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 ورش العملو الندواتوالمؤتمرات : والأ

 

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

 

  حول دراسية الطبي"حلقة للبحثالعلميفيالمجال الوطنية االستراتيجية "رسم وبحضور7/1/2112بتاريخ

 السادةمدراءالمراكزوالوحداتالبحثيةفيالتخصصاتالطبيةونخبةمناالساتذةوالتدريسيينالمتميزين

 منتسباًيمثلوننخبة141وبحضور4/2/2112في2112مالعالميللسرطانندوةعلميةتخصصيةبمناسبةاليو

مكافحة مجال في العاملين االستشاريين واألطباء الطبية والمجموعة الطب كليات وأساتذة عمداء من متميزة

 السرطانمنوزارتيالتعليمالعاليوالصحةعلىمستوىالمحافظات

 مشاركاًمن191وبحضور9/3/2112التدخينوالوقايةمنسرطانالرئةفيالندوةالعلميةالثانيةحولمخاطر

 تدريسييومنتسبيوطلبةكليةالتمريض

 14/4/2112-13الدورةالتدريبيةالتخصصيةحولأهميةمسحاتعنقالرحمفيالكشفالمبكرعنالسرطانفي

شاركامنأعضاءالهيئةالتدريسيةوطلبةم33والمنعقدةفيالمركزالوطنيالرياديلبحوثالسرطانوبحضور

 الدراساتالعليالكليةطبالجامعةالعراقيةوجامعةديالىومنكليةالتمريضوالمعهدالتقني

 والمنعقدة11/5/2112ندوةتخصصيةتوعويةحولالسرطانوطرقاكتشافهلمنتسباتكليةالتربيةللبناتفي

منتسبةمنالكليةبينتدريسيةوموظفةوطالبةمنكليةالتربية311بحضورجامعةبغدادو/فيكليةالتربيةبنات

 بنات

 اعتمادتقنيةالـ"دورةتدريبيةتخصصيةحول PCR والمنعقدةبتاريخ"كمؤشرفيالكشفالمبكروعالجاالورام

 فيقاعةمؤتمراتالمركزالوطنيالرياديلبحوثالسرطان24-22/5/2112

 تدريبيةمستمرةضمناليةالتعليمالمستمرللسيداتالمراجعاتالىالمركزالوطنيالرياديلبحوثندواتودورات

 مستشفىاألورامالتعليمي/السرطانومريضاتالعيادةاالستشاريةألورامالثدي

 2112-11-5عليميفيتندوةاليومالعالميلسرطانالثديبالتعاونمعمستشفىاالورامال 

 الوط الندوة الموسعة اونية شهر بمناسبة لمجلسالسرطان الثالث العلمي فيالمؤتمر الثدي سرطان عن لتوعية

العراق الطب24/11/2112بتاريخ مدينة دائرة في الموسوي درب الشهيد قاعة مجلسوعلى مع بالتعاون

 السرطانالعراقي

 اللمسالحلقةالنقاشيةوورشةالعملاالولىحولاستخدامجهازالمكروسكوب بتاريخالتعليميااللكترونيمتعدد

 فيقاعةمؤتمراتالمركزالوطنيالرياديلبحوثالسرطان27/11/2112

 اال موضوع حول نقاشية حلقة التخصصالدقيق في التدريبية الزمالة دراسة سرطان)شرافعلى التحريعن

فيقاعةمؤتمراتالمركز29/11/2112بتاريخلخريجيالبوردالعربيفيطبالمجتمعوطباالسرة(الثدي

 الوطنيالرياديلبحوثالسرطان

 

 

 :العالميواالقليمي و المحلي أدارة المركز على المستوىا هشاركت بالتي االجتماعات والندوات  -ب

 

 المركزفياالجتماعاالستشارياألقليميلرسمأستراتيجيةالكشفالمبكروالتحريعنالسرطاناتمديرةمشاركة

فيجمهوريةمصرالعربيةكخبيرلمنظمة15/1/2112-14الرئيسيةفيمنطقةأقليمشرقالمتوسطللفترةمابين

 الصحةالعالميةمنالعراق

 3/3/2112-2المشاركةوالقاءالمحاضراتفيالمؤتمرالسنويالثالثلعمادةكليةطبالكنديوالمنعقدبتاريخ

ناالساتذةوالتدريسيينوالعلماءلمناقشةمستجداتالعلومفيمجالالطبفيفندقبابلوبحضورنخبةمتميزةم

 الحديثواثرهافيتحسينجودةالخدماتالطبية

  في التقنية والطبية الصحية للتخصصات الثالث الدولي العلمي المؤتمر في المحاضرات والقاء -23المشاركة

