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Uورش العملو  الندواتو املؤتمرات : والأ 

 

 :الوط�يالصعيد  ادارة املركز ع�� ترأس��او نظم��ا  الدورات التدر�بية ال�ي/ ورش العمل/ الندواتU - أ

 
  و�حضور ١١/١/٢٠١٧-١٠الدورة التدر�بية حول دور التمر�ض �� العالج الكيمياوي ملر�ىى السرطان للف��ة من ،

الرصافة واملعهد املهن /أعضاء الهيئة التدريسية من �لية التمر�ض ووتدري�ىي وطالبات املعهد املهن ال�حية العا�� 

 التا�ع�ن لوزارة ال�حةدائرة مدينة الطب / ال�حية العا��

   دائرة مدينة  ٣٠/١/٢٠١٧ندوة علمية بمناسبة احتفالة الشهر العال�ي للتوعية عن سرطان عنق الرحم بتار�خ ��

مسىشفا اوراد التعلي�ي و�حضور السيد مدير عاد دائرة مدينة الطب وعدد من اساتةة واطباء واملختص�ن / الطب

 �� مجال سرطان عنق الرحم

 عز�ز البحث "و�عنوان  الندوة العلمية الثانية بمناسبة اليود العال�ي للسرطان تحت شعار نحن �ستطيع و أنا استطيع�

وزارة التعليم / و�التعاون مع ههاز اشراف والتقو�م العل�ي  "العل�ي �� مجال اعتمادية املخت��ات �� ��خيص السرطان

عدد كب�� من ذوي ة �� القاعة الرئيسية للمركز و�حضور ال�حة العاملي العا�� والبحث العل�ي و�التنسيق مع منظمة

وكيل وز�ر التعليم العا�� (فؤاد قاسم . د.وع�� رأسهم أ ٢٠٠ــاختصاص من �غداد و املحافظات تجاوز عددهم ال

الوكيل الف�ي (�� حازد ا�جمي. ، د)رئي  ههاز اشراف والتقو�م العل�ي(نبيل اعر�� . د.، أ)لشؤون البحث العل�ي

ع�� . د.، أ)عميد �لية الطب هامعة ال��ر�ن(د عالء غ�ي .، أ)مسىشار وز�ر ال�حة(عبد ام�� املختار . ، د)لوزارة ال�حة

مسىشار (ع�� اك�� . و د) عميد �لية طب الكندي(محمد القرطاس . د.، أ)عميد �لية الطب هامعة �غداد(الشال�� 

 )لعراقمكتب ا/منظمة ال�حة العاملية

  بتار�خ الدورة التدر�بية العلمية او�� حول أس  استخداد الفحص الكيميائي النسي�� املنا�� �� ��خيص السرطان

  ٣٢شارك ف��ا �� مخت��ات املركز،حيث ٤/٤/٢٠١٧-٣
ً
واسنان   من ذوي اختصاص من �ليات الطب منىسبا

ومسىشفا اوراد التعلي�ي باالضافة ا�� عدد من طالب الدراسات العليا للبورد العرا�� والعر�ي �� اختصاص علم 

وتدريسي�ن �� علم امراض و�ايولوهي�ن   وشمل ا�حضور أطباء اختصاص. من �غداد واملحافظات) الباثولو��(امراض 

 مخت��اتوتقنيي 

 لدورة التدر�بية او�� �� استخداد برنامج ا�حزمة احصائية للعلود اهتماعية �� تحليل نتائج بحوث السرطانا SPSS 

 �� القاعة الرئيسية للمركز ١٩/٤/٢٠١٧ار�خ تب

 قالع عن ا"و�التعاون مع مسىشفا اوراد وتحت عنوان  الندوة العلمية الثالثة بمناسبة اليود العال�ي للسرطان

ساتةة ا و�حضور  ٢٥/٥/٢٠١٧�� قاعة مسىشفا اوراد التعلي�ي ��  "التدخ�ن عامل اسا�ىي للوقاية من سرطان الرئة

وتدريسي�ن واسىشار��ن �ختصاصي�ن من وزار�ي التعليم العا�� و ال�حة وكةلك املالك التمر��ىي العامل �� دائرة 

 مدينة الطب ومسىشفا اوراد التعلي�ي
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  ندوة اليود مؤتمر حول اهمية م�افحة سرطان الثدي �� العراق بمناسبة احتفالية شهر التوعية عن سرطان الثدي

 من  ١١٥بلغ عدد ا�حضور . ۱٦/۱۰/۲۰۱۷علي�ي �� تالعال�ي لسرطان الثدي بالتعاون مع مسىشفا اوراد ال
ً
مشار�ا

مسىشفا اوراد التعلي�ي �� مجال ��خيص وعالج  اساتةة وتدريسيي وطلبة �ليات الطب والتمر�ض واملختص�ن ��

 السرطان

  هامعة �غداد بتار�خ /�� رحاب �لية العلودندوة ثقافية توعو�ة حول اس��اتيجية الوطنية للسيطرة ع�� سرطان الثدي

