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 جائزة دولة الكويت ملكافحة السرطان 
  الوعائية يةالقلبمراض األ و 

 
 ري في إقليم شرق املتوسطوالسك

ت في عام  .1
َ
نشئ

ُ
 الوعائية يةالقلبمراض ال و مؤسسة جائزة دولة الكويت ملكافحة السرطان  2003أ

 
 
عام اللجنة اإلقليمية في دورتها الخامسة والستين قد قررت في إقليم شرق املتوسط. و  ري والسك
: الدكتورة سمر الحمود )اململكة كل من جائزة إلىال، بناًء على توصية لجنة املؤسسة، أن تمنح 2018

مراض ال العربية السعودية( في مجال السرطان، والدكتورة عبلة محيو السباعي )لبنان( في مجال 
 الوعائية يةالقلب

 
ري. ، والدكتور علي رضا إستغاماتي )جمهورية إيران اإلسالمية( في مجال مرض السك

 
 
م الجائزة إلى الفائزين بها خالل الدورة السادسة والستين لل قدَّ

ُ
 .2019جنة اإلقليمية في عام وسوف ت

 إلسهامها الكبي .2
ً
ر في مجال السرطان. وقد حصلت ويأتي تكريم الستاذة الدكتورة سمر الحمود تقديرا

ٍّ من زمالة املجلس السعودي )البورد السعودي( وزمالة املجلس العربي )البورد 
الدكتورة سمر على كل 

 للزمالة في جراحة القولون واملستقيم بمستشفى 
ً
 تدريبيا

ً
العربي( للجراحة العامة، ثم أكملت برنامجا
، وحصلت على زمالة 2004ظمى وأيرلندا الشمالية في عام سانت مارك في اململكة املتحدة لبريطانيا الع

املجلس الوروبي )البورد الوروبي( في جراحة القولون واملستقيم والشرج. وكانت الستاذة الدكتورة 
 استشارية في 

ً
احات القولون واملستقيم في اململكة العربية السعودية، وتعمل حاليا سمر من أوائل جرَّ

ستقيم بمستشفى امللك فيصل التخصص ي ومركز البحاث في الرياض. وكانت أول جراحة القولون وامل
 للجنة الخالقيات التابعة للوكالة الدولية لبحوث 

ً
ن رئيسة عيَّ

ُ
احة سعودية من الشرق الوسط ت جر 

. وبوصفها خبيرة إقليمية في مجال تحري سرطان القولون واملستقيم والوقاية 2018السرطان في عام 
ارك الستاذة الدكتورة سمر الحمود في صياغة السياسات الوطنية والدولية، والتوصيات منه، تش

اإلقليمية ملنظمة الصحة العاملية. وهي عضو في العديد من اللجان املؤثرة، ولها عدة بحوث منشورة في 
آل سعود مجالت طبية دولية. وفي اآلونة الخيرة، منح العاهل السعودي امللك سلمان بن عبد العزيز 

 إلسهاماتها البارزة في 
ً
الستاذة الدكتورة سمر الحمود وسام امللك عبد العزيز من الدرجة الولى تقديرا

 مجالي السرطان والبحوث.

زة في مجال  .3 ِّ
 لها على إسهاماتها املتمي 

ً
 يةالقلبمراض ال ويأتي تكريم الدكتورة عبلة محيو السباعي تقديرا

لة السباعي على درجة البكالوريوس في الصيدلة من الجامعة المريكية . وحصلت الدكتورة عبالوعائية
على درجة الدكتوراه في علم الوبئة من كلية لندن للصحة  1997في بيروت، بلبنان، وحصلت في عام 

العامة وطب املناطق املدارية، باململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. وتعمل الدكتورة 
 في علم الوبئة وصحة السكان بكلية العلوم الصحية في الجامعة عبلة ف

ً
ي الوقت الحالي أستاذة

المريكية في بيروت. وهي أحد مؤسس ي برنامج جامعة الكبار في الجامعة المريكية في بيروت، ومديرة 
سة ملركز دراسات الشيخوخة في لبنان، وعضو في هيئة تحرير العديد من املجالت الطبية  

الدولية،  مؤسِّ
ز  ِّ

 
رك

ُ
وعضو في املنتدى االقتصادي العالمي، وعضو في مجلس إدارة املنظمة الدولية ملساعدة املسنين. وت
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خبرتها الواسعة في بحوث المراض غير السارية على صحة القلب والوعية الدموية لدى كبار السن. 
شر لها أكثر من 

ُ
 في مجالت طبية مرموقة،  170وقد ن

ً
 بحثيا

ً
باإلضافة إلى تقارير علمية وفصول في مقاال

كتب. وحصلت على جوائز وطنية ودولية عديدة، منها جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة في 
 .2014عام 

4.  
 
زة في مجال مرض السك ِّ

 إلسهاماته املتمي 
ً
ري. وقد تخرج ويأتي تكريم الدكتور علي رضا إستغاماتي تقديرا

على الدكتوراه في الطب من جامعة طهران للعلوم الطبية، ، وحصل 1990الدكتور علي في عام 
 للطب الباطني والغدد الصماء، ثم  2005بجمهورية إيران اإلسالمية. وأصبح في عام 

ً
 مشاركا

ً
أستاذا

 في الطب الباطني 
ً
 لشؤون التعليم في جامعة طهران للعلوم الطبية. ويعمل الدكتور علي أستاذا

ً
نائبا

 ملدير إدارة المراض غير 2011طهران للعلوم الطبية منذ عام  والغدد الصماء بجامعة
ً
. وعمل مستشارا

 في الترص  
ً
 رئيسيا

ً
د الوطني لعوامل خطر المراض السارية في وزارة الصحة والتعليم الطبي، وكان باحثا

شرت له
ُ
في  غير السارية في جمهورية إيران اإلسالمية. وهو عضو في العديد من اللجان العلمية، ون

املجالت الطبية مقاالت عديدة بشأن السرطان، وأمراض القلب والوعية الدموية، والوقاية من 
 
 
ري ومكافحته. وحصل الدكتور علي رضا على العديد من الجوائز الوطنية، منها جائزة للبحث في السك

 
 
 مرض السك

 
 .2016ري اإليرانية في عام ري من جمعية السك


