
 
 

  
  

 EM/RC51/INF.DOC.7  اللجنة اإلقليمية
وثيقة /51ل إ/ش م  لشـرق المتوسط

  7/عالميةإ
  

  2004 يوليــو/تمــوز  والخمسون  الحاديةالدورة
  

  بالعربية: األصل   من جدول األعمال14البند 
  
  

  
  مؤسسة الدآتور علي توفيق شوشةوبعثة منح جائزة 

   2004لعام 

 

  



   مؤسسة الدآتور علي توفيق شوشة وبعثةمنح جائزة
  2004لعام 

ق شوش  ي توفي دآتور عل سة ال ة مؤس ًا لتوصية لجن دورة وفق ي ال سينة ف ة الخم ة اإلقليمي  لّلجن
ام                  ي توفيق شوشة لع دآتور عل  2004لشرق المتوسط، قرَّر المجلس التنفيذي منح جائزة مؤسسة ال

رَّ[ يرالمق دآتور  ])2(113 م ت اإلجرائ ى ال َصْيـبي  ، إل د الـُخ الح محم ان (ص ديرًا  )ُعم ك تق ، وذل
ا          إلسهامه المتميِّز في تحقيق أغراض الرعاية الصحي       ة األولية في المنطقة الجغرافية التي خدم فيه
  .الدآتور علي توفيق شوشة منظمة الصحة العالمية

نح     َصْيـبي       وقد ُم د الـُخ دآتور صالح محم ديرًا               ال ي توفيق شوشة تق دآتور عل ائزة مؤسسة ال  ج
دان ل وطب الِوْل ي مجال صحة الطف ه ف َصْيـبي. لتفاني دآتور الـُخ شغل ال ي وي ًا منصب رئ س حالي

ان  ي ُعم سلطاني، ف شفى ال ي المست ل ف دمات صحة الطف َصْيـبي. خ دآتور الـُخ ارك ال د ش ي  وق ف
را     ي ب دان ف دريس طب الِوْل ي ت د، وف ي البل دان ف دات طب الِوْل شاء وح يط إلن دريب التخط مج ت

آما أنه عضو في عدد من مجالس االختبار في اإلقليم وخارجه، وفي عدد من اللجان                   . الخريجين
َصْيـبي           . الوطنية والدولية  دآتور الـُخ ة، ساهم ال ة والطفول ة صحة األموم  وبوصفه عضوًا في لجن

  .في تطوير خدمات صحة األمومة والطفولة، ونشر العديد من البحوث في هذا المجال

دورةوس يس ال ةيقدِّم رئ سين  الحادي ق والخم ي توفي دآتور عل ائزة مؤسسة ال ة ج ة اإلقليمي  لّلجن
  .في الجلسة االفتتاحية للدورة صالح محمد الـُخَصْيـبيلدآتور إلى ا 2004شوشة لسنة 

ذي م ت              ، )2(113ووفقًا أيضًا لتوصية لجنة المؤسسة المذآورة وللمقرَّر اإلجرائي للمجلس التنفي
 إلى الدآتور مسعود     2004المجلس التنفيذي منح بعثة مؤسسة الدآتور علي توفيق شوشة لعام           قرَّر  

صطفائي  المية(م ران اإلس ة إي صحة ) جمهوري ال ال ي مج دآتوراه ف ة ال ى درج صول عل للح
ة في وزارة الصحة                . العمومية ويشغل الدآتور مصطفائي حاليًا منصب رئيس قسم الصحة المهني

ي، وه  يم الطب صحية     والتعل ة ال ي الرعاي ي ف د الطب المهن ام لترصُّ يط نظ ن تخط سؤول ع و الم
وطني للطب                     امج ال ى البرن شار والحدوث، وعن اإلشراف عل األولية، وعن تحديد مؤشِّرات االنت

  .المهني

دورة   الل ال ة خ ق شوش ي توفي دآتور عل سة ال ة مؤس ع لجن رَّر أن تجتم ن المق ةوم   الحادي
سنة              لّلجنة اإلقليمية ل   والخمسين ائزة ل حين للج سمية مرشَّ ًا للنظام األساسي      . 2005لنظر في ت ووفق

ة ونائبَ     ه يْ للجنة مؤسسة الدآتور علي توفيق شوشة، تتكوَّن لجنة المؤسسة من رئيس اللجنة اإلقليمي
ة    ًا    .ورئيس المناقشات التقني ة ه         علم ة الصحة العالمي ام لمنظم دير الع أن الم  المسؤول اإلداري  وب

  .لمدير اإلقليمي هو أمين لجنة المؤسسةللمؤسسة، وا
  

  
  

  
  
  

 