 .تدري�ىي وطالب �لية العلودو�حضور  ٢٣/١١/٢٠١٧

 مادة الوقاية  اهمية شمول و الكشف املبكر والفحص الةا�ي  وزارة ال��بية حول اهمية  ندوة ثقافية توعو�ة ملنىسبات

و�� القاعة الرئيسية لوزارة ال��بية  ١١/١٢/٢٠١٧بتار�خ  والكشف املبكر عن سرطان الثدي ضمن م��اج املدارس

القات مدير عاد دائرة الع(حسن�ن معلة . ود) مسىشار وزارة التعليم العا�� والبحث العل�ي(مو�ىى املوسوي . د.و�حضور أ

وعدد أخر من املدراء العام�ن ومسؤو�� اقساد والشعب واملالك املختص بصياغة املنا�ج �� ) الثقافية �� وزارة ال��بية

 وزارة ال��بية

 التطبيقات الرقمية للشرائح النسيجية باستخداد ههاز(حاظرة علمية �عنوان مAPERIO AT2   ( ١٢/١٢/٢٠١٧بتار�خ 

و�حضور السيد معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات  هامعة �غداد/�لية العلود/ة�� قسم التقنيات احيائي

 .العليا استاذ الدكتور عبدالكر�م عبدالرزاق عبدالوهاب وعدد من أساتةة وتدريسيي القسم

 
 :العامليو اقليمي و املح�� أدارة املركز ع�� املستوى ا �شاركت �ال�ي اجتماعات والندوات U - ب

 
 ٢٠١٧ تموز  ٤و ٣ يومي خالل املتحدة اململكة �� العراق همهور�ة سفارة نظمته الةي واسىثمار للتجارة اول  املؤتمر �� 

  ٣٠و عراقي�ن وزراء أر�عة التجمع هةا �� وشارك. لندن �� غلوسس�� -ميلينيود فندق
ً
 أضافة عراقية وزارات ثما�ي من ممثال

 ال��ملانية والغاز والنفط والتعليم ال��بية �جنان من ومسؤول�ن وزراء ووكالء وا�جمهور�ة الوزراء رئاسة مسىشاري  ا��

 اسىثمار�ة البنوك وأ�حاب الوطنية اسىثمارات هيئة ورئي  اقتصادية وال�جنة

  ��ام��  اوتيل اورست �� شارعاملؤتمر ا�ادي�ي ال��يطا�ي لسرطان الثدي الةي نظمه مسىشفا امللك هورج ا�جام

حتفال بمناسبة اليود ا�خاص اململكة املتحدة وذلك لال مسىشفا امللك هورج ا�جام�� �� والةي نظمه  جارلس

 �سرطان الثدي

 ٢٩/١١/٢٠١٧-٢٨بتار�خ  هامعة �غداد/القاعة الك��ى �لية الطب  املشاركة �� مؤتمر �لية الطب 

 بتار�خ  ندى العلوان حول سرطان الثدي. د.يدة مديرة المركز االمشاركة في مؤتمر مدينة الطب والقاء محاضرة من قبل الس

 �� قاعة درب املوسوي  ١٤/١٢/٢٠١٧-١٣

  مدينة ا�حمامات �� ا�جمهور�ة  ٢٥/١٢/٢٠١٧-٢٢بتار�خ املشاركة �� ورشة عمل اقليمية الخالقيات البحوث الطبية ��

) كميسر و محاضر(ندى العلوان . د.شاركت أحيث  واملنظمة من قبل معهد باستور و منظمة ال�حة العامليةالتو�سية 

فرات نضال من املركز �� الورشة و ال�ي ��دف ا�� تزو�د الباحث�ن با�خ��ات و املهارات ا�خاصة بالنتاج . د.و كةلك د

 البحوث

 رة شاركت مديرة املركز الوط�ي لبحوث السرطان استاذ الدكتورة ندى عبد الصاحب العلوان كمنسق وط�ي عن وزا

�� ورشة العمل ا�خاصة ) مشروع �عز�ز الطب النووي والعالج اشعا�� �� العراق(التعليم العا�� والبحث العل�ي �� 
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اردن /باستكمال التصاميم ال��ائية ل��نامج التعاون التق�ي مع الو�الة الدولية للطاقة الةر�ة ، ال�ي أقيمت �� عمان

 ٢٠١٧أذار  ٩-٥للف��ة ماب�ن 

Uالبحوث املنشورة للمالك الدائم : ثانيا 

رئاسة  هاري التنسيق معو  -ذلك دون املستوى املطلوب و فقط  ٦واملركز ه�� املالك الدائم عدد الباحث�ن ع�� أن  :مالحظة

 .لبحوث السرطانالوط�ي الر�ادي هامعة �غداد ع�� �عي�ن باحث�ن متخصص�ن لسد الشواغر ال�ائنة �� هي�لية املركز 

 :كما ي�� �� ٢٠١٧عام لاملالك الدائم �� املركز للباحث�ن ع�� ) املقبولة للنشرو (ان البحوث املنشورة 

 طبيعة البحث القائمون بالبحث اسم البحث ت
 

۱.  