 الطبدائرةمدينة/المنعقدفيقاعةدربالموسوي24/3/2112
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 المصادفالذكرى 5/5/2016 مشاركةأسرةالمركزالوطنيالرياديلبحوثالسرطانبمهرجانيومالجامعةفي

 التاسعةوالخمسونعلىتأسيسجامعةبغداد

  في البيئةالمشاركة وزارة والتكنولوجيا العلوم ووزارة الصحة وزارة من كل مع انعقد الذي الدولي االجتماع

الدولي البرنامجوالوكالة مع العراق في للوكالة الجديد الوطني البرنامج مواءمة موضوع حول الذرية للطاقة ة

شاركتمديرة،حيثالوطنيلبناءالقدراتالطبيةوالصحيةفيمجالالتشخيصوالعالجباالشعةوالطاقةالنووية

العلوانكممثلةلوزارةالتعليمالعاليالمركزالوطنيالرياديلبحوثالسرطاناالستاذالدكتورةندىعبدالصاحب

 ،النمسا2112تموز22-13للفترةبينوالبحثالعلمي

 جامعة/ادارةالمركزالوطنيالرياديلبحوثالسرطانفيالمؤتمرالعلميالسنويالثالثلكليةالعلومبناتمشاركة

 2112كانوناالول3-7للفترةمنوبعنوانالمرأةوالعلومفيالعراقجامعةبغداد/قاعةالحكيمفيبغداد

 وزارةالصحة/اجتماعاتمجلسالسرطانالعراقي 

 اجتماعاتهيئةالبحثالعلمي 

 الخدماتالصحيةفيالعراقالمشتركمعوزا الصحةومنظمةالصحةاجتماعاتبرنامجبناءالقدراتلدعم رة

 العالمية

 معالوكالةالدوليةللطاقةالذريةووزاراتالصحةوالعلومتعاونادارةالمركزالوطنيالرياديلبحوثالسرطان

والطب باالشعة التشخيصوالعالج فيمجال القدراتالوطنية لبناء برنامج وثيقة فيرسم والبيئة والتكنولوجيا

النووي

 البحوث المنشورة للمالك الدائم : ثانيا

رئاسة جامعة  جاري التنسيق معو -ذلك دون المستوى المطلوب وفقط  5والمركز هفي المالك الدائم عدد الباحثين على أن  :مالحظة

 .لبحوث السرطانالوطني الريادي بغداد على تعيين باحثين متخصصين لسد الشواغر الكائنة في هيكلية المركز 

 :كما يلي هي 1026عام لالمالك الدائم في المركز للباحثين على ( المقبولة للنشرو)ان البحوث المنشورة 

 

 مكان النشر الباحثون اسم البحث ت

1 

Breast Cancer Among Iraqi Women 

Preliminary Findings From a Regional 

Comparative Breast Cancer Research 

Project 2016

 ندى العلوان. د.أ

منشور

Journal of Global Oncology, 

ciety of Clinical American So

4.-2016; 2 (1): 1 ,ASCO Oncology



2 
Assessing the Knowledge, Attitude and 
Practices towards Cervical Cancer 
Screening among a sample of Iraqi 
Female Population.  

Al Alwan NAS. Al 

Attar WM, Al Mulla 

NA & Abdulla K: 
Iraqi Journal of Biotechnology, 
(letter dated 2776 dated 29-12-
2016). 

3 
Evaluation of Maleamic Acid Derivatives 

Against Some Pathogenic Fungi

بتول عمران، قاسم طارق، تغريد 
محمد، نصر سعدون، باسم محمد 

خشمان، سنا حسين و محمد 
 نوري

منشور

Iraqi Journal of Biotechnology, Vol. 

50-, pp 4015, No. 3, 2016 

http://www.bccru.uobaghdad.edu.iq/uploads/My%20Files/PDF/Breast%20Cancer%20Among%20Iraqi%20WomenPreliminary%20Findings%20From%20a%20Regional%20Comparative%20Breast%20Cancer%20Research%20Project%202016.pdf
http://www.bccru.uobaghdad.edu.iq/uploads/My%20Files/PDF/Breast%20Cancer%20Among%20Iraqi%20WomenPreliminary%20Findings%20From%20a%20Regional%20Comparative%20Breast%20Cancer%20Research%20Project%202016.pdf
http://www.bccru.uobaghdad.edu.iq/uploads/My%20Files/PDF/Breast%20Cancer%20Among%20Iraqi%20WomenPreliminary%20Findings%20From%20a%20Regional%20Comparative%20Breast%20Cancer%20Research%20Project%202016.pdf
http://www.bccru.uobaghdad.edu.iq/uploads/My%20Files/PDF/Evaluation%20of%20Maleamic%20Acid%20Derivatives%20Against%20Some%20Pathogenic%20Fungi%202016.pdf
http://www.bccru.uobaghdad.edu.iq/uploads/My%20Files/PDF/Evaluation%20of%20Maleamic%20Acid%20Derivatives%20Against%20Some%20Pathogenic%20Fungi%202016.pdf
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4 

