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  والبعثة الدراسية اخلاصة ا تقدمي جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة
استناداً إىل توصية جلنة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة أثناء انعقاد الدورة الستني للَّجنة اإلقليمية  .1

قرار  مبوجب 2014لشرق املتوسط، قرر الس التنفيذي منح جائزة مؤسسة الدكتور على توفيق شوشة لعام 
لبنان) تقديراً إلسهامها الكبري من السباعي ( ) إىل األستاذة الدكتورة عبلة حميو8( 134الس التنفيذي م.ت 

م فيها الدكتور على توفيق شوشة منظمةَ الصحة العامليةيف جمال الصحة العمومية يف املنطقة اجلغرافية اليت خد. 
يراً إلسهامها الكبري يف جمال الصحة العمومية يف لبنان، وجيري تكرمي الدكتورة عبلة حميو السباعي تقد .2

وقد خترجت الدكتورة السباعي يف اجلامعة األمريكية يف . وخاصة يف جمايل الشيخوخة واألمراض غري السارية
، وعلى شهادة املاجستري يف العلوم 1977بريوت، وحصلت على شهادة جامعية يف العلوم يف جمال الصيدلة عام 

يف جمال الوبائيات يف كلية لندن  راهعلى شهادة الدكتو 1997مث حصلت عام . 1986الوبائيات عام يف جمال 
، مع اهتمام (London School of Hygiene and Tropical Medicine) للصحة العامة وطب املناطق املدارية

 .خاص مبجايل الشيخوخة واألمراض غري السارية
ت إدارة الوبائيات وصحة السكان يف كلية العلوم حافل، وقد ترأسوللدكتورة السباعي تاريخ أكادميي  .3

 يف موظروفهني ملسنا رفاه على السباعي الدكتورة حبوث تز. وركَّالصحية، يف اجلامعة األمريكية يف بريوت
 ، الذي يهدف إىل النهوضكبار السن يف لبنانللدراسات اة مركز سوهي مؤس. املتوسط شرق إقليم ويف لبنان

بالسياسات واملمارسات املسندنات لدعم املة بالبينيسن. 
مقال يف  100 ت ما يربو علىلية عديدة، وقد نشروالدكتورة السباعي حائزة على جوائز وطنية ودو .4

ت يف خمتلف جلان اخلرباء واللجان االستشارية على الصعيدين وشاركَ. راتاجمالت علمية وغريها من اإلصد
عضو يف جملس الربنامج العاملي املعين بالشيخوخة والتابع اآلن وهي . الوطين واإلقليمي وعلى املستوى العاملي

للمنتدى االقتصادي العاملي، ويف فريق خرباء املنظمة العامل التقين املعين بترمجة املعارف عن الشيخوخة 
 .والصحة

فرنك  2500، من ميدالية ومبلغ يعادل 2014وتتألف جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة لعام  .5
سويسري يدفَع بالدوالر األمريكي. وسيقوم رئيس الدورة احلادية والستني للَّجنة اإلقليمية لشرق املتوسط، 

 بتقدمي اجلائزة لألستاذة الدكتورة السباعي.
دورة احلادية والستني أثناء انعقاد ال ،ومن املقرر أن جتتمع جلنة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة أيضاً .6

حبسب  ،واللجنة تتألف .2015للنظر يف التـرشيحات للجائزة والبعثات الدراسية لعام  ،للَّجنة اإلقليمية
نظامها األساسي، من األعضاء التالني: رئيس اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط، ونائبيه، ورئيس املناقشات 

 .التقنية
 ية هو مدير املؤسسة، واملدير اإلقليمي هو أمني جلنة املؤسسة.واملدير العام ملنظمة الصحة العامل .7