The Stage of Breast Cancer at the 
Time of Diagnosis: Correlation with the 

Clinicopathological Findings among Iraqi 
Patients 

. ، فرات نضال، دندى العلوان. د.أ
مينة معلة، سفانة عبد الستار و 

 وئام صالح.د

 منشور
, Vol. 2, UJournal of NeoplasmU

No. 3:22, 2017 

۲.  Early detection of cancers common in the 
Eastern Mediterranean Region 

 ندى العلوان واخرون. د.أ
 منشور

WHO Regional Publications, 
UEastern Mediterranean 

SeriesU, 2017 

۳.  Assessment of Cox2 and CMV in patients 
with chronic HCV infection 

باسم محمد، عمر . هبة حسن، م
 عبد القادرو عالء عزت

 منشور
UJournal of Contemporary 

Medical SciencesU, Vol. 3, No. 
9, 2017, pp: 182-185 

٤.  
Clinical and Pathological Characteristics of 
Triple Positive Breast Cancer among Iraqi 

Patients 

. ندى العلوان، فيصل معلة، د. د.أ
. م.سعد كاظم، م. منور النقاش، د

 سنا ناظر. فرات نضال و د

 منشور
UGulf Journal of OncologyU, 

Issue 25, Sep. 2017 

٥.  
Prevalence of HPV Genotype 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

 منشور
Iraqi Journal of U

, Vol. 16, No. UBiotechnology
2, 2017 

٦.  
PREVALENCE OF HUMAN PAPILLOMA 

VIRUS IN CERVICAL CELLS AMONG 
PATIENTS WITH ABNORMAL PAP SMEARS. 

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

 مهدي شالل

 منشور
International Journal of U

, UAdvanced Research (IJAR)
Vol. 5, No. 12, 2017  

۷.  Clinical and Pathological Characteristics of 
Familial Breast Cancer in Iraq 

 ندى العلوان. د.أ
 منشور

 UChronicle Journal of Cancer 
ScienceU, Vol. 1, Issue 1, 

2017 

۸.  
Accuracy of Hopelight (Mammolight) 
Imaging in Detection of Breast Cancer 

ندى . د.عبد اللطيف علي، أ. د.م

. د.انعام عزيز و م. العلوان، د

 خليل ابراهيم

 منشور
International Journal of U

Science and Research 
, Vol. 6, Issue 8, U(IJSR)

August, 2017 

۹.  
Assessing the Knowledge, Attitude and 

Practices towards Cervical Cancer Screening 
among a sample of Iraqi Female Population  

