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 منح جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة ومنحتها الدراسية

استنادًا إىل توصية جلنة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة أثناء انعقاد الدورة احلادية والستني للَّجنة اإلقليمية  .1
منح جائزة مؤسسة الدكتور على توفيق  (7) 131م.ت مبوجب القرار املتوسط، قرر اجمللس التنفيذي  لشرق

يوسف املزروع )اململكة العربية السعودية( تقديرًا إلسهامه الكبري يف بن إىل الدكتور يعقوب  5112شوشة لعام 
 جمال الصحة العمومية يف املنطقة اجلغرافية اليت خدم فيها الدكتور شوشة منظمَة الصحة العاملية. 

ية مه من إسهامات جليلة يف جمال الصحة العموما قدَّ تقديرًا مليوسف املزروع بن تكرمي الدكتور يعقوب يأيت و  .5
منذ بدء حياته املهنية كممارس عام وطبيب أطفال، عمل الدكتور املزروع بوزارة . فباململكة العربية السعودية

يف وقت  املستشفياتمث الصحة يف اململكة العربية السعودية كمدير عام ومشلت مسؤولياته املراكز الصحية 
تطوير الرعاية الصحية األولية يف اململكة ال يف (، اضطلع بدور فع  1883-1893وخالل هذه الفرتة )الحق. 

ل تغطية ب  كبري، وحتسني س    على حنوالعربية السعودية، واإلشراف على توسيع نطاق شبكة املراكز الصحية 
م الدكتور املزروع طوال حياته املهنية وقدَّ  .األطفال بالتمنيع، وإدخال حتسينات على األمن الصحي للحجاج

يف ميدان تطوير الرعاية  ونشاط   ية، وال يزال يعمل هبمة  عد  م  ـعلم أوبئة األمراض المسامهات هامة يف جمال 
 .الصحية

وحصل على دبلوم يف صحة الطفل من الكلية  ،1871املوصل عام طب ج الدكتور املزروع من كلية وقد خترَّ  .3
جامعة سييت يف لندن عام من  الدكتوراهوحصل على درجة . 1877عام  امللكية لألطباء واجلراحني، يف أيرلندا

والدكتور املزروع زميل يف  .5118حىت  1883، وشغل منصب مساعد نائب وزير الصحة يف الفرتة من 1885
ونشر ما يربو على  ،الكلية امللكية للممارسني العموميني، وقد حصل على العديد من اجلوائز الوطنية والدولية

وشارك يف جلان اخلرباء واللجان االستشارية على  .مقالة يف اجملالت العلمية وغريها من املطبوعات 111
 .الصعيدين اإلقليمي والعاملي

فرنك سويسري  5211من ميدالية ومبلغ يعادل  5112وتتألف جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة لعام  .4
الثانية والستني للَّجنة اإلقليمية لشرق املتوسط بتقدمي اجلائزة إىل  ي دَفع بالدوالر األمريكي. وسيقوم رئيس الدورة

 الدكتور املزروع.

ومن املقرر أن جتتمع جلنة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة أيضًا أثناء انعقاد الدورة الثانية والستني للَّجنة  .2
حبسب  ،اللجنةتتألف و  .5111ا لعام جلائزة والبعثة الدراسية اخلاصة هبنيل ااإلقليمية للنظر يف التـرشيحات ل

نظامها األساسي، من األعضاء التالني: رئيس اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط، ونائَبيه، ورئيس املناقشات 
  .التقنية

 واملدير العام ملنظمة الصحة العاملية هو مدير املؤسسة، واملدير اإلقليمي هو أمني جلنة املؤسسة. .1