The effects of Rubus idaeus extract on 

normal human lymphocytes and cancer 

cell line

بتول عمران، محمد الحلبوسي، 
 رغد كاظم و باسم محمد خشمان

منشور

3rd International Genomic 

Medicine Conference, 

BMC Genomics 2016, Vol. 17, 

Suppl 6 

5 

Detection mRNA Expression of LUNX Gene 

by RT-PCR in Lung Cancer Specimens of 

Iraqi Patients

عبد الحسين . د.مهند كريم، أ
. ندى العلوان، د. د.الفيصل، أ

 عبد اهلل جنجر

 مقبولللنشر

المجلةالعراقيةللتقنياتاالحيائية

No. 254, 22/11/2016 

6 
Expression of APEX1Gene in Specimens of 

Iraqi Patients with Lung Cancer

ندى العلوان، . د.مهند كريم، أ
. دو عبد الحسين الفيصل . د.أ

 عبد اهلل جنجر

مقبولللنشر

Journal of Medical Science and 

Clinical Research 

Vol. 4, Issue 11, November 2016 

7 
Solving network congestion problem by 

Quality of Service analysis using OPNET 

د محمد .م.م فرات نضال و أ.م
 المشهداني

منشور

i-manger's journal on 

communication engineering and 

system, No. 5 Issue 4, 2016 

8 
Factors Influencing Mammography 

Participation in Iraqi Women

م سفانة .د وفاء محمد عطوف، م.أ
م نوار عبد الغني و .عبد الستار، م

 وسام عصام عبد المسيح

منشور

IOSR Journal of Nursing and 

Health Science (IOSR-JNHS), Vol. 5, 

Issue 5 Ver. II (sep. – Oct. 2016), 

pp 43-49 

9 

Prevalence of Human Papilloma Virus 

Gene line Mutations  in Cervical cells 

among Iraqi Patients with Abnormal Pap 

smears

د ندى العلوان، .محمد ابراهيم، أ
معد . د.د اسماعيل حسين وأ.م.أ

 مهدي شالل

 مقبولللنشر

Iraqi Journal of Biotechology, 

Acceptance letter No. 202, dated 

 25-9—2016

11 

Prevalence of Human Papilloma Virus in 

Cervical cells among Patients with 

Abnormal Pap smears

د اسماعيل .م.محمد ابراهيم، أ
. د.د ندى العلوان وأ.أ ،حسين

 معد مهدي شالل

 مقبولللنشر

Int. Journal of Advanced Research, 

(Acceptance letter No. IJAR 11326 

dated 10-7-2016).

11 

Frequency of Human Cytomegalovirus and 

human Herpesvirus-1 antigenes in product 

of conceptus tissues of Pregnant Women 

with Spontaneous Abortion 

د سوسن .م.عطية، أ اريج. د.م.أ
 باسم محمد خشمان. طالب و م

مقبولللنشر

Iraqi Journal of Medical Sciences, 

No. 1326, 20, Dec. 2016

12 

Assessment of Nipple Discharge in 

Symptomatic Patients attending a Main 

Breast Cancer Center in Baghdad using 

Ultrasound and Cytology

ندى . د.أخليل ابراهيم و . د. م
 العلوان

منشور

International Journal of Scientific 

, Vol. 6, and Research Publication

Issue 4, April, 2016

http://www.bccru.uobaghdad.edu.iq/uploads/My%20Files/Pictures/Publish%20accepted%20paper/قبول%20نشر%20د.%20مهند.jpg
http://www.bccru.uobaghdad.edu.iq/uploads/My%20Files/Pictures/Publish%20accepted%20paper/قبول%20نشر%20د.%20مهند.jpg
http://www.bccru.uobaghdad.edu.iq/uploads/My%20Files/PDF/Assessment%20of%20Nipple%20Discharge%20in%20Symptomatic%20Patients%20attending%20a%20Main%20Breast%20Cancer%20Center%20in%20Baghdad%20using%20Ultrasound%20and%20Cytology%202016.pdf
http://www.bccru.uobaghdad.edu.iq/uploads/My%20Files/PDF/Assessment%20of%20Nipple%20Discharge%20in%20Symptomatic%20Patients%20attending%20a%20Main%20Breast%20Cancer%20Center%20in%20Baghdad%20using%20Ultrasound%20and%20Cytology%202016.pdf
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13 