وفاء . د.ندى العلوان، أ. د.أ
. د.نوار عبد الغني و م. م.محمد، م

 كواكب نجم الدين

 منشور
Iraqi Journal of U

, Vol. 16, No. UBiotechnology
2, 2017, pp 38-47 

۱۰.  Clinical and Histopathological Study on Dog's 
Tumors in Iraq 

 منشورم هدى العبودي، محمد جواد، .م
, Vol. UIraqi Journal of ScienceU

http://www.bccru.uobaghdad.edu.iq/uploads/my%20files/PDF/the-stage-of-breast-cancer-at-the-time-of-diagnosis-correlation-with-the-clinicopathological-findings-among-iraqi-patients.pdf�
http://www.bccru.uobaghdad.edu.iq/uploads/My%20Files/PDF/emropub_2017_19206.pdf�
http://www.bccru.uobaghdad.edu.iq/uploads/My%20Files/PDF/emropub_2017_19206.pdf�
http://www.bccru.uobaghdad.edu.iq/uploads/My%20Files/PDF/Assessment%20of%20Cox2%20and%20CMV%20in%20patients%20with%20chronic%20HCV%20infection.pdf�
http://www.bccru.uobaghdad.edu.iq/uploads/My%20Files/PDF/Assessment%20of%20Cox2%20and%20CMV%20in%20patients%20with%20chronic%20HCV%20infection.pdf�
http://www.bccru.uobaghdad.edu.iq/uploads/My%20Files/PDF/Clinical%20and%20Pathological%20Characteristics%20of%20Triple%20Positive%20Breast%20Cancer%20among%20Iraqi%20Patients.pdf�
http://www.bccru.uobaghdad.edu.iq/uploads/My%20Files/PDF/Prevalence%20of%20HPV%20Genotype%20in%20Cervical%20Cells%20Among%20Iraqi%20Patients%20with%20Abnormal%20Pap%20Smears.pdf�
http://www.bccru.uobaghdad.edu.iq/uploads/My%20Files/PDF/Prevalence%20of%20HPV%20Genotype%20in%20Cervical%20Cells%20Among%20Iraqi%20Patients%20with%20Abnormal%20Pap%20Smears.pdf�
http://www.bccru.uobaghdad.edu.iq/uploads/My%20Files/PDF/PREVALENCE%20OF%20HUMAN%20PAPILLOMA%20VIRUS%20IN%20CERVICAL%20CELLS%20AMONG%20PATIENTS%20WITH%20ABNORMAL%20PAP%20SMEARS.pdf�
http://www.bccru.uobaghdad.edu.iq/uploads/My%20Files/PDF/PREVALENCE%20OF%20HUMAN%20PAPILLOMA%20VIRUS%20IN%20CERVICAL%20CELLS%20AMONG%20PATIENTS%20WITH%20ABNORMAL%20PAP%20SMEARS.pdf�
http://www.bccru.uobaghdad.edu.iq/uploads/My%20Files/PDF/Clinical%20and%20Pathological%20Characteristics%20of%20Familial%20Breast%20Cancer%20in%20Iraq2017.pdf�
http://www.bccru.uobaghdad.edu.iq/uploads/My%20Files/PDF/Clinical%20and%20Pathological%20Characteristics%20of%20Familial%20Breast%20Cancer%20in%20Iraq2017.pdf�
http://www.bccru.uobaghdad.edu.iq/uploads/My%20Files/PDF/Accuracy%20of%20Hopelight%20(Mammolight)%20Imaging%20in%20Detection%20of%20Breast%20Cancer.pdf�
http://www.bccru.uobaghdad.edu.iq/uploads/My%20Files/PDF/Accuracy%20of%20Hopelight%20(Mammolight)%20Imaging%20in%20Detection%20of%20Breast%20Cancer.pdf�
http://www.bccru.uobaghdad.edu.iq/uploads/My%20Files/PDF/Accuracy%20of%20Hopelight%20(Mammolight)%20Imaging%20in%20Detection%20of%20Breast%20Cancer.pdf�
http://www.bccru.uobaghdad.edu.iq/uploads/My%20Files/PDF/Assessing%20the%20knowledge,%20attribute%20and%20practices%20towards%20cervical%20cancer%20screening%20among%20a%20sample%20of%20iraqi%20female%20population%202017.pdf�
http://www.bccru.uobaghdad.edu.iq/uploads/My%20Files/PDF/Assessing%20the%20knowledge,%20attribute%20and%20practices%20towards%20cervical%20cancer%20screening%20among%20a%20sample%20of%20iraqi%20female%20population%202017.pdf�
http://www.bccru.uobaghdad.edu.iq/uploads/My%20Files/PDF/Clinical%20and%20Histopathological%20Study%20on%20Dog's%20Tumors%20in%20Iraq.jpg�
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محمد زيناد و عبد الرحيم عبد 
 الجليل

58, No.3C, 2017 pp: 1617-
1630 

۱۱.  
Magnetic resonance imaging in assessment 
of liver lesions in patients with extrahepatic 

primary cancer 
 خليل ابراهيم. د.م

 منشور
, Vol 59, UJ Fac. Med. BaghdadU

No.2, 2017 

 الرئة سرطان حول تمريض كلية منتسبي معارف تقويم  .۱۲
بالتدخين وعالقته  

. د.أ ، المالح الغني عبد نوار.م.م
. د.  ،أ العلوان الصاحب عبد ندى
 ثامره العطار، عطوف محمد وفاء

 حسونخلف 

 منشور
UIraqi National Journal of 

Nursing SpecialtiesU, Vol. 30 
(1), 2017 

 المبكر الكشف و الخطورة عوامل حول النساء معارف تقويم  .۱۳
بغداد جامعة في رشد ابن التربية كلية في الثدي لسرطان  

. د.أ،  العبودي حميد هدى. م.م
. د. أ،  العلوان الصاحب عبد ندى

 رياض بيداء، عطوف محمد وفداء
 بدن

 منشور
Iraqi National Journal of U

, Vol. 30 UesNursing Specialti
(1), 2017 

۱٤.  Family History among Iraqi Patients 
Diagnosed with Breast Cancer 

 ندى العلوان. د.أ

 منشور
UInternational Journal of 
Science and Research 

(IJSR)U, Volume 6 Issue 2, 
February 2017 

۱٥.  

Determination of HER2 Gene Amplification 
using Chromogenic in Situ Hybridization 

(CISH) in Iraqi Patients with Breast 
Carcinoma 

مز .باسم محمد خشمان و م. م
 سفانة عبد الستار

 منشور
International Journal of U

Science and Research 
8, Volume 6 Issue , U)(IJSR

2017 

۱٦.  Baseline Needs Assessment for Breast 
Cancer Awareness among Patients in Iraq 

وفاء محمد . د.ندى العلوان، أ. د.أ
 نوار عبد الغني. م.عطوف و م

 منشور
UInternational Journal of 

Science and ResearchU, Vol. 
6, Issue 1,January,  2017 

۱۷.  
Baseline Needs Assessment for Breast 

Cancer Awareness and Management among 
Paramedical Health Care Providers in Iraq 

محمد وفاء . د.ندى العلوان، أ. د.أ
. نوار عبد الغني و د. م.م ،عطوف

 ثامرة خلف

 منشور
UInternational Journal of 

Science and ResearchU, Vol. 
1, Issue 7, July 2017 

۱۸.  
Crude Anthrax Protective Antigen Enhances 
Immunity For Salmonella Typhimurium in 

Mice 
 هدى العبودي. م.انعام لفتة و م. د

 منشور
, Vol 59, UJ Fac. Med. BaghdadU

No.2,2017 

۱۹.  
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 اهللا جنجر

 منشور
U Iraqi Journal of 

BiotechnologyU, Vol. 16, No. 
1, 29-39, 2017 

۲۰.  Expression of APEX1Gene in Specimens of 
Iraqi Patients with Lung Cancer 

. د.ندى العلوان، أ. د.مهند كريم، أ
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ً
 استحداث وإدارة املشاريع الر�ادية ع�� املستوى الوط�ي: ثالثا

