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 لبنى عبد الرحمن األنصاري. د
 :البيانات الشخصية

 (م1691مارس  11الموافق )هـ 1831شوال  11: تاريخ الميالد 

 جامعة الملك سعود –كلية الطب  –قسم طب العائلة والمجتمع  :عنوان العمل 

 المملكة العربية السعودية 11491الرياض  - 1612 ب .ص  

 :مؤهالت العلميةال
 كية البريطانية في طب األسرة الزمالة العليا المل(FRCGP)  بريطانيا  –من لندن

 .هـ1411في شعبان 

  الزمالة الملكية البريطانية في طب األسرة(MRCGP) –  بريطانيا في  –لندن
 .هـ1411جمادى األول 

  كلية الطب  –ماجستير في الرعاية الصحية األولية من قسم طب العائلة والمجتمع
 .هـ1416بيع األول ر  –جامعة الملك سعود  –

  بكالوريوس طب وجراحة بتقدير جيد جًدا مع مرتبة الشرف الثانية من كلية الطب– 
 .هـ1412جامعة الملك سعود في رمضان 

  شوال  –مستشفى الملك خالد الجامعي  -إنهاء سنة االمتياز بتقدير امتياز
 .هـ1419

  :الخبرات العملية

 جامعة الملك سعود -كلية الطب -مشارك بقسم طب العائلة والمجتمع أستاذ- 
 المملكة العربية السعودية -الرياض

  استشارية في عيادات الرعاية الصحية األولية  بمستشفى الملك خالد الجامعي التابع
عملت مديرة  )المملكة العربية السعودية  -الرياض -جامعة الملك سعود  -لكلية الطب

 ( لمدة عامين ثم مديرة لهذه العياداتمشاركة لعيادات الرعاية الصحية األولية 

  المشاركة في تقييم القواعد اإلرشادية(guidelines)  بشكل مستمر ضمن فعاليات اللجنة
 .االستشارية للقواعد اإلرشادية، قسم اإلدارة الصحية، جامعة تورنتو، أونتاريو، كندا
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  والتقنيةتحكيم بعض المشاريع المقدمة إلى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم. 

  تحكيم بعض األوراق العلمية المقدمة للنشر لمجلةAnnals of Saudi Medicine  ومجلة 
Journal of Family and Community Medicine. ومجلةSaudi Medical Journal 

 :الجمعيات واللجان والمجالس والمنظماتعضوية 
  لسعوديةالمملكة العربية ا –الجمعية السعودية لطب األسرة والمجتمع. 

  الكليـــــة الملكيـــــة البريطانيـــــة ألطبـــــاء األســـــرة(RCGP) الوقـــــت  –م 1661 -بريطانيـــــا
 .الحاضر

  المنظمة العالمية ألطباء األسرة(WONCA) –  حتى الوقت الحالي –م 1664منذ. 

  ـــــاء األســـــرة ـــــة ألطب ـــــة األمريكي ـــــذ  - (AAFP)األكاديمي ـــــت  -م  1663من ـــــى الوق حت
 .الحالي

 م العلمي االتحاد األمريكي للتقد(AAAS)  م1662عام. 

  فــــي المملكــــة العربيــــة  التنفيــــذج للجمعيــــة الوطنيــــة لحقــــوق اإلنســــانعضــــو المجلــــس
 .السعودية

 :المؤتمرات والندوات

  في إعداد مسودة التقريراألول عن المرأة في المملكة العربية السعودية والخاص المشاركة
 هـ 1419في أوائل ( السيدو)باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  

    "في ندوة " حقوق الطفل في االسالم وفي اإلتفاقيات الدولية وعالقتها بالصحة
والذج نظمته هـ       1419صفر  11-في " يةنحوبيئة أفضل للطفل في المدن الصح"

وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية مركز األمير سلمان اإلجتماعي في 
 .الرياض

 "في المؤتمر الخليجي الخامس للرعاية الصحية األولية والذج "الصحة وحقوق اإلنسان
 12-18بدولة قطر في  نظمته مدينة حمد الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة في الدوحة

 هـ                1419صفر 
 " والتي " المراهقة والعولمةمن منظور طبي"ضمن ندوة " المراهقون وحقوق اإلنسان

نظمتها مدينة الملك عبدالعزيز الطبية ضمن برنامج التعليم الطبي المستمر 
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ربيع اآلخر  13لألطباءوالعاملين في قطاع الرعاية الصحية األولية بمنطقة الرياض في 
 .هـ  1419

   "مرضى اإليدز وحقوق "في الندوة اإلقليمية األولى تحت شعار " اإليدز وحقوق اإلنسان
والتي نظمتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة " اإلنسان

   ه1419شوال  12-14طبية بالرياض في اإلنمائي في مدينة الملك فهد ال

 :ات والبحوث والدراساتوالمترجم الكتب
 للمؤلف ديفيد مورديل إلى اللغـة العربيـة " فن الممارسة الطبية العامة: "ترجمة كتاب– 

 .6691 – 12 – 949 – 2هـ ، ردمك 1413
 والــذج أعدتــه " الــدليل الــوطني للرعايــة الصــحية النفســية األوليــة: "المشــاركة فــي تــ ليف

فســية األوليــة والتابعــة لــوزارة الصــحة