Knowledge, attitude and prectices related 

to cervical cancer risk factors and 

prevention among iraqi female population 

د وفاء محمد .وأ ندى العلوان. د.أ
 عطوف

International Scientific  rdThe 3

Conference of Medical and Health 

24 March, 2016-, 23Specialisties

14 

Evaluating the Effect of an Educational 

Teaching Model on the Knowledge about 

Breast Cancer among Female University 

Students in Iraq

د وفاء محمد .وأ العلوان ندى. د.أ
 عطوف

منشور

s Journal of Cancer Science Jacob

and Research

2(1),2016 

15 

Effects of awareness and knowledge on 

breast cancer among intellectuals affiliated 

to an Iraqi Ministry

. د.أكواكب نجم الدين، . د.م
د وفاء محمد .، أندى العلوان
 م نوار عبد الغني.عطوف و م

منشور

International Journal of Scientific 

, Vol. 6, arch Publicationand Rese

Issue 4, April, 2016

16 

Effectiveness of an Instructional Program 

on Knowledge of Mastectomized Patients 

Regarding Lymphedema in Al-Amal 

National Hospital for Cancer Management 

 د وفاء محمد.وسام عصام و أ

منشور

IOSR, Journal of Nursing and 

Health Science, Vol.5, Issue2, Ver I, 

Sep-Oct, 2016

17 
Evaluation of pap smear data in Baghdad 

province

كواكب نجم الدين، صبا . د.م
الهاشمي، حنان الجبوري، ثائر 

 العطية

منشور

International Journal of Scientific 

, Vol. 6, and Research Publication

Issue 5, May, 2016 

18 

Evaluation of the Physical and 

Psychosocial Domains among Patients 

Complaining Of Breast Cancer in Iraq

ندى . د.أ، د وفاء محمد عطوف.أ
 ، مينا مولى وزهرة حسينالعلوان

منشور

IOSR, Journal of Nursing and 

, Vol.5, Issue2, Ver Health Science

III, Mar-Apr 2016

19 

Prevalence of soluble fas protein in breast 

cancer patients: correlation with the clinic 

– pathological parameters 

هدف . منار عبد الكريم، د. د
ندى عبد الصاحب د .أ ظافر و

 العلوان

منشور

The Iraqi Postgradate Medical 

, Vol. 15, No. 1, 2016Journal 

21 
Immunohistochemical Expression of 

Cyclin D1 in Human Breast Carcinoma 

. سعد محمود، اريج عطية و م
 باسم محمد خشمان

منشور

, OncologyJournal of Integrative 

2016 

21 
Ultrasound finding in prediction of breast 

cancer histological grade and HER2 status 
 خليل ابراهيم. د

منشور

Journal of the Faculty of Medicine 

, Vol. 58, No. 1, 2016Baghdad

http://www.bccru.uobaghdad.edu.iq/uploads/My%20Files/PDF/Knowledge,%20attitude%20and%20prectices%20related%20to%20cervical%20cancer%20risk%20factors%20and%20prevention%20among%20iraqi%20female%20population%202016.pdf
http://www.bccru.uobaghdad.edu.iq/uploads/My%20Files/PDF/Knowledge,%20attitude%20and%20prectices%20related%20to%20cervical%20cancer%20risk%20factors%20and%20prevention%20among%20iraqi%20female%20population%202016.pdf
http://www.bccru.uobaghdad.edu.iq/uploads/My%20Files/PDF/Knowledge,%20attitude%20and%20prectices%20related%20to%20cervical%20cancer%20risk%20factors%20and%20prevention%20among%20iraqi%20female%20population%202016.pdf
http://www.bccru.uobaghdad.edu.iq/uploads/My%20Files/PDF/Evaluating%20the%20Effect%20of%20an%20Educational%20Teaching%20Model%20on%20the%20Knowledge%20about%20Breast%20Cancer%20among%20Female%20University%20Students%20in%20Iraq%202016.pdf
http://www.bccru.uobaghdad.edu.iq/uploads/My%20Files/PDF/Evaluating%20the%20Effect%20of%20an%20Educational%20Teaching%20Model%20on%20the%20Knowledge%20about%20Breast%20Cancer%20among%20Female%20University%20Students%20in%20Iraq%202016.pdf