  التا�ع ا�� وزارة التعليم العا�� والبحث العل�ي" مشروع ا�حملة الوطنية للكشف املبكر عن سرطان الثدي" وإدارةاستحداث 

 - ٢٠٠٩دائرة البحث والتطو�ر منة عاد  إشرافالتنفيةية تحت  ندى العلوان إدارته. د.أوالةي تتو�� السيدة مديرة املركز 

 )١٤/٦/٢٠٠٩�� ال ١٥٠٦٢٠كتاب قسم الشؤون العلمية املرقم ( و��لفة تخمينية قدرها مليار ونصف

 "ندى العلوان إدارته. د.أالةي تتو�� السيدة مديرة املركز املركز " مشروع بناء القدرات لدعم ا�خدمات ال�حية �� العراق 

وزارة التعليم العا�� كتاب رقم ( اورو�يمنظمة ال�حة العاملية واتحاد  إشرافالتنفيةية بالتعاون مع وزارة ال�حة وتحت 

٢٣/٤/٢٠١٣��  ٩٨٧٧( 
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  تحت اشراف منظمة ال�حة �� منطقة الشرق اوسط لمشروع اقلي�ي لبحوث السرطان املستحدث لالباحث الرئي�ىي

 ٢٠١٢عاد منة ) تحليل املعلومات ا�خاصة بقاعدة البيانات املشروع (و الو�الة الدولية لبحوث السرطان �� فر�سا / العاملية 

 "و الةي تمثل السيدة مديرة املركز املنسق الوط�ي و املدير " دعم املشروع الوط�ي للطب النووي و العالج اشعا�� �� العراق

 ) ٢٠١٦-٩-٢١��  ٣١٢٦امر الوزاري املرقم (رتنا له بالتعاون مع الو�الة الدولية للطاقة الةر�ة االتنفيةي لوز 

  و ر��� البورد العر�ي �� طب اسرة ع�� دراسة الزمالة التدر�بية �� التحري عن السرطان �خالعل�ي استحداث و اشراف

 .)٢٠١٦-١٠-٢٥��  ١٢١٩٥بموهب امر الوزاري لوزارة ال�حة املرقم (املجتمع تحت اشراف البورد العر�ي �� وزارة ال�حة 

 
ً
 اناااات أررى ع�� املستوى الوط�ي واقليمي: را�عا

 د.قامت السيدة مديرة املركز أ، حيث مل بمشروع بناء القدرات لدعم العالج اشعا�� و الطب النووي �� العراق تفعيل الع .

ندى عبد الصاحب العلوان املنسق الرس�ي ملشروع بناء القدرات الطبية با�حصول ع�� املوافقات ا�خاصة بتدر�ب 

 .العالج اشعا�� و الطب النووي �� الوزارت�ناختصاصي�ن العامل�ن �� مجال علم امراض و اشعة 

  انطالق الزمالة التدر�بية �� التحري عن السرطان �خر��� طلبة البورد العر�ي �� طب اسرة وطب املجتمع، حيث تم التوهيه

تباره مركزا تدر�بيا باعتماد املركز الوط�ي الر�ادي لبحوث السرطان كمقر لتلك الدراسة الر�ادية �� العراق والوطن العر�ي، واع

كما )  ١٧/١٠/٢٠١٧��  ٤٤٦٦كتاب وزارة ال�حة املرقم (املجل  العر�ي والعرا�� / باالش��اك مع املجل  العل�ي، لطب املجتمع

مديرة املركز الوط�ي الر�ادي لبحوث السرطان �� هامعة �غداد / تم اعتماد �ل من استاذ الدكتورة ندى عبد الصاحب العلوان

رئي  فرع طب املجتمع �� �لية طب هامعة �غداد كمشرف�ن ع�� عملية التدر�ب وأعضاء رئيسي�ن �� / اد �اظم الديوان هو . د.وأ

 ٧/١١/٢٠١٧��  9023 كتاب دائرة البحث والتطو�ر املرقم (مجل  هةه الزمالة التدر�بية 

 مجل  السرطان حيث �� عضوة ك برعاية معا�� وز�رة ال�حة السنوي  مشاركة السيدة مديرة املركز �� اهتماع مجل  السرطان

