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  تقدمي جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة
  2011لعام 

 

ي توفيق شوشة أثناء انعقاد الدورة السابعة واخلمسـني للجنـة اإلقليميـة    استناداً إىل توصية جلنة مؤسسة الدكتور عل
، إىل األسـتاذ  2011شوشـة لعـام   لشرق املتوسط، قرر الس التنفيذي مـنح جـائزة مؤسسـة الـدكتور علـى توفيـق       

غرافيـة الـيت خـدم    الكبري يف جمال الصحة العموميـة يف املنطقـة اجل  تقديراً إلسهامه ) العراق(الدكتور أجمد داوود نيازي 
  .الصحة العاملية الدكتور على توفيق شوشة منظمةَ فيها

 وقـد ختـرج  . يف العـراق الصـحة العموميـة   وجيري تكرمي األستاذ الدكتور نيازي تقـديراً إلسـهامه البـارز يف جمـال     
وواصل  .1960يف عام من كلية الطب، جامعة بغداد، ) بكالوريوس الطب واجلراحة(األستاذ الدكتور نيازي كجراح 

، وختـرج منـها اختصاصـياً يف جمـال     دراسته بعد ذلك بكلية لندن للصحة وطب املنـاطق املداريـة، يف اململكـة املتحـدة    
  .1980، ويف جمال الوبائيات يف عام 1967للمناطق املدارية، يف عام الصحة العمومية 

يف الـس   طـب األسـرة واتمـع   ل، الـس العلمـي   2009و 2004ذ الدكتور نيازي، بـني عـامي   ورأس األستا
يف كليـة  طـب اتمـع   رئيساً لقسـم   ، بصفته2003إىل  1990 من الفتـرة، خالل وقامالختصاصات الطبية، العراقي ل

قـام  كمـا   والصحة العموميـة، للدراسات اجلامعية والعليا يف جمال الطب اتمعي  بإنشاء قسمالطب، جبامعة النهرين، 
يسي، عندما كان مديراً ملعهد األمراض املتوطنة، يف ختطيط وتنفيذ الربامج الوطنية ملكافحة األمـراض السـارية   بدور رئ

بـرامج إعـداد وتنفيـذ البحـوث      قـام بتخطـيط  وعندما كان نائباً للمدير العام لشؤون الصـحة،  . املتوطنة والوقاية منها
األسـتاذ الـدكتور نيـازي العديـد مـن الورقـات العلميـة الـيت          وكتـب . املتعلقة مبشاكل الصحة العمومية ذات األولوية

وحصـل  . منشورات حول طيف من قضايا الصحة العموميـة تسعة  جمالت وطنية ودولية، عالوة على تأليفهنشرت يف 
، ودرع وزارة التعلـيم العـايل   2008سيادته على عدة جوائز وشهادات تكرمي دولية، كما نال درع وزارة الصحة عام 

والدكتور نيازي عضو يف عدة مجعيات منـها اجلمعيـة الطبيـة العراقيـة، واجلمعيـة امللكيـة       . 2010حث العلمي عام والب
  .واجلمعية العراقية لتنظيم األسرة ،، واللجنة العليا للمجلس العريب لطب اتمعلطب املناطق املدارية والصحة

فرنـك سويسـري    2500مبلغ يـوازي  من ميدالية و ،2011وتتألف جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة لعام 
وسيقوم رئيس الدورة الثامنة واخلمسني للجنة اإلقليمية لشرق املتوسـط، بتقـدمي اجلـائزة لألسـتاذ      .بالدوالر األمريكي
  .خالل اجللسة االفتتاحية هلذه الدورةالدكتور نيازي، 

ضاً أثناء انعقـاد الـدورة الثامنـة واخلمسـني للجنـة      ر علي توفيق شوشة أيتمع جلنة مؤسسة الدكتوومن املقرر أن جت
ها األساسي، فإن اللجنـة تتـألف مـن    وحبسب نظام. 2012اإلقليمية للنظر يف التـرشيحات للجائزة واملنح العلمية لعام 

  .رئيس اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط، ونائبيه، ورئيس املناقشات التقنية: األعضاء التاليني

لعام ملنظمة الصحة العاملية منصب املدير اإلداري للمؤسسة، كما يتوىل املدير اإلقليمـي مهـام األمـني    ويتوىل املدير ا
  .العام للجنة املؤسسة


