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 ورش العملو الندواتوالمؤتمرات : والأ

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

 

 الصاحب عبد الدكتور االستاذ وبحضور 7/1/2112في العراق في الرئة سرطان على للسيطرة الوطنية االستراتيجية ندوة 

 تدريسي01 و الطب مدينة دائرة عام مدير الشمري جليل والدكتور لقانونية للشؤونا العالي التعليم وزارة مستشارمنج

 .الصحة ووزارة العلمي والبحث العالي التعليم وزارتي من السرطان مكافحة مجال في مختص واستشاري

 االنسانيةعلوملل تربية كلية لمنتسبات السرطان عن التوعية حول علمية تخصصية ندوة إقامة بتاريخرشدابن/

 رشدابن/االنسانيةالعلومتربيةكليةوطالباتلمنتسبات12/4/2112

 كردستاناقليمفي8/2/2112-2بتاريخالعراقفيالعلميوالبحثالطبيالتعليملتعزيزالوطنيةالعملورشةيمتنظ/

والصحةالعاليالتعليموزارتيمنااختصاصياطبيب71حواليعددهالبالغالموفدالفريقبحضورالسليمانيةمحافظة

 المحافظاتمستوىعلىالطبيالتعليمووحداتالبحثيةوالوحداتالمراكزوممثليالطبكلياتعمداءالسادةو

 كعمودالتعليميالمختبريالجانبدورتفعييل:العراقفيالسرطانلمكافحةالوطنيالمشروعتنفيذحولتدريبيةدورة

الندواتقاعةوفي11/0/2112بتاريخ(تدريبية دورة)السرطانامراضعالجومتابعةالمبكرالكشفعمليتيفياساسي

السرطانلبحوثالرياديللمركزالوطنيالرئيسية

 فيالمؤتمراتقاعةفي22/11/2112بتاريخالثديسرطانعنللتوعيةالعالميالشهربمناسبةدراسيةحلقةتنظيم

مكافحةمجالفيالعاملينواالستشاريينبغدادطبكليةاساتذةمنمتميزةنخبةبحضورالتعليمياالوراممستشفى

الطبكليةمنوالخامسةوالرابعةالثالثةالمراحلفيالمتميزينالطلبةومنالتعليميةالطبمدينةدائرةفيالسرطان

 والصحةالعاليالتعليموزارتيمنمنتسب211حواليالمشاركينعددبلغحيثوالتمريض

 البصمةدورحولوالتدريبللبحثالعدليالدناومركز(الصحةوزارةفي)العدليالطبمعهدمنكلمعدراسيةحلقة

الرياديالوطنيوالمركزالعدليالطبمعهدوفي12/11/2112بتاريخالسرطانامراضومتابعةتشخيصفيالوراثة

 السرطانلبحوث

 الرحمعنقمسحاتعلىوالتدريبالرحمعنقسرطانالمبكرعنلكشفحولاالستراتيجيةالوطنيةلعملورشةيمتنظ

تدريسيمنعددوبحضورالسرطانلبحوثالرياديللمركزالوطنيالرئيسيةالندواتقاعةفي21/12/2112بتاريخ

 بغداد/التقنيالطبيوالمعهدالتمريضكليةوطلبة

 

 :العالميواالقليمي و المحلي أدارة المركز على المستوىنظمتها التي االجتماعات والندوات  -ب

 

 في22/1/2112-22بتاريخ"2112العربيالوطنفيالثديسرطان"مؤتمرفيعلميةجلساتوادارةوترأسالمشاركة

 واالورامالثديسرطانعالجمجالفيومحليينعالميينخبراءمشاركةبمالهاشميةاالردنيةالمملكة

 والوكالةالعالميةالصحةمنظمةاشرافتحتالسرطانلبحوثاالقليميالمشروعالبياناتبقاعدةالخاصةالمعلوماتتحليل

لبحوثالدوليةوالوكالةالعالميةالصحةمنظمةوبحضورفرنساليون11/7/2112-0للفترةالسرطانلبحوثالدولية

 السرطان

 فياقيمالذي11/11/2112-20بتاريخالموجهوالطباالوليةالصحيةالرعايةحولاالولالعالميالمؤتمرفيالمشاركة

 لندن/امبريالجامعة

 الهاشميةاالردنيةالمملكة10/11/2015-9 للمشروعاالقليميلبحوثسرطانالثدياالجتماعاالستشاريالثاني