 .نوقش تنفية املشاريع ا�خاصة بم�افحة السرطان �� العراق

 نيا با�حصول ع�� توقيع رئاسة ا�جامعة ال��يطانية بر�طا/ ندى العلوان أثناء ف��ة تفرغها العل�ي �� هامعة اوكسفورد . د.بادرت ا

تمت املصادقة ع�� صياغ��ا بالتنسيق مع قسم العالقات الثقافية �� هامعة ةكرة تفاهم مع رئاسة هامعة �غداد، حيث ع�� م

 �غداد

  الواقع و أستعرضت مديرة املركز املشاريع الطبية املش��كة ب�ن وزار�ي التعليم العا�� والبحث العل�ي وال�حة ال�ي �شرف عل��ا

وذلك خالل  الفع�� للب�ى التحتية واملوارد البشر�ة مبينة أهم العراقيل ال�ي تواهه العامل�ن وأبرز الطرق لتجاوز تلك العقبات 

 من قبل السفارة العراقية �� بر�طانيا ٤/٩/٢٠١٧واملنعقد بتار�خ  رة واسىثمار �� بر�طانيااملؤتمر اول للتجا

 مسىشفا اوراد التعلي�ي السيدة مديرة املركز الوط�ي الر�ادي لبحوث السرطان استاذ / كرمت ادارة دائرة مدينة الطب

العيادة /تدر��ي املره�� للكشف املبكر عن أوراد الثديالدكتورة ندى عبد الصاحب العلوان وال�ادر العامل �� املركز ال

اسىشار�ة روراد الثدي �� مسىشفا اوراد التعلي�ي ع�� انجازات املتم��ة �� مجال الكشف املبكر عن السرطان خالل عاد 

 واعواد ال�ي سبق��ا ٢٠١٦

 مشروع �عز�ز الطب (ليم العا�� والبحث العل�ي �� شاركت مديرة املركز الوط�ي لبحوث السرطان كمنسق وط�ي عن وزارة التع

حيث  ٢٠١٧-٢-١٤��  ٥٠و   ٢٠١٦-٩-٢١��  ٣١٢٦اسىنادا ا�� امر�ن الوزار��ن املرقم�ن  )النووي والعالج اشعا�� �� العراق

زارة التعليم شاركت مديرة املركز الوط�ي لبحوث السرطان استاذ الدكتورة ندى عبد الصاحب العلوان كمنسق وط�ي عن و 

http://www.bccru.uobaghdad.edu.iq/uploads/My%20Files/PDF/9032.pdf�
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باستكمال التصاميم ال��ائية ل��نامج التعاون التق�ي مع الو�الة الدولية للطاقة الةر�ة ، ال�ي  وا�خاصالعا�� والبحث العل�ي 

 ٢٠١٧أذار  ٩-٥اردن للف��ة ماب�ن /أقيمت �� عمان

 والةي استحدثته ادارة املركز(دي متا�عة تطبيق نظاد خزن املعلومات ا�خاص باملر�ضات العراقيات املصابات �سرطان الث ( ��

�عض مراكز السرطان املرموقة �� الوطن العر�ي وذلك ملقارنة ا�خصائص الديموغرافية وال�لينيكية والباثولوهية ونتائج العالج 

 عند املر�ضات �� اقليم شرق املتوسط 

 الةي استحدثته وت��أسه السيدة مديرة املركز  متا�عة تنفية املشروع اقلي�ي لبحوث سرطان الثدي �� منطقة الشرق اوسط

والو�الة الدولية لبحوث السرطان  الوط�ي الر�ادي لبحوث السرطان والةي �عمل حاليا تحت اشراف منظمة ال�حة العامية

القاهرة ومنظمة �ومن امر�كية لعالج سرطان الثدي ومعهد ) النمسا(و�التعاون مع الو�الة الدولية للطاقة الةر�ة ) فر�سا(

 .وا�جمعية اللبنانية ضد السرطان القومي لووراد ومركز ا�حس�ن ارد�ي للسرطان

 منة متا�عة ضواملت متا�عة ادارة املركز البح�ي تنفية ا�جزء الثا�ي من خطة عمل ال��نامج الوط�ي الر�ادي لبحوث السرطان

ارة العمل والشؤون اهتماعية ال�ي اوعزت ا�� دائرة املر�ىى امل�خص�ن �سرطان الثدي أثناء رحلة العالج بالتعاون مع وز 

 .باحثات اهتماعيات للعمل تحت اشراف ادارة املركز بإرسالالسالمة املهنية 

  تحمل شعار املركز تحتوي ع��  حقيبةاملتضمنة (املركز  وإصداراتالقياد بتوزيع مواد التوعية ا�خاصة بم�افحة السرطان

ع�� ال�ادر النسوي العامل ) س��ات للتوعية حول الكشف املبكر عن سرطا�ي الثدي وعنق الرحمكتيبات تثقيفية وفولدرات و�و 

 .�� وزارات الدولة العراقية

 تنفية ندوات توعية هماه��ية حول م�افحة السرطان ع�� مستوى ا�جامعات واملعاهد والوزارات العراقية. 

