالمريضاتالعراقياتالمصاباتبسرطانالثدي تطبيقنظام المركز)متابعة ادارة والذياستحدثته في(

نتائجالعالجعندوذلكلمقارنةالخصائصالديموغرافيةوالكلينيكيةوالباثولوجيةوبعضمراكزالسرطانالمرموقةفيالوطنالعربي

 فياقليمشرقالمتوسطالمريضات

 تترأسهالسيدةمديرةالمركزالوطنيوالذياستحدثتهمتابعةتنفيذالمشروعاالقليميلبحوثسرطانالثديفيمنطقةالشرقاألوسط

بالتعاونو(فرنسا)الوكالةالدوليةلبحوثالسرطانوالذييعملحالياتحتاشرافمنظمةالصحةالعاميةوالرياديلبحوثالسرطان

مركزالحسينومعهدالقاهرةالقوميلألوراموومنظمةكومناالمريكيةلعالجسرطانالثدي(النمسا)معالوكالةالدوليةللطاقةالذرية

 .الجمعيةاللبنانيةضدالسرطانواالردنيللسرطان

 منةمتابعةالمرضىضالمتوياديلبحوثالسرطانادارةالمركزالبحثيتنفيذالجزءالثانيمنخطةعملالبرنامجالوطنيالرمتابعة

الشؤوناالجتماعيةالتياوعزتالىدائرةالسالمةالمهنيةوالمشخصينبسرطانالثديأثناءرحلةالعالجبالتعاونمعوزارةالعمل

 .باحثاتاجتماعياتللعملتحتاشرافادارةالمركزبإرسال

  االقليمي البرنامج عمل خطة تنفيذ متابعة لبحوثالسرطان مع القوميلالورام)مصر القاهرة لمكافحةومعهد المصرية المؤسسة

 .تاشرافمنظمةالصحةالعالميةتح(الوكالةالدوليةلبحوثالسرطانوسرطانالثدي



 

 7  جامعة بغداد –المركز الوطني الريادي لبحوث السرطان 

 

 القيامبرسمسياساتالبحثالعلميفيالمجالالطبيمنخاللترأسادارةالمركزللجنةالتخصصاتالطبيةفيهيئةالبحثالعلمي

 .تلكاللجنةالعلميةإلىواالشرافعلىخططعملالمراكزوالوحداتالبحثيةالتابعة

 تحملشعارالمركزتحتويعلىكتيباتحقيبةالمتضمنة)مركزالوإصداراتلقيامبتوزيعموادالتوعيةالخاصةبمكافحةالسرطانا

ت وزاراعلى الكادر النسوي العامل في  (للتوعية حول الكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم بوستراتوفولدرات وتثقيفية

 .الدولة العراقية

  فنلندا/ زيارات تفقدية رفيعة المستوى الى مستشفيات و مراكز صحية في هلسنكي 

   الوزارات العراقيةوالمعاهد والجامعات تنفيذ ندوات توعية جماهيرية حول مكافحة السرطان على مستوى معاهد. 

 الذي تشرف عليه دائرة البحث  1122لبحوث السرطان في برنامج تطوير المالكات التدريسية لعام  الريادي الوطنيالمركز  مشاركة

وفاء محمد عطوف العطار الى جامعة ماليا الماليزية في . د. والتطوير في وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، من خالل ايفاد أ

 كوااللمبور 

 ج المختبرات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتعلقة بمعلمات االورام رسم خطة وطنية للسيطرة النوعية على نتائ

 السرطانية

 تنظيم دورات تدريبية الى السادة مدراء المراكز و الوحدات البحثية في المملكة المتحدة 

 قع الخدمات المختبرية في العراق المبادرة بابرام اتفاقيات تعاون مع الكلية الملكية البريطانية لعلم االمراض للنهوض بوا 

 

 

 االشراف العلمي على بحوث طلبة الدراسات العليا المنجزة داخل المركز : سادسا

 

 Prevalence of serum Her-2/ neu , soluble FAS protein & CA15-3 Tumour Markers in Breast Cancer 

Patients: Correlation with the clinico-pathological parameters..  

 بايوكمستري / في اختصاص علم األمراض دكتوراه 

 Evaluation of Brca Gene Expressions in Samples of Familial Breast Cancer in Iraq.i. MSc. Pathology 
(work in progress). 

 ماجستير في اختصاص علم األمراض

 Correlation of BrCa1 with Her2 gene expression in Iraqi Breast Cancer Patients: 
Immunohistochemistry Versus Biochemical Assay 

 في اختصاص علم البايوكمستريدكتوراه 

 Follow-up of Iraqi females diagnosed with Breast Cancer:using a Designed Information System Data 
Base 

 اختصاص بورد عربي في الجراحة

 المركز البحثي في خدمة المجتمع نشاطات: سابعا  

 الطبية للخدمات األساسية القواعدو األولية االسعافات مبادئ"  حول للجهاد للمتطوعين بالمجان تدريبية دورات العمل على تنظيم 

 .الطب مدينة دائرة الى التابعة الطوارئ ردهات داخل عملي تدريبو نظرية محاضرات تتضمن" الطارئة

  عملية  الالتي أجريت لهن( ومنتسبات وزارات الدولة العراقية)توزيع أثداء صناعية للمريضات العراقيات االستمرار في عملية
 استئصال الثدي بعد التشخيص بمرض السرطان