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

 المتحدةاألمممنظمةنظمتهاالتي2112عاممابعدالعاليالتعليمحولوطنيةتشاوريهعملورشةفيالمشاركة للتربية

 2112شباطشهرفيالعراقفرعاليونسكو/والعلوموالثقافة

 سليمانية/الطبيةفاروقمدينةفي24/2/2112-21للفترة"األورامعالجفيالمتخصصةالتعليميةالدورة"فيالمشاركة

 االورامعالجمجالفيومحليينعالميينخبراءبمشاركة
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 :وزارة التعليم العالي والبحث العلميعن شاركت بها أدارة المركز كممثل رسمي وأ/ نظمتها التي فعاليات ال-د

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

 .األوروبياالتحاد ومنظمة الصحة العالمية  إشرافتحت وبالتعاون مع وزارة الصحة 
 مابعد العالي التعليم حول وطنية تشاوريه عمل ورشة في العلمي البحث هيئة في الطبية التخصصات للجنة كرئيس المشاركة 

 في المتقدم المالك وبحضور العراق فرع اليونسكو/والعلوم والثقافة للتربية المتحدة األمم منظمة نظمتها التي 5102 عام

 5102-5-01 في العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 جياناو مركز" نظمها التي" األورام عالج في المتخصصة التعليمية الدورة في جلسات وترأس رئيسي كباحث المشاركة 

 الطبية فاروق ومدينة للسرطان هيوا معمستشفى بالتعاون العراق في السليمانية محافظة  صحة وزارة الى التابع" للسرطان

 5/5102/ 52-51 ومحليين عالميين خبراء وبمشاركة

 52/3/5102-55 االردن،/ للسرطان مركزالحسين العربي، العالم في الثدي مؤتمرسرطان في اقليمي كباحث المشاركة 

 العالمية الصحة ومنظمة الصحة وزارة مع المشترك العراق في الصحية الخدمات لدعم القدرات بناء مشروع فعاليات ترأس 

 األوروبي واالتحاد

 الرئة سرطان مكافحة ودعم التدخين مكافحة قانون لدعم السرطان مجلس/  الصحة وزارة مع مشتركة لجنة ترأس 

  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 

 .السرطان

 :كما يليهي 1025المالك الدائم في المركز خالل عام للباحثين على ( المقبولة للنشرو)ان البحوث المنشورة 

 مكان النشر الباحثون اسم البحث ت

1. 
Establishing Guidelines for Early Detection of Breast 

Cancer in Iraq* 

 الصاحب عبد ندى د.أ 

 العلوان

 منشور
International Journal of Advanced 

Research, Vol.3 Issue 12, 2015, p 

539-555 

2. 

Geographical Variations in Breast Cancer Incidence 

and Mortality Rates in Developed Versus 

Developing Countries 

 الصاحب عبد دندى.أ

 العلوان

 منشور

Journal of the Iraqi National 

Committee for Education, Culture 

and Science 

ISESCO .2015; Vol (13), 6: 66-71 

1. 

Effects of Education on the level of Knowledge 

about Breast Cancer Among Female University 

Students in Baghdad 

 الصاحب عبد ندى د.أ

 العلوان

 عطوف محمد وفاء د.وأ

 منشور
The 2nd International Scientific 

Conference of Medical & Health 

Specialties, Second Issue, March 

2015p358-366 

4. 

Prevalence of BRCA1 Oncogen Expression in Breast 

Cancer Specimens of Patients with Positive Family 

History. 

 ندى د.أد وجدان حمزة، 

 العلوان الصاحب عبد

 سالم العبيدي. د.أ

J. Fac. Med. Baghdad Univ. 2015; 57 

(3), pp: 225-230 

 

2. 

Prevalence of Soluble Fas protein in Breast Cancer 

Patients: Correlation with the Clinico-pathological 

Parameters. 

هدف  د.أمنار كريم، . د

 عبد ندى. د.ياسين و أ

 العلوان الصاحب

Iraqi Postgraduate Medical Journal. 

2016; 15 (1): 107-117. 
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2. 

Effectiveness of the nursing educational program 

upon nurse's knowledge and practices concerning 

chemotherapy precautions 

 عطوف محمد دوفاء.أ

 الغانم الحسن وعبد

IOSR Journal of Nursing and Health 

Science, Vol. 4 Issue 6 (Nov. –Dec. 

2015), pp 07-13 

7. 