 التا�عة لوزارة التعليم العا�� والبحث العل�ي املتعلقة بمعلمات اوراد  طة وطنية للسيطرة النوعية ع�� نتائج املخت��اتتنفية خ

 السرطانية

 ��النشر �� املجالت العاملية الرصينة ذات عامل التثث�� املتم�� عامود أساس �� رفع مستوى اداء ا�جام 

 
 
ً
 اشراف العلمي ع�� بحوث طلبة الدراسات العليا املنازة دارل املركز : رامسا

 

• Correlation between BRCA1, ER, PR, and HER2 expressions with age, family history, stage, grade and type of 

breast cancer in Iraq. A THESIS SUBMITTED TO THE IRAQI BOARD FOR MEDICAL SPECIALIZATION IN PARTIAL 

FULFFILLMENT FOR THE FELLOWSHIP DEGREE OF THE IRAQI BOARD OF PATHOLOGY 

 

 
ً
 �شاطات املركز البح�ي �� ردمة املاتمع: سادسا

 
الال�ي أهر�ت لهن عملية ) ومنىسبات وزارات الدولة العراقية(استمرار �� عملية توزيع أثداء صناعية للمر�ضات العراقيات  •

 اسىئصال الثدي �عد الى�خيص بمرض السرطان

للثدي �شرت �� مجلة  الةا�ي الفحص حول  العراقية ا�جامعات �� النساء وممارسات معارفالتواصل �� اهراء دراسات عن  •

 .منظمة ال�حة العاملية ساهمت �� ترو�ج التوعية واملعرفة حول الطرق املث�� مل�افحة سرطان الثدي �� العراق
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مجانا ا�� هميع املراهعات الزائرات استمرار �� اهراء التحاليل ا�خاصة بالكشف املبكر عن سرطا�ي الثدي وعنق الرحم  •

للمركز واملتضمنة الفحص السر�ري والفحص بواسطة السونار وناظور عنق الرحم والفحص املخت��ي ا�خلوي ومعلمات اوراد 

 .السرطانية

الةا�ي للثدي قياد ال�ادر العامل �� املركز باهراء ندوات التوعية ا�جماه��ية للسيدات واملراهعات حول اهمية طر�قة الفحص  •

 �� السيطرة ع�� ذلك السرطان وع�� مستوى �غداد واملحافظات

القياد بندوات توعية علمية ودورات تدر�بية لل�ادر التمر��ىي التا�ع ا�� �ليات ومعاهد التمر�ض �� �غداد واملحافظات حول  •

 طرق الكشف املبكر عن السرطان وطر�قة الفحص الةا�ي للثدي

�ي يتم ��خيصهن بمرض السرطان �� مسىشفا اشعاع الةري والطب النووي والعيادات التخصصية متا�عة املر�ضات اللوا •

و�التعاون مع الو�الة الدولية  ٢٠٠٩لتغةية قاعدة املعلومات ونظاد خزن البيانات الةي استحدثته ادارة املركز ��  -�� اوراد 

 .فر�سا/ لبحوث السرطان �� ليون 

 تقديم ارشادات الطبية وترو�ج التوعية حول موضوع الكشف املبكر عن السرطانالتواصل مع املجتمع ��  •

 تيس�� عملية التواصل العل�ي للباحث�ن مع ا�جامعات العاملية  •

 
ً
  ٢٠١٧عام  �� املركز ة ومنتس�يادار  عل��ا ا�حاصلة ا�جهود وتثم�ن التقدير�ة الشكروالشهادات كتب :سا�عا

 العلميوا�ر التعليم العا�� والبحث  .١

 ل�جهود املبةولة �� حصول هامعة �غداد ع�� املركز : م��هم محمود هاشم. د 
ً
 وال  اول تثمينا

ً
 ��  ١٣عراقيا

ً
عر�يا

 ١٧/١٢/٢٠١٧��  ٣٠٦٧٦، كتاب رقم QSتصنيف الــ 

 �� جمهور�ة العراق �� اململكة املتحدةفس .٢

  للمشاركة الفعالة �� ندى العلوان . د.ل أكتاب شكر من السيد سف�� همهور�ة العراق �� اململكة املتحدة 
ً
نظرا

 للتجارة واسىثمار املنعقد �� اململكة املتحدة اول املؤتمر 

 : جامعة �غداد/ ا�جامعة رئيس السيد .٣

 شكر وتقدير ل�جهود : إبراهيمحس�ن و طالب الدكتوراه محمد  إسماعيل. د.د.أ، معد مهدي. د.ندى العلوان، أ. د.أ

خالل ا�حصول ع�� ثالث هوائز ذهبية مع ميداليات وشهادات دبلوما تقدير�ة �� مجال اختصاص املبةولة من 

 ١٩/٧/٢٠١٧��  ٤١٩٨، كتاب رقم ٤٧٣٠الطب والعناية ال�حية عن براءة اخ��اع املرقمة بالعدد 

 ٤/١٢/٢٠١٧��  ٧٦٣٢مباركة ههود من قبل السيد رئي  هامعة �غداد، كتاب رقم : ندى العلوان. د.أ 

