
 المكان الجهة المنظمة جهات المشاركة ان وجدت
نبذة عن 
 النشاط

تخصص 
 النشاط

 االنعقادموعد  مدة االنعقاد
 عنوان النشاط

 المقترح
 ت

 مجلس السرطان/ وزارة الصحة 

 ادارة المركز
الوطني  الريادي 

سرطان لبحوث ال
بالتعاون مع مجلس 
 السرطان العراقي

أعه الشهيد ق
درب 
/ الموسوي

دائرة مدينة 
 الطب

لغرض نشر 
التوعية والتثقيف 
بين النساء حول 
اهمية الكشف 

المبكر والفحص 
 الذاتي للثدي

 42/01/4102 يوم واحد علوم طبية

احتفالية شهر 
التوعية عن 
 سرطان الثدي

 (ندوة)

0 

مجموعة من اساتذة كلية الطب 
 وطلبة الدراسات العليا

الوطني  المركز
الريادي لبحوث 

السرطان بالتعاون 
مع شركة كارل 

 كولب

قاعة مؤتمرات 
 المركز

الوطني 
الريادي 
لبحوث 
 السرطان

بهدف ادخال 
افضل واحدث 
التقنيات في 

مجال تشخيص 
الخاليا 
 السرطانية

 4102/ 00/ 42 م واحديو علوم طبية

أهمية تشخيص 
السرطان بواسطة 
المجهر التعليمي 
متعدد اللمس  
Multi Touch 
Teaching 

Microscope 
 (حلقة نقاشية)

4 

المجلس العلمي العربي لطب 
 االسرة والمجتمع

المركز الوطني 
الريادي لبحوث 

السرطان بالتعاون 
ة طب كليمع 
المجلس وبغداد

العلمي العربي في 
 وزارة الصحة

قاعة مؤتمرات 
 المركز

الوطني 
الريادي 
لبحوث 
 السرطان

حول حلقة نقاشية 
استحداث 

 دقيق تخصص
في التحري عن 

السرطان 
 للحاصلين على

شهادة البورد في 
طب االسرة 

 والمجتمع

 42/04/4102 يوم واحد علوم طبية

استحداث 
االختصاص 

مجال الدقيق في 
التحري عن 

السرطان لحملة 
شهادة البورد في 

طب االسرة 
 والمجتمع

 (حلقة نقاشية)

3 

 منتسبي وزارة التربية
الوطني  المركز

الريادي لبحوث 
 السرطان

القاعة 
الرئيسية 

 لوزارة التربية

لغرض نشر 
التوعية والتثقيف 
بين النساء حول 

لكشف اهمية ا
المبكر والفحص 

 الذاتي للثدي

 40/04/4102 يوم واحد علوم طبية

اهمية شمول  مادة 
الكشف الوقاية و

عن المبكر 
 سرطان الثدي
ضمن منهاج 

 المدارس
 (ندوة)

2 

منتسبى وزارة الصحة ووزارة 
 التعليم العالي

الوطني  المركز
الريادي لبحوث 

 السرطان

قاعة مؤتمرات 
 المركز

الوطني 
الريادي 
لبحوث 
 السرطان

والتدريب حول 
اعطاء العالج 

الكيمياوي 
ومخاطره وكيفية 

 العناية بهم

 00/0/4102-01 يومان علوم طبية

دور التمريض في 
العالج الكيمياوي 
 لمرضى السرطان

 (دورة)

5 

االساتذة المختصين في مجال 
مكافحة السرطان من وزارتي 

 التعليم العالي و الصحة

الوطني  المركز
الريادي لبحوث 

 السرطان
بالتعاون مع مجلس 

 السرطان

قاعة مؤتمرات 
 المركز

الوطني 
الريادي 
لبحوث 
 السرطان

 أحدثاستعراض 
مستجدات 
  االستراتيجية

العالمية لمكافحة 
 السرطان

 5/4/4102 يوم واحد وم طبيةعل
احتفالية اليوم 

 للسرطان العالمي 
 (حلقة نقاشية)

2 



 منتسبي جامعة بغداد

الوطني  المركز
الريادي لبحوث 

 السرطان
 

عة مؤتمرات قا
 المركز

الوطني 
الريادي 
لبحوث 
 السرطان

اعطاء 
محاضرات 
وتطبيق على 
 نظام التحليل
 االحصائي

 42/4/4102-42 يومان علوم طبية

استخدام برنامج 
spss  في التحليل

االحصائي لبحوث 
 السرطان

 (دورة تدريبية)

2 

منتسبي مختبرات جامعة 
 بغدادومن ذوي االختصاص

الوطني  المركز
الريادي لبحوث 

 السرطان
 

عة مؤتمرات قا
 المركز
 الوطني

الريادي 
لبحوث 
 السرطان

اعطاء 
محاضرات 

نظرية وعملية 
حول كيفية 

التصبيغ المناعي 
في تشخيص 
السرطان في 

استخدام معلمات 
 االورام

 2/2/4102-3 يومان علوم طبية

اسس استخدام 
الفحص الكيميائي 
النسيجي المناعي 

في تشخيص 
السرطان 

التصبيغ المناعي )
 )Immuno 

histo 
chemistry 

 (دريبيةدورة ت)

2 

االطباء ذوي االختصاص من 
التعليم العالي منتسبي وزارة 

 ووزارة الصحة

الوطني  المركز
الريادي لبحوث 

 السرطان
بالتعاون مع مجلس 

 السرطان

قاعة مؤتمرات 
 المركز

الوطني 
الريادي 
لبحوث 
 السرطان

احتفالية اليوم 
العالمي لمكافحة 
التبغ والوقاية من 

: سرطان الرئة
وجهة نظر 

الطبيب 
االختصاص وفقا 

 للتطور العلمي

 30/5/4102 يوم واحد علوم طبية

االقالع عن 
عامل التدخين 

الوقاية اساسي في 
 من سرطان الرئة

 (ندوة)

2 

 