http://www.bccru.uobaghdad.edu.iq/uploads/My%20Files/PDF/Effects%20of%20awareness%20and%20knowledge%20on%20breast%20cancer%20among%20intellectuals%20affiliated%20to%20an%20Iraqi%20Ministry%202016.pdf
http://www.bccru.uobaghdad.edu.iq/uploads/My%20Files/PDF/Effects%20of%20awareness%20and%20knowledge%20on%20breast%20cancer%20among%20intellectuals%20affiliated%20to%20an%20Iraqi%20Ministry%202016.pdf
file:///C:/uploads/My%20Files/PDF/Evaluation%20of%20Pap%20smear%20data%20in%20Baghdad%20province%202016.pdf
file:///C:/uploads/My%20Files/PDF/Evaluation%20of%20Pap%20smear%20data%20in%20Baghdad%20province%202016.pdf
http://www.bccru.uobaghdad.edu.iq/uploads/My%20Files/PDF/Evaluation%20of%20the%20Physical%20and%20Psychosocial%20Domains%20among%20Patients%20Complaining%20Of%20Breast%20Cancer%20in%20Iraq%202016.pdf
http://www.bccru.uobaghdad.edu.iq/uploads/My%20Files/PDF/Evaluation%20of%20the%20Physical%20and%20Psychosocial%20Domains%20among%20Patients%20Complaining%20Of%20Breast%20Cancer%20in%20Iraq%202016.pdf
http://www.bccru.uobaghdad.edu.iq/uploads/My%20Files/PDF/Prevalence%20of%20soluble%20fas%20protein%20in%20breast%20cancer%20patients%20correlation%20with%20the%20clinic%20–%20pathological%20parameters%202016.pdf
http://www.bccru.uobaghdad.edu.iq/uploads/My%20Files/PDF/Prevalence%20of%20soluble%20fas%20protein%20in%20breast%20cancer%20patients%20correlation%20with%20the%20clinic%20–%20pathological%20parameters%202016.pdf
http://www.bccru.uobaghdad.edu.iq/uploads/My%20Files/PDF/immunohistochemical-expression-of-cyclin-d1-in-human-breast-carcinoma-2016.pdf
http://www.bccru.uobaghdad.edu.iq/uploads/My%20Files/PDF/Ultrasound%20findings%20in%20prediction%20of%20breast%20cancer%20histological%20grade%20and%20HER2%20status%202016.pdf
http://www.bccru.uobaghdad.edu.iq/uploads/My%20Files/PDF/Ultrasound%20findings%20in%20prediction%20of%20breast%20cancer%20histological%20grade%20and%20HER2%20status%202016.pdf
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22 

Imaging and clinicopathological 

characteristics of breast cancer among 

Women under the Age of 40 years 

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

منشور

Journal of the Faculty of Medicine 

Vol. 58, No. 1, 2016, Baghdad

23 
Initiating Opportunistic Breast Cancer 
Screening Program for Asymptomatic 

Self-Referring Women in Iraq. 

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

 مقبولللنشر

J.Fac, Med, Baghdad, (No. 
136/2016, Dated: 15-3-2016). 

 

 براءات االختراع :ثالثا

 التخطيطسجلفريق منالباحثينفيالمركزالوطنيالرياديلبحوثالسرطانبراءةاختراعموثقةمنوزارة الجهاز/

3214قسمالملكيةالصناعيةحسبكتابهاذيالعدد/دائرةالخدماتالفنيةواالدارية / المركزيللتقييسوالسيطرةالنوعية

 2112-11-7في المرقمة االختراع براءة 4731)المتضمن ) في  2016-11-3 الصادرة طريقة"والموسومة تطوير

 PAX1 موروث مبتكرةللكشفالمبكرعنسرطانعنقالرحممنخاللمؤشراتجزيئيةلمثلية

 استحداث وإدارة المشاريع الريادية على المستوى الوطني: ابعا  ر

 الثدي"وإدارةاستحداث عنسرطان للكشفالمبكر الوطنية الحملة مشروع العاليوالبحث" التعليم الىوزارة التابع

دائرةالبحثوالتطويرمنذعامإشرافالتنفيذيةتحتندىالعلوانإدارته.د.أوالذيتتولىالسيدةمديرةالمركزالعلمي

 (14/2/2119فيال151221ونالعلميةالمرقمكتابقسمالشؤ)وبكلفةتخمينيةقدرهامليارونصف-2119

 "فيالعراق الخدماتالصحية القدراتلدعم مشروعبناء المركز" المركز مديرة د.أالذيتتولىالسيدة ندىالعلوان.