 مباركة ههود العتماد املركز الوط�ي الر�ادي لبحوث السرطان كمركز تدر��ي لدراسة زمالة  :ندى العلوان. د.أ

 ٥/٢/٢٠١٧��  ٩٧٥كتاب رقم  التحري عن السرطان،

 ١٦٨٦٦ا�� التقاعد وعملها الدؤوب خالل سن�ن خدم��ا، كتاب رقم  إحال��اة ببمناس: وفاء محمد عطوف. د.أ  ��

١٢/٦/٢٠١٧ 

 ٢٤٦٤، كتاب رقم ٢٣٨�حصولها ع�� املرتبة او�� �� دورة التثهيل ال��بوي للدورة  :د هبة عبد الواحد.د  ��

٣/١٢/٢٠١٧ 

 ٢٨/١٢/٢٠١٧��  ٧٠٩٣علمية رصينة،كتاب رقم للنشر �� مجلة : باسم محمد خشمان. د 

 تصنيف  متم��ةل�جهود املبةولة �� حصول هامعة �غداد بدرهة : السيد محمود هاشم محمود ��QS كتاب رقم ،

٢٠/٧/٢٠١٧��  ١٨٢١٧ 
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 ٥/١/٢٠١٧��  ٨١للنشر �� مجلة علمية رصينة،كتاب رقم : عبد اللطيف ع��. د.د 

 

 :والقانونية واملاليةالدائرة ادار�ة /واارة ال�حة .٤

 عضاء الزمالة التدر�بية �� التحري عن أشكر وتقدير �و��م : هواد الديوان. د.و أ ندى عبد الصاحب العلوان. د.أ

 ٢٩/١٠/٢٠١٧��  ٦٢١٥٤السرطان، كتاب رقم 

 : جامعة �غداد/ العلمية للشؤون ا�جامعة رئيس مساعد السيد .٥

 شاطات متم��ة و�التعاون مع شركة �ارل �ولب  إقامةمباركة ههود من خالل : ندى عبد الصاحب العلوان. د.أ�

 ١٤/٦/٢٠١٧��  ٣٦٤٧املانية، كتاب رقم 

 ٦/٣/٢٠١٧��  ١٢٩٥للنشر �� مجلة علمية رصينة،كتاب رقم : ندى العلوان. د.أ 

 ٩٤٢كتاب رقم  رصينة،للنشر �� مجلة علمية : د نوار عبد الغ�ي.وفاء محمد و د. د.ندى العلوان، أ. د.أ  ��

١٥/٢/٢٠١٧ 

 ٣٠/٥/٢٠١٧��  ٣٣٤٦رقم  ب، كتاللنشر �� مجلة علمية رصينة: إبراهيمخليل . د.د 

 ٧/٥/٢٠١٧��  ٢٦٣٤رقم  ب، كتاللنشر �� مجلة علمية رصينة: إبراهيمخليل . د.د 

 ٣٠/٥/٢٠١٧��  ٣٣٤٧كتاب رقم  للنشر �� مجلة علمية رصينة،: باسم محمد خشمان. د 

 :جامعة �غداد/ �لية الطب  .٦

 ملشارك��م �� املحاضرة ال�ي شكر وتقدير  :هدى حميد. د.باسم محمد و د. وفاء محمد، د. د.، أندى العلوان. د.أ

 ١٦/٥/٢٠١٧��  ٣٠٦٤، كتاب رقم ٨/٥/٢٠١٧�� ال�لية بتار�خ أقيمت

 :جامعة �غداد/  العلوم�لية  .٧

 لتنظيم ندوة : ندى العلوان. د.أ 
ً
الوطنية للسيطرة ع��  اس��اتيجيةشكر وتقدير للسيد املديرة املركز تقديرا

 ٢٣/١١/٢٠١٧��  ٦١٩سرطان الثدي، كتاب رقم 

 :جامعة �غداد/ مركز احياء ال��اث العلمي العر�ي  .٨

 ندوة �عز�ز  اور�يةشكر وتقدير ل�جهود املتم��ة �� استقطاب املنظمات الدولية والشر�ات : ندى العلوان. د.أ ��

 ٢٠/٢/٢٠١٧��  ٢١١البحث العل�ي �� مجال اعتمادية املخت��ات �� ��خيص السرطان، كتاب رقم 

 شركة الزهاوي  .٩

  ل�جهود املبةولة �� اقامة الدورة  وأعضاء إلدارةشكر وتقدير 
ً
املركز الوط�ي الر�ادي لبحوث السرطان، نظرا

 "استخداد الفحص املنا�� الكيميائي النسي�� �� ��خيص السرطان أس "التدر�بية حول 

 شركة �ارل كولب  .١٠

  ل�جهود املبةولة  امراضاملركز الوط�ي الر�ادي لبحوث السرطان ومخت��ات قسم بحوث علم  إلدارةشكر وتقدير

 مع شركة �ارل �ولبتخصصية بالتعاون دورات تدر�بية  إقامة�� 
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