Assessment of nurses’sknoedge about Skin Care for 

patients Undergo radiotherapy of breast Cancer at 

Al –Amal National Hospital for Cancer Management 

in Baghdad City* 

 عطوف محمد وفاء د.أ

 منشور
Al-Kufa Journal for Nursing 

Sciences, Vol.1, No.1, 2015 

8. 

Magnetic resonance imaging of the left wrist: 

assessment of the bone age in a sample of healthy 

Iraqi adolescent males 

 رحم، نجاح. د

 دعبد.،م محمدالحلي.د

 قاسم. ود علي اللطيف

 شاكر محمد

 منشور
Journal of the Faculty of 

Medicine,Vol. 57, No. 1, 2015 

0. 

Effectiveness of Educational Program on Nurses’ 

Knowledge Concerning Side Effect of Radiotherapy 

at Al-Amal National Hospital for Management 

Cancer in Baghdad City 

 محمدعطوف وفاء. د.أ

 ماجد جبار وحسام

 منشور
Kufa Journal for Nursing Science. 

Vol. 5 No. 2, May throught August, 

2015 

11. 
Nurse's Knowledge and Attribute toward Cancer 

Pain Management at Baghdad Hospitals 

 عطوف محمد دوفاء.أ

 يونس وفيصل

 منشور
Kufa Journal for Nursing Sciences, 

Vol. 5 No. 3, Sep.-Dec. 2015 

11. 

Prevalence of soluble fas protein in breast cancer 

patients: correlation with the clinic – pathological 

parameters 

 الكريم، منارعبد. د

 ندى د.وأ ظافر هدف.د

 العلوان الصاحب عبد

للنشر مقبول  
Iraqi Postgradate Medical Journal, 

No. 197, 1/9/2015 

12. 

The role of computed tomography in 

characterization diagnosis and staging of malignant 

pleural mesothelioma in a sample of Iraqi patients 

 علي اللطيف دعبد.م

 مصطفى وليد د.اصغر،أ

 اسماعيل زينب. ود

للنشر مقبول  
Journal of the Faculty of Medicine, 

No. 429, 9/9/2015 

11. 

Role of Ultrasound and Computed Tomography in 

Assessment of Abdominal Iymphadenopathy and 

Splrnomeglly in Lumphomas 

. ود ابراهيم خليل. د

 الحلي محمد

للنشر مقبول  
Journal of the Faculty of Medicine, 

No. 531, 18/11/2015 

14. 
Nurse's Knowledge and Attribute toward Cancer 

Pain Management at Baghdad Hospitals 

د وفاء محمد عطوف و .أ

 فيصل يونس

 منشور
Kufa Journal for 

Nursing Sciences, Vol. 
2 No. 3, Sep.-Dec. 

2015 

 

 استحداث وإدارة المشاريع الريادية على المستوى الوطني: الثا  ث

 والذي-التابعالىوزارةالتعليمالعاليوالبحثالعلمي"مشروعالحملةالوطنيةللكشفالمبكرعنسرطانالثدي"وإدارةاستحداث

وبكلفةتخمينية-2110دائرةالبحثوالتطويرمنذعامإشرافالتنفيذيةتحتإدارتهندىالعلوان.د.أتتولىالسيدةمديرةالمركز

 .قدرهامليارونصف

 "التنفيذيةإدارتهندىالعلوان.د.أالذيتتولىالسيدةمديرةالمركزالمركز"القدراتلدعمالخدماتالصحيةفيالعراقمشروعبناء

 .األوروبيمنظمةالصحةالعالميةواالتحادإشرافبالتعاونمعوزارةالصحةوتحت
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 انجازات أخرى على المستوى الوطني واالقليمي: ابعا  ر

 
 تدريبيةحولالتعليمالطبيوالبحثالعلميللسادةعمداء المركزكمديرتنفيذيلبرنامجبناءالقدراتفيتنظيمدورة ترأسمديرة

 كلياتالطبومدراءالمراكزالبحثيةعلىمستوىالمحافظاتوبالتعاونمعمنظمةالصحةالعالميةووزارةالصحة

 لمراكزلبحثيةالتابعةالىجامعةبغدادفيتقييمالمواقعاالكترونيةالحصولعلىالمرتبةاالولىبينا. 

