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  تقدمي جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة
  2012لعام 

جنـة  استناداً إىل توصية جلنة مؤسسة الـدكتور علـي توفيـق شوشـة أثنـاء انعقـاد الـدورة الثامنـة واخلمسـني للَّ          .1
 2012اإلقليمية لشرق املتوسط، قرر الس التنفيذي منح جائزة مؤسسة الدكتور علـى توفيـق شوشـة لعـام     

تقـديراً  ) البحـرين ( الدكتورة شيخة سامل العريضاألستاذة إىل ) 9( 130ت .ممبوجب قرار الس التنفيذي 
إلسهامها الكبري يف جمال الصحة العمومية يف املنطقة اجلغرافيـة الـيت خـدم فيهـا الـدكتور علـى توفيـق شوشـة         

   .منظمةَ الصحة العاملية
. تقديراً إلسهامها البـارز يف جمـال الصـحة العموميـة يف البحـرين      سامل العريض وجيري تكرمي الدكتورة شيخة .2

بكـالوريوس الطـب   (وقد خترجـت األسـتاذة الـدكتورة شـيخة     . كافحة األمراض الوراثية ما يف جمال موالسي
ويف لنـدن   يف جامعـة وواصلت دراستها بعد ذلـك   ،1974من كلية الطب، جامعة القاهرة، يف عام ) واجلراحة
م يف عـا  راثـة يف علـم الو  الـدكتوراه  ةحيث حصـلت علـى درجـ    ،اململكة املتحدة ،يف اسكتلندا أبردينجامعة 
1993.  

. جمع السلمانية الطيب يف املنامـة بـالبحرين  مب علم الوراثة قسمالعريض منصب رئيس شيخة وتشغل الدكتورة  .3
 محلـة  العـريض شـيخة  الـدكتورة   قـادت  1984بامع املـذكور يف عـام    ةيالوراث األمراضوبعد إنشاء عيادة 

عالجـي للمصـابني   وحتسني التـدبري ال  ،حريناألمراض الوراثية يف الب قوعاتومن  لحدل واتسن عشر استمرت
سـامهت  كمـا   .انتشار األمراض الوراثية يف البحـرين  معدلكان للحملة أثر كبري يف خفض و. بتلك األمراض

. الوقايـة مـن األمـراض الوراثيـة    الـيت اسـتهدفت   يف املبادرات اإلقليمية  كبرياًالعريض إسهاماً شيخة الدكتورة 
 علـم الوراثـة   يف إلسـهاماا ى العديـد مـن اجلـوائز واملـنح الدوليـة  تقـديراً       حصلت الدكتورة العـريض علـ  و

منظمـة   فريـق وهـي عضـو يف   . مقالـة يف هـذا اـال    60قامت بنشر ما يربو علـى   ، كماواألمراض الوراثية
البشرية، فضـالً عـن عضـويتها يف العديـد مـن اجلمعيـات املهنيـة         خلرباء الوراثيات االستشاريالصحة العاملية 

، واجلمعيـة البحرينيـة لتنميـة    ةالـدم الوراثيـ   ألمـراض عضـو مؤسـس يف اجلمعيـة البحرينيـة      كما أا .الدولية
  .تالزمة داونملالطفولة، واجلمعية البحرينية 

فرنـك   2500 يعـادل ، مـن ميداليـة ومبلـغ    2012 وتتألف جائزة مؤسسة الـدكتور علـي توفيـق شوشـة لعـام      .4
جنة اإلقليمية لشرق املتوسط، وسيقوم رئيس الدورة التاسعة واخلمسني للَّ. بالدوالر األمريكيع دفَيسويسري 

  .العريضشيخة بتقدمي اجلائزة لألستاذة الدكتورة 
أثنـاء انعقـاد الـدورة التاسـعة واخلمسـني       ومن املقرر أن جتتمع جلنة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة أيضـاً  .5

حبسـب نظامهـا    اللجنة تتـألف و. 2013لعام  البعثات الدراسيةجنة اإلقليمية للنظر يف التـرشيحات للجائزة وللَّ
  .يه، ورئيس املناقشات التقنيةرئيس اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط، ونائب: من األعضاء التالنياألساسي، 

 .جلنة املؤسسة نيأم هواملدير اإلقليمي وملؤسسة، امدير  هواملدير العام ملنظمة الصحة العاملية و .6