وزارةالتعليمالعالي)األوروبيمنظمةالصحةالعالميةواالتحادإشرافالتنفيذيةبالتعاونمعوزارةالصحةوتحتإدارته

 (23/4/2113في9377كتابرقم

 و/تحتاشرافمنظمةالصحةالعالميةفيمنطقةالشرقاالوسطلمشروعاالقليميلبحوثالسرطانالمستحدثلالباحثالرئيسي

 2112عاممنذ(تحليلالمعلوماتالخاصةبقاعدةالبياناتالمشروع)الوكالةالدوليةلبحوثالسرطانفيفرنسا

 "والذيتمثلالسيدةمديرةالمركزالمنسقالوطنيوالمدير"دعمالمشروعالوطنيللطبالنوويوالعالجاالشعاعيفيالعراق

 (2112-9-21في3122االمرالوزاريالمرقم)رتنالهبالتعاونمعالوكالةالدوليةللطاقةالذريةاالتنفيذيلوز

 االشراف فيالتحريعنالسرطانلخالعلمياستحداثو التدريبية الزمالة علىدراسة العربيفيطباالسرة وريجيالبورد

 الصحة العربيفيوزارة تحتاشرافالبورد )المجتمع المرقم الصحة الوزاريلوزارة -11-25في12195بموجباالمر

2112). 

 

 انجازات أخرى على المستوى الوطني واالقليمي: امسا  خ

 

 صياغةالخطةالخمسيةللسيطرةعلىالسرطانفيالعراقتحديدابالتعاونمعمجلسالسرطانبالسيدةمديرةالمركزقيام

11757بموجباالمرالوزاريلوزارةالصحةالمرقم)فيمايتعلقبالكشفالمبكرعنالسرطانبالتعاونمعمجلسالسرطان

 (2112-11-13في

 فيرسم(كمنسقوطني)العلوموالتكنولوجياوالبيئةمعالوكالةالدوليةللطاقةالذريةووزاراتالصحةوتعاونالسيدةمديرةالمركز

االجتماعالدوليللخبراءالمعنيين"خاللوثيقةبرنامجلبناءالقدراتالوطنيةفيمجالالتشخيصوالعالجباالشعةوالطبالنووي

 2112النمساخاللشهرتموز/الذيانعقدفيفينا"بصياغةالمشاريعالخاصةببرنامجالتعاونالتقني

http://www.bccru.uobaghdad.edu.iq/uploads/My%20Files/PDF/Imaging%20and%20clinicopathological%20characteristics%20of%20breast%20cancer%20among%20women%20under%20the%20age%20of%2040%20years%202016.pdf
http://www.bccru.uobaghdad.edu.iq/uploads/My%20Files/PDF/Imaging%20and%20clinicopathological%20characteristics%20of%20breast%20cancer%20among%20women%20under%20the%20age%20of%2040%20years%202016.pdf
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 الوضعبرنامج  المختبراتالتعليمية يعضومنخالل22/9/2112عتمادية المركزه مديرة السيدة العليا الوزارية برئاسةاللجنة

بموجباالمرالوزاريلوزارة)ضمنلجنةتتولىالتفاوضمعمنظمةالصحةالعالميةالسيدرئيسجهازاالشرافوالتقويمالعلمي

 (2112-9-22في3212لبحثالعلميالمرقمالتعليمالعاليوا

 اجراءالمقابالتوالحوارمعالشركاءاالوروبيينحولتفعيلبرامجبناءالقدراتالوطنيةفيمجالالبحثواالبتكارفيالعراقو

ذلكضمنالتوصياتالخاصةلنشاطالتعاونفيمجالالعلوموالتكنولوجياواالبتكاربيناالتحاداالوروبيوالشرقاالوسطضمن

الشرق" مشروعحوار االبتكار االوروبي MERID االوسطللبحثو االتحاد برنامج مشاريع احد مديرةمنخالل السيدة تسمية

خبيرةوطنيةلوزارةالتعليمالعاليوالبحثالعلميالجراءالحوارمعاالتحاداالوروبيفيموضوعحوارالشرقاالوسطالمركزك

 2112-11-9في332والتكنولوجياةالتعليمالعاليوالبحثالعلميوالعلومبموجباالمرالوزاريلوزار)للبجثواالبتكار

 فيموضوعالتحريعنالسرطانتنظيمواالشراف الدكتوراه بعد 29علىورشةالعملاالولىحولالزمالةالتدريبيةلطالبما

 2112تشرينالثاني

 فيالا لمشاركة للكشفالمبكرعن الوطنية المهرجاناتفعالياتالحملة من حيثيتضمنذلكمجموعة الثدي، سرطان

والندواتوالحلقاتالنقاشيةتركزعلىأهميةتوعيةالمرأةالعراقيةحولعواملاالختطارالتيتوديالىاالصابةبالمرض

 وطرقالوقايةوالكشفالمبكرعنه

 المصاب العراقيات الخاصبالمريضات المعلومات خزن نظام تطبيق متابعة الثدي بسرطان ادارة)ات استحدثته والذي

المركز والكلينيكية( الديموغرافية الخصائص لمقارنة وذلك العربي الوطن في المرموقة السرطان مراكز بعض في