  للثدي نشرت في مجلة  الذاتي الفحص حول العراقية الجامعات في النساء وممارسات اجراء دراسات عن معارفالتواصل في

 .المعرفة حول الطرق المثلى لمكافحة سرطان الثدي في العراقومنظمة الصحة العالمية ساهمت في ترويج التوعية 

  عنق الرحم مجانا الى جميع المراجعات الزائرات واجراء التحاليل الخاصة بالكشف المبكر عن سرطاني الثدي االستمرار في

معلمات االورام والفحص المختبري الخلوي وناظور عنق الرحم والفحص بواسطة السونار والمتضمنة الفحص السريري وللمركز 

 .السرطانية

  المراجعات حول اهمية طريقة الفحص الذاتي للثدي في وقيام الكادر العامل في المركز باجراء ندوات التوعية الجماهيرية للسيدات

 المحافظاتولى مستوى بغداد عوالسيطرة على ذلك السرطان 



 

 8  جامعة بغداد –المركز الوطني الريادي لبحوث السرطان 

 

  المحافظات حول طرق ومعاهد التمريض في بغداد ودورات تدريبية للكادر التمريضي التابع الى كليات والقيام بندوات توعية علمية

 طريقة الفحص الذاتي للثديوالكشف المبكر عن السرطان 

  العيادات التخصصية في وووي نال عاع الذري والطبشفى االشتشخيصهن بمرض السرطان في مستمتابعة المريضات اللواتي يتم

بالتعاون مع الوكالة الدولية لبحوث و 1112نظام خزن البيانات الذي استحدثته ادارة المركز في ولتغذية قاعدة المعلومات  - االورام

 .فرنسا/ السرطان في ليون 

  موضوع الكشف المبكر عن السرطانترويج التوعية حول والتواصل مع المجتمع في تقديم االرشادات الطبية 

  مع الجامعات العالميةللباحثين التواصل العلمي تيسير عملية  
 
 

 على)4102 عام في المركز ومنتسبية ادار عليها الحاصلة الجهود وتثمين التقديرية والشهادات الشكر كتب :ثامنا  

 )والعمداء العامين المدراءو الجامعات رؤساء الوزير والسادة معالي مستوى

 
 :العلمي والبحث العالي التعليم وزير معالي من .2

الطبيةو الصحة البحوث في القدرات لبناء الوطنية العمل ورشة إنجاح في المتميزة المبذولة للجهود الكتابرقم(

91/2/2192في2/2322/ق

91/2/2192في280 / و م الكتاب رقم (بغداد جامعة في ينكمنتسب العالي التعليم وهج استعادة في المثمرة للجهود ديرا قت)

 :الصحة وزير معالي من .1
27/2/2192في745 الكتاب رقم ( الطبية الكفاءات تمرؤم إنجاح يف ساهمت التي الفاعلة المشاركةو المتميزة للجهود) 

 من معالي وزير العمل والشؤون االجتماعية  .3
  (5/2/1122في  22)حول التشخيص المبكر الورام الثدي لمنتسبات الوزارة تقديراً للجهود المبذولة في تنفيذ ندوة علمية 

 :بغداد جامعة رئيس السيد .4
(1/9/2192في928رقمالكتاب)السرطان لبحوث الريادي الوطني المركز ادارة في المتميزة الحثيثة للجهود تثمينا

 (25/2/2192شعفي118) فيمجلةعالمية رصينة ثبح نشر في المتميزة المبذولة للجهود 

 (8/7/2192في2153/شع) بحثعلمي نشر في المتميزة المبذولة للجهود 





 العلمي البحث لشؤون الوزارة وكيل السيد من .5

في89125 أ ت ب رقم كتاب(لالورام المبكر التشخيص حول العلمية الندوات عقد في المتميزة المبذولة للجهود

5/2/2192)

 كلية الطبالسيد عميد  .6

 (91/9/2192في212)تثمينا للجهودالمبذولةفيخدمةكليةالطبالعريقة

 العامون المدراء السادة .7
الصحة وزارةفي الثدي امراض عن المبكر للكشف المرجعي المركز ادارة في للتميز الطب مدينة دائرة عام مدير لسيدا

(8/2/1122في  2الكتاب رقم(

النساء سرطاناتعلى السيطرة حول علمية ندوة لتنظيم التخطيط وزارة في الماليةو االدارية الدائرة عام مدير السيد 

 (2/1/2192في 12339 الكتاب رقم ( التخطيط وزارة لمنتسبات

 :العلمية للشؤون بغداد جامعة رئيس مساعد السيد .8
الصحة البحوث في القدرات لبناء الوطنية العمل ورشة وإنجاح تنفيذو تنظيم في الحثيثة المتميزة للجهود رقم)والطبية

(1/9/2192في928الكتابشع

2/2/2192في117/ع ش رقم كتاب ( رصينة عالمية مجالت في بحوث نشر في المتميزة للجهود)

(1/2/2192شعفي732) العالمي المستوى على رصينة بحوث نشر في المتميزة المبذولة للجهود

 (22/7/2192في3192)العالمي المستوى على رصينة بحوث نشر في المتميزة المبذولة للجهود

 التقني التعليم هيئة في التكنولوجيا معهد عميد السيد  .9
 رقم ) في التعليمي الزعفرانية مجمع ومعاهد كليات لمنتسباتالسرطان عن المبكر الكشف حول تخصصية ندوة إلقامة

 (12/3/1122في  2222الكتاب 
 


 

 


