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 إعالن عن التقدم 

  للترشح لجائزة الطبيب العربي

  

 بمقر جامعة الدول  2018( مارس 49قراًرا في دورته )عن مجلس وزراء الصحة العرب  صدر   مقدمة:

افقة على تخصيص جائزة سنوية للطبيب العربي. العربية  من حرص و  بالقاهرة باملو
ً
انطالقا

من األطباء البحرينيين لجائزة الطبيب  ترشيح املتميزينوزارة الصحة بمملكة البحرين على 

وسيتم في  للصحة، يوم العربيالفي االحتفال ب من يستحق الجائزة والذين سيتم تكريمالعربي، 

 بعطائهموي االسهامات املتميزة عء العرب من ذتكريم األطبا هذا اليوم
ً
 .اإلنساني واملنهي رفانا

 وتقدير 
ً
، تأمل وزارة الصحة بتقدم األطباء الهام في خدمة املجتمع لدور األطباء البحرينيينا

وزارة لتلقي الترشيحات وتقييمها حسب بالالبحرينيين لهذه الجائزة، حيث تم تشكيل لجنة 

  التحكيم العربية املعايير والشروط املحددة، ليتم إرسالها للجنة
 
من مجلس وزراء  كلةاملش

الصحة العرب، لتحديد الفائزين بالجائزة، واتخاذ القرار بشأن ذلك من قبل مجلس وزراء 

   الصحة العرب.
 

 أهداف الجائزة: 

 امات املتميزة.هالتكريم والعرفان لألطباء ذوي اإلس  -1

إلقاء الضوء على دور األطباء القيادي ضمن منظومة العمل العربي املشترك للتصدي  -2

للتحديات املتعلقة بالصحة وبالتنمية في الدول العربية ومبادراتهم اإلنسانية واملهنية 

 .باملجتمع العربي

تشجيع األطباء على تطوير أدائهم وتقديم أفضل خدمة طبية واملشاركة في األعمال  -3

 الخيرية على مستوى الوطن العربي.واملبادرات التطوعية و 

ت الصحية على نطاق ن األطباء في مختلف التخصصاتشجيع روح املنافسة والتعاون بي -4

 الوطن العربي.

تشجيع األطباء على االهتمام ببرامج البحث العلمي في مختلف املجاالت الصحية، لإلرتقاء  -5

بالبرامج التشخيصية والوقائية والعالجية، مع تحقيق الربط بين البحث النظري والتطبيق 

 عدية املنتشرة في الدول العربية.ة، وغير املالعملي لبرامج مكافحة األمراض املعدي
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ومبادراتهم الصحية واإلنسانية  ،يزخر بهم الوطن العربي نالتعريف باألطباء املتميزين الذي -6

  والتطوعية على املستويين اإلقليمي والدولي. 
 

 الترشح للجائزة:  وشروطمعايير 

التي يعمل بها سواء )مستشفى أو أن يكون املرشح ذو تأثير علمي صحي في املؤسسة العربية  -1

 مركز صحي أو قسم طبي(.

أن يكون املرشح صاحب تجربة متميزة في مجاله الصحي، وله تأثير إيجابي على تحسين  -2

لتنمية خدمات الطاقم الطبي أو على املجتمع أو على املؤسسة الصحية نفسها أو على ا

 الصحية في جميع مجاالتها.

 عام.متميزة بعطائها وانجازاتها في مجال الصحة بشكل  أن يكون املرشح شخصية عربية -3

أن يكون املرشح صاحب بحث علمي متميز في أحد املجاالت الصحية التي من شأنها الربط  -4

بين البحث النظري والتطبيق العملي لعالج األمراض الوبائية أو اكتشاف العالج أو 

 العربية. ائية املنتشرة في الدول التشخيص لألمراض املزمنة والوب

الجائزة على األطباء العاملين في مجاالت الطب وفروعه املختلفة والعلوم الصحية تنحصر  -5

في نطاق الوطن العربي أو األطباء العاملين في الخارج ولهم مبادرات متميزة نفذت داخل 

 الوطن العربي وكان لها تأثير إيجابي على تحسين الخدمات الصحية. 
 

  للجائزة: إجراءات التقدم للترشح

حدد وذلك في موعد غايته -1
ُ
واستيفاء معايير  2019أكتوبر  20 التقديم للجائزة في الوقت امل

 الترشح للجائزة.شروط و 

بتنزيل االستمارة املخصصة لهذا الغرض باللغة العربية من على املوقع يتم التقديم  -2

على سطح املكتب، ثم ملئها باللغة  Wordااللكتروني الرسمي للوزارة، وحفظها كمستند 

بحد )لها، وسيرة ذاتية للمرشح باللغة العربية وأرفاق املستندات املؤيدة العربية فقط، 

 وبيانات التواصل، وإرسالها إلى مكتب ست صفحاتأقص ى 
ً
( موضح بها العنوان تفصيال

سعادة وزيرة الصحة عبر البريد اإللكتروني على العنوان التالي: 



 
 

3 
 

mhusain@health.gov.bhبأنه لن يلتفت للطلبات التي ترد بعد امليعا 
ً
د وتلك التي ، علما

 ال تدعم باملستندات.

تتولى دراسة  في املجال الطبي من داخل الوزارة وخارجها، تضم أعضاء مشكلة لجنة ستقوم -3

 ملعايير وشروط الترشح للجائزة الختيار 
ً
 أفضلملفات املتقدمين واملفاضلة بينهم وفقا

 به ملفاتهم، والعرض على  بأسمائهماملتقدمين، وإعداد كشف 
ً
اللجنة العليا بوزارة مرفقا

شكلة من قبل  العتماد الصحة
ُ
الترشيح وإرسال األوراق إلى لجنة جائزة الطبيب العربي امل

 مجلس وزراء الصحة العرب.
 

  الجائزة:قيمة  

  5 مالي وقدره ُيخصص مبلغ -
ً
من قبل الصندوق للجائزة آالف دوالر أمريكي سنويا

 العربي للتنمية الصحية. 

 تقديم درع الجائزة وشهادة تقدير.  -

يتكفل الصندوق العربي للتنمية الصحية باستضافة املكرمين )إقامة وتذاكر  -

 السفر(.

 

 وهللا ولي التوفيق                                                                                                                                                          

 مكتب وزيرة الصحة

 