 والباثولوجيةونتائجالعالجعندالمريضاتفياقليمشرقالمتوسط

 الشرقاألوسطالذياستحدثتهوتترأسهالسيدةمديرةالمركزمتابعةتنفيذالمشروعاالقليميلبحوثسرطانالثديفيمنطقة

والوكالةالدوليةلبحوثالسرطانالوطنيالرياديلبحوثالسرطانوالذييعملحالياتحتاشرافمنظمةالصحةالعامية

الثديومعهدالقاهرةومنظمةكومناالمريكيةلعالجسرطان(النمسا)وبالتعاونمعالوكالةالدوليةللطاقةالذرية(فرنسا)

 .والجمعيةاللبنانيةضدالسرطانالقوميلألورامومركزالحسيناالردنيللسرطان

 منةمتابعةضوالمتمتابعةادارةالمركزالبحثيتنفيذالجزءالثانيمنخطةعملالبرنامجالوطنيالرياديلبحوثالسرطان

العملوالشؤوناالجتماعيةالتياوعزتالىالمرضىالمشخصينبسرطانالثديأثناءرحلةالعالجب التعاونمعوزارة

 .باحثاتاجتماعياتللعملتحتاشرافادارةالمركزبإرسالدائرةالسالمةالمهنية

 القيامبرسمسياساتالبحثالعلميفيالمجالالطبيمنخاللترأسادارةالمركزللجنةالتخصصاتالطبيةفيهيئةالبحث

 .تلكاللجنةالعلميةإلىافعلىخططعملالمراكزوالوحداتالبحثيةالتابعةالعلميواالشر

 تحملشعارالمركزتحتويعلىحقيبةالمتضمنة)المركزوإصداراتلقيامبتوزيعموادالتوعيةالخاصةبمكافحةالسرطانا

على الكادر النسوي ( عنق الرحموفولدرات وبوسترات للتوعية حول الكشف المبكر عن سرطاني الثدي وكتيباتتثقيفية

 .العامل في وزارات الدولة العراقية

 تنفيذ ندوات توعية جماهيرية حول مكافحة السرطان على مستوى الجامعات والمعاهد والوزارات العراقية. 

 المتعلقة بمعلمات طة وطنية للسيطرة النوعية على نتائج المختبرات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ خ

 االورام السرطانية

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

 النشر في المجالت العالمية الرصينة ذات عامل التأثير المتميز عامود أساس في رفع مستوى األداء الجامعي 

 

 

  العلمي على بحوث طلبة الدراسات العليا المنجزة داخل المركزاالشراف : ادسا  س
 

 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). ثدكتوراهاشرافاالستاذالدكتورةندىالعلوانبح  

 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.  

الدكتورةندىالعلوانبحثدكتوراهاشرافاالستاذ  
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 Expression ans Polymprphism of the Genes LUNX and APEX1 in Lung Cancer of Iraqi patiets, 

Institute of Genetic Engineering, Baghdad University (in Progress). بحثدكتوراهاشرافاالستاذالدكتورة

 ندىالعلوان

 

 البحثي في خدمة المجتمعنشاطات المركز : ابعا  س
 

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

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

 .مجلة 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 االستمرار في

لفحص السريري والفحص بواسطة السونار وناظور عنق الرحم والفحص المختبري الزائرات للمركز والمتضمنة ا

 .الخلوي ومعلمات االورام السرطانية

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

 غداد والمحافظاتللثدي في السيطرة على ذلك السرطان وعلى مستوى ب

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

وبالتعاون  9002لتغذية قاعدة المعلومات ونظام خزن البيانات الذي استحدثته ادارة المركز في  -التخصصية في االورام 

 .فرنسا/ مع الوكالة الدولية لبحوث السرطان في ليون 

 ف المبكر عن السرطانالتواصل مع المجتمع في تقديم االرشادات الطبية وترويج التوعية حول موضوع الكش 

  مع الجامعات العالمية للباحثين التواصل العلمي تيسير عملية 
 
 

  6102 عام في المركز ة ومنتسبيادار عليها الحاصلة الجهود وتثمين التقديرية الشكروالشهادات كتب :امنا  ث

 : جامعة بغداد/ الجامعة رئيس السيد .1
 

 نظراً للجهود المبذولة واالداء المتميز من خالل تسجيل عدد من , ندى عبد الصاحب العلوان. د.أ

في  585/ش ع) HPV16 61التتابعات الخاصة بفايروس الورم الحليمي البشري نوع 

60/9/9061) 
 تثمينا للجهود العلمية لمشاركتهم في الحصول على  مباركة جهود ندى عبد الصاحب العلوان,. د.أ