 التشخيصبمرض استئصالالثديبعد للمريضاتالعراقياتالالتيأجريتلهنعملية االستمرارفيعمليةتوزيعأثداءصناعية

لسيدةمديرةالمركزالباحثالرئيسيفيوذلكمنرصيدمشروعالحملةالوطنيةللكشفالمبكرعنالسرطانالذيتمثلا)السرطان

 (.المشروعوتتولىادارتهالتنفيذية

 خزنالمعلوماتالخاصبالمريضاتالعراقياتالمصاباتبسرطانالثدي تطبيقنظام المركز)متابعة ادارة والذياستحدثته في(

رافيةوالكلينيكيةوالباثولوجيةونتائجالعالجعندبعضمراكزالسرطانالمرموقةفيالوطنالعربيوذلكلمقارنةالخصائصالديموغ

 المريضاتفياقليمشرقالمتوسط

 متابعةتنفيذالمشروعاالقليميلبحوثسرطانالثديفيمنطقةالشرقاألوسطالذياستحدثتهوتترأسهالسيدةمديرةالمركزالوطني

وبالتعاون(فرنسا)والوكالةالدوليةلبحوثالسرطانصحةالعاميةالرياديلبحوثالسرطانوالذييعملحالياتحتاشرافمنظمةال

ومنظمةكومناالمريكيةلعالجسرطانالثديومعهدالقاهرةالقوميلألورامومركزالحسين(النمسا)معالوكالةالدوليةللطاقةالذرية

 .والجمعيةاللبنانيةضدالسرطاناالردنيللسرطان

 منةمتابعةالمرضىضوالمتثيتنفيذالجزءالثانيمنخطةعملالبرنامجالوطنيالرياديلبحوثالسرطانمتابعةادارةالمركزالبح

المشخصينبسرطانالثديأثناءرحلةالعالجبالتعاونمعوزارةالعملوالشؤوناالجتماعيةالتياوعزتالىدائرةالسالمةالمهنية

 .دارةالمركزباحثاتاجتماعياتللعملتحتاشرافابإرسال

  معمصر لبحوثالسرطان االقليمي البرنامج عمل خطة تنفيذ القوميلالورام)متابعة القاهرة لمكافحةمعهد المصرية والمؤسسة

 .تحتاشرافمنظمةالصحةالعالمية(سرطانالثديوالوكالةالدوليةلبحوثالسرطان

 اللترأسادارةالمركزللجنةالتخصصاتالطبيةفيهيئةالبحثالعلميالقيامبرسمسياساتالبحثالعلميفيالمجالالطبيمنخ

 .تلكاللجنةالعلميةإلىواالشرافعلىخططعملالمراكزوالوحداتالبحثيةالتابعة

 تحملشعارالمركزتحتويعلىكتيباتحقيبةالمتضمنة)المركزوإصداراتلقيامبتوزيعموادالتوعيةالخاصةبمكافحةالسرطانا

على الكادر النسوي العامل في وزارات ( وفولدرات وبوسترات للتوعية حول الكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحمتثقيفية

 .الدولة العراقية

 يةتنفيذ ندوات توعية جماهيرية حول مكافحة السرطان على مستوى الجامعات والمعاهد والوزارات العراق. 

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

 السرطانية

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

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

 

 االشراف العلمي على بحوث طلبة الدراسات العليا المنجزة داخل المركز : امسا  خ

 Correlation of BRCA1Oncogen Expression in Breast Cancer Specimens from Patients with Positive 
Family History : Demographic and Clinicopathological study. M.Sc. Thesis in Pathology , College of 
Medicine, Baghdad University, 2014-2015. ندى عبد الصاحب العلوان .د.اشراف أ 

 Prevalence of Human Papilloma Virus in Cervical cells among Patients with Abnormal Pap smears: 

A Study at the Molecular Level. Institute of Genetic Engineering, Baghdad University (in Progress). 

ندى عبد الصاحب العلوان. د.اشراف أ  

 Benefit of high risk HPV with liquid based Pap smear (co-testing) as a primary screening tool for 

cervical cancer. Thesis, Arabic Board for Medical Specialization in Gynecology. ندى عبد . د.اشراف أ

 الصاحب العلوان

 Expression ans Polymprphism of the Genes LUNX and APEX1 in Lung Cancer of Iraqi patiets, 
Institute of Genetic Engineering, Baghdad University (in Progress). ندى عبد الصاحب العلوان .د.اشراف أ  
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 نشاطات المركز البحثي في خدمة المجتمع: ادسا  س
 

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

 .الطب مدينة دائرة الى التابعة الطوارئ ردهات داخل عملي وتدريب 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

 .منظمة الصحة العالمية ساهمت في ترويج التوعية والمعرفة حول الطرق المثلى لمكافحة سرطان الثدي في العراق

  اجراء التحاليل الخاصة بالكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم مجانا الى جميع المراجعات الزائرات االستمرار في

ضمنة الفحص السريري والفحص بواسطة السونار وناظور عنق الرحم والفحص المختبري الخلوي ومعلمات االورام للمركز والمت

 .السرطانية

  قيام الكادر العامل في المركز باجراء ندوات التوعية الجماهيرية للسيدات والمراجعات حول اهمية طريقة الفحص الذاتي للثدي في

 ستوى بغداد والمحافظاتالسيطرة على ذلك السرطان وعلى م

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

 الكشف المبكر عن السرطان وطريقة الفحص الذاتي للثدي

  ووي والعيادات التخصصية في نال الذري والطبشفى االشعاع تشخيصهن بمرض السرطان في مستمتابعة المريضات اللواتي يتم

وبالتعاون مع الوكالة الدولية لبحوث  5112لتغذية قاعدة المعلومات ونظام خزن البيانات الذي استحدثته ادارة المركز في  -االورام 

 .فرنسا/ السرطان في ليون 

 ع الكشف المبكر عن السرطانالتواصل مع المجتمع في تقديم االرشادات الطبية وترويج التوعية حول موضو 

  مع الجامعات العالميةللباحثين التواصل العلمي تيسير عملية  

  1025 عام المركزفي ة ومنتسبيادار عليها الحاصلة الجهود وتثمين التقديرية الشكروالشهادات كتب:ابعا  س

 :العلمي والبحث العالي وزيرالتعليم معالي من .1
 الندوة عقد في واخالص تفاني بكللعامل المالك امن قبل ادارة المركز و  والمتميزة المبذولة للجهود 

 .(51/4/5351 في 4/4443/ ق الكتاب رقم) العراق في الرئة سرطان على للسيطرة الوطنية
 

 : جامعة بغداد/ الجامعة رئيس السيد .2
   طرائق دورة في االولى المرتبة على لحصولتدريسيي المركز ل بذلها التي المتميزة للجهود تقديرا 

 من للمدة بغداد جامعة رئاسة في المستمر والتعليم يروالتط مركز في اقيمت التي التدريس
 (2/2/5102في 212 الكتاب رقم محسن ابراهيم خليل.د.م) 53/2/5102 والى 1/2/5102
   اقيمت التي التدريس طرائق دورة في االولى المرتبة على لحصولالمبذولة ل المتميزة للجهود تقديرا 

 والى 50/05/5102 من للمدة بغداد جامعة رئاسة في المستمر والتعليم يروالتط مركز في
 (08/0/5102 في 33 الكتاب رقم توفيق نضال فرات. م.م) 8/0/5102

 
 االردن/ سمو االميرة دينا مرعد المدير العام لمؤسسة الحسين للسرطان في عمان .3

   ندى عبد الصاحب العلوان في مؤتمر سرطان . د.مديرة المركز أللتعاون البناء مع السيدة  تقديرا
في بناء استراتيجية خاصة بسرطان الثدي و ترأس  المتميزة جهودالثدي في الوطن العربي و ال

 (.5102ابريل  3)مشروع اقليمي لبحوث السرطان في منظقة الشرق االوسط 
 

 : بغدادجامعة / العلمية للشؤون الجامعة رئيس مساعد السيد .4
 الفحص عربة معايشة فيمن قبل ادارة المركز و المالك  المبذولة والمتميزة القيمة للجهود مباركة 

 .(55/53/5351 في 4443/ ع ش الكتاب رقم) بغداد جامعة لمنتسبات الشعاعي
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 جامعة بغداد/ الطب كلية عميد السيد .5
   كلية لطلبة النهائية االمتحانات ونجاح استمرارية في الفاعل للدور  العالي ماوااللتز الرائع لالداء تثمينا 

 (.54/4/5351 في 4895  الكتاب رقم) الطب
 

 رشد ابن – التربية كلية عميد السيد .6
   ابن – التربية كلية في ندوةتنظيم  فيو المالك العامل ركز ممن قبل ادارة ال المبذولة للجهود تقديرا 

 في 5113 ابتالك رقم)  الرحم وعنق الثدي سرطان عن المبكر الكشف عنوان تحت رشد
43/4/5351.) 
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