
 ھدية من سیدة أعمال سعودية  طلق برنامجا  جديدا للصحة العالمیة 
 

  دعم من خريجة عام ۱۹۷۰يخلق منحا دراسیة وبحثیة  وبرامج دراسة بالخارج  
 
 

قدمت السیدة عائشة المانع ، خريجة جامعة أوريغون والمديرة التنفیذية لمستشفیات المانع و   
والرائدة النسائیة ھدية قیمة  من شأنھا أن تخلق فرصا دولیة جديدة في مجاالي التعلیم والصحة 

 بجامعة أورغون.
 

سیوفر برنامج عائشة المانع للصحة العالمیة منحا دراسیة للمرأة السعودية لدراسة الصحة 
العالمیة في جامعة أوريغون كما يیقدم الدعم المالي   ألبحاث أعضاء ھیئة التدريس سیسھم في 

عقد سالسل سنوية من  الندوات وورش العمل. كذلك سیخلق فرصا للتدريب لطالب جامعة 
أوريغون في المملكة العربیة السعودية. وھذا ھو التدريب األول من نوعه في مجال الصحة 

 العالمیة.
 

وتعتبر المانع ناشطة قیادية في بالدھا تطالب بالعدل والمساواة وإحترام المرأة. قادت مظاھرة 
تاريخیة في عام ۱۹۹۰  ضمت  ٤٦ إمرأة اعتراضا على  حظر  بالدھا لقیادة النساء للسیارات.  ھذا 

وتعكف  السیدة عائشة االن على ادارة أكبر مجموعة من المستشفیات في المنطقة الشرقیة 
 في المملكة العربیة السعودية، المتاخمةللخلیج العربي.

 
حصلت على درجة البكالوريوس في علم اإلجتماع من جامعة أوريغون في عام ۱۹۷۰ حین تعذر  

حصول النساء على أي قدر من التعلیم في بالدھا.  ولذلك ارادت بتبرعھا ھذا أن ترد  الجمیل 
وخلق األمل في المستقبل.قائلة "لقد اشعرتني جامعة  أوريغون بأنني إنسان له نفس الحقوق 

،كأي  شخص آخر"مضیفة:  "سنعمل من خالل ھذا المركز الجديد، على دعم النساء 
 ومساعدتھن.   ألن تعلیم المرأة في مجال الصحة، يعني انقاذ أسرة ."

 
وقال رئیس الجامعة الدكتور مايكل شیل "إنّ  منحة السیدة عائشة المانع الكريمة ستساعد على 

تمكین الجیل القادم من السعوديات من الحصول على التعلیم و أن يصبحن قیاديات في مجال 
الصحة العالمیة" ،  مضیفاً  أنّ  "ھذه المرأة الشجاعة غیرت مسار حیاتھا وتغلبت على كل 

المصاعب و ھا ھي اآلن تمھد الطريق لآلخريات إلتباعھا. و نحن ممتنون للغاية و فخورون بأنھا 
 خريجة من جامعتنا."

 
ويمد البرنامج الجديد جسورا دائمة بین جامعة أوريغون والشرق األوسط، تعتمد على التوجھات 

 الناشئة إلھتمام الطالب وخبرات أعضاء ھیئة التدريس في التخصصات المتعددة.
 

ھذا وسوف  يكون مركز الصحة المقر الدائم للبرنامج ، وھو أحدث وحدة أبحاث في معھد الدراسات 
العالمیة، وكذلك فرع لمكتب الشؤون الدولیة. يجمع المركز خبرة الجامعة في مجاالت مثل علم 

 األحیاء الجزيئي، مقايیس الصحة وعلم األعصاب التنموي و الوقاية من األمراض و األوبئة.
 



وذكر جوش سنودجراس، مساعد نائب عمید الدراسات الجامعیة ومنسق المركز الجديد، أنّ  "ھذا 
البرنامج سیصب مباشرة في مصلحة األالف من طالب جامعة أوريغون المھتمین بمجال الصحة 
العالمیة" مضیفاّ  انه"سوف يربطھم بزمالئھم الطالب من المملكة العربیة السعودية، ھادفا الى 
توسیع مدارك الجمیع. وتُعد المنحة الكريمة المقدمة من السیدة عائشة مساھمة كبیرة في 

 مجال التثقیف الصحي العالمي."

كما قال دينیس جالفان، نائب رئیس الجامعة للشؤون الدولیة "إن االستثمار الدولي الھام الذي 
تفضلت به السیدة عائشة المانع في جامعة أوريجون صار سابقة لعالقتنا مع المملكة العربیة 

السعودية”، "و سوف يساعد المرأة السعودية، على تعزيز التعاون البحثي بین جامعة أوريجون و 
 المملكة العربیة السعودية، وإرسال متدربین من جامعة أوريجون إلى المملكة."

أصبحت السیدة عائشة المانع - بتخرجھا من جامعة أوريغون- أول إمرأة من منطقتھا تحصل على 
درجة الدكتوراة التي أكملتھا في عام ۱۹۸۰ في جامعة والية كولورادو. ثم صارت أول سیدة تدير 

مستشفى في المملكة العربیة السعودية، فقد أدارت مجموعة مستشفیات المانع ألكثر من ۲۳ 
عام، و نجحت في تحويلھا إلى واحدة من افضل اماكن الخدمات الطبیة الرائدة في بالدھا في أربع 

 مدن في ربوع المملكة.

وقد رشحتھا مجلة "فوربس" للمركز الثامن بقائمة أقوى ۲۰۰ إمرأة مؤثرة في عام ۲۰۱٤. كما  
تصدرت قصتھا مجلة ylretrauQ nogerO  في شتاء ۲۰۱٥ 
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