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  الندوة الوطنية 
مناسبة اليوم ب

العالمي 
 طانرللس

 يوم واحد 28/2/2018
العلوم الطبية 

 والصحية

مناقشة اخر ماتوصل 
اليه العلم الحديث في 

مكافجة السرطان جال م
من خالل تطبيق الخطة 
الوطنية للسيطرة على 
 السرطان في العراق

المركز 
الوطني 
الريادي 
لبحوث 
 السرطان

ادارة المركز 
الوطني الريادي 

لبحوث 
 السرطان

وزارة التعليم 
العالي و كليات 

الطب على 
مستوى 

المحافظات، 
مجلس السرطان، 
مستشفى االورام، 
منظمة الصحة 

 العالمية

07713032475 
moheirq_brcaprog@yahoo.com 

 او
master@bccru.uobaghdad.edu.iq 
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علمية الندوة ال
الثانية لتطبيق 

اعتمادية نظام 
المختبرات 
التعليمية في 

 العراق

 يوم واحد 4/4/2018
العلوم الطبية 

 والصحية

استعراض خطة عمل 
برنامج االعتمادية و 
مستوى التطبيق على 

 مستوى الوزارة 

المركز 
الوطني 
الريادي 
لبحوث 
 السرطان

ادارة المركز 
الوطني الريادي 

لبحوث 
 السرطان

جهاز االشراف و 
في التقويم العلمي 

وزارة التعليم 
العالي، عمادات 

كلية طب النهرين 
و الكندي، 

المجلس العراقي 
الختصاص علم 

 االمراض

07713032475 
moheirq_brcaprog@yahoo.com 

 او
master@bccru.uobaghdad.edu.iq 
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علمية الندوة ال
بمناسبة الرابعة 
لعالمي اليوم ا

لالقالع عن 
 التدخين 

 يوم واحد 31/5/2018
العلوم الطبية 

 والصحية

مناقشة اخر ماتوصل 
اليه العلم الحديث في 
جال التحري والكشف 
والمتابعة عن سرطان 

 الثدي

المركز 
الوطني 
الريادي 
لبحوث 
 السرطان

ادارة المركز 
الوطني الريادي 

لبحوث 
 السرطان

مستشفى االورام 
 الصحةفي وزارة 

كلية التمريض/ 
 جامعة بغداد

07713032475 
moheirq_brcaprog@yahoo.com 

 او
master@bccru.uobaghdad.edu.iq 

4 

لمية ندوة ع
توعية عن لل

سرطان الثدي 
بمناسبة شهر 
التوعية عن 
 سرطان الثدي

 يوم واحد 16/10/2018
الطبية العلوم 

 والصحية

ندوة ثقافية توعوية 
بمناسبة بمناسبة الشهر 
العالمي للتوعية عن 
سرطان الثدي يتم 
التركيز من خاللها 
حول الناجيات من 
 مرض السرطان 

المركز 
الوطني 
الريادي 
لبحوث 
 السرطان

ادارة المركز 
الوطني الريادي 

لبحوث 
 السرطان

منتسبي وزارتي 
الصحة والتعليم 

العالي / الجامعات 
 العراقية 

07713032475 
moheirq_brcaprog@yahoo.com 

 او
master@bccru.uobaghdad.edu.iq 
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الحلقة النقاشية 
الثانية حول 

زمالة التحري 
 عن السرطان 

 يوم واحد 24/12/2018
العلوم الطبية 

 والصحية
مناقشة مفردات الدراسة 

 و الية التطبيق العملي

المركز 
الوطني 
الريادي 
لبحوث 
 السرطان

ادارة المركز 
الوطني الريادي 

لبحوث 
 السرطان

فرع طب المجتمع 
في كلية طب 

بغداد، المجلس 
العربي لالشعة 
التشخيصة و 

المجلس العربي 
 لعلم االمراض

07713032475 
moheirq_brcaprog@yahoo.com 

 او
master@bccru.uobaghdad.edu.iq 
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