 99/66/9061في  5657براءة االختراع المرقم 
 (6/6/9061في  61/ش ع)وفاء محمد عطوف  . د.نشر بحث في مجلة عالمية, أ 
 تثميتا للجهود  المبذولة من خالل االنفتاح على العالم الخارجي      , ندى عبد الصاحب العلوان. د.الى أ

 (91/5/9061في  7899/ش ع)و اعتمادكم مقوما علميا في مجالت عالمية 
 شهادة تقديرية  للجهود المبذولة للنشر في مجالت عالمية ذات , ندى عبد الصاحب العلوان. د.الى أ

 92-08-9061في حزيرات تاثير ضمن تومسن رويتر و سكوبس عامل 
 وفاء محمد عطوف  تحقيق نسب متقدمة والتي احرزها تشكيلها في احصائية تمديد مدة دراسة . د.أ

 5/6/9061في  9161طلبة الدراسات العليا المرقم 
 

 



 

 11 جامعة بغداد–المركز الوطني الريادي لبحوث السرطان 

 

 :هيئة التعليم التقنيرئيس  السيد .2
 للجهود المبذولة في المؤتمر العلمي الثالث للكلية التقنية  نظراً , ندى عبد الصاحب العلوان. د.الى أ

 9061أذار  96
 

 : جامعة بغداد/ العلمية للشؤون الجامعة رئيس مساعد السيد .3
 

 ندى عبد الصاحب العلوان  تثمينا للجهود العلمية لمشاركتهم في الحصول على براءة االختراع . د.أ
 98/66/9061في  5562المرقم 

 (99/9/9061في  256/ش ع)نشر بحث في مجلة عالمية, ندى عبد الصاحب العلوان  . د.أ 
 ندى عبد الصاحب العلوان  نظراً للجهود المبذولة وادائهم المتميز من خالل تسجيلهم الربع . د.أ

 6/2/9061في  6791المرقم في مرضى سرطان الرئة  APEX1تتابعات  لجين 
 ندى عبد الصاحب العلوان  نظراً للجهود المبذولة وادائهم المتميز من خالل تسجيلهم عدد من . د.أ

 60/9/9061في  585المرقم  HPV16التتابعات الخاصة بفايروس الورم الحليمي البشري نوع 
 (90/7/9061في  6667/ش ع)نشر بحث في مجلة عالمية, وفاء محمد عطوف  . د.أ 
 712/ش ع)نشر بحث في مجلة عالمية, د وفاء محمد , .ندى عبد الصاحب العلوان وأ. د.أ                       

 ( 8/1/9061في 
 رقم الكتاب ( 600)نظراً لحصولها على التقييم الكامل في قوائم االداء  ندى عبد الصاحب العلوان. د.أ

 60/8/9061في  562/ع/1/8
 ان  تثمينا للدور المتميز و الجهود المبذولة باالنفتاح على العالم الخارجي ندى عبد الصاحب العلو. د.ا

 ( 68/8/9061في    6659/ش ع)و االختيار كعضو في هيئة تحرير مجلة عالمية 
 ندى عبد الصاحب العلوان  تثمينا للدور المتميز و الجهود المبذولة باالنفتاح على العالم الخارجي . د.ا

 ( 95/5/9061في    7525/ ش ع)لمي في مجلة عالمية و االختيار كمقوم ع
 9061-8-68 يف 519نوار عبد الغني يوسف للسعي في انجاز ملفات تقييم اداء . م.م 
 ( 98/1/9061في    669/ ش ع) هدى حميد  للجهود المبذولة في وحدة ضمان الجودة . م.م 
 وحصولها على اعلى الدرجات في التقييم وفاء محمد عطوف تثمينا للجهود المبذولة في عملهم . د.أ

 98/1/9061في  666/ع/1/8السنوي 
 

 :جامعة بغداد/ كلية التمريض  .4
 
  ( مخاطر التدخين والوقاية من سرطان الرئة)ندوة ادارة والى ادارة المركز لتنظيم شكر وتقدير

 منتسبي كلية التكريضل (69/6/9061في  278)
  (98/6/9061في  6660)المسيرة علمية متميزة ورصينة لالداء المتميز في اطار السعي الى 
  ( مخاطر التدخين والوقاية من سرطان الرئة)ندوة للمشاركة في تنظيم لمركز الى مالك اتثمين جهود

 (61/6/9061في  265)
 

 :جامعة بغداد/  التربية بناتكلية  .5
 
  الندوة التخصصية حول الدارة المركز والمالك العامل لتنظيم وادارة شكر وتقدير وتثمين جهود

 (9/1/9061في  66/6109)اعراض مرض سرطان الرئة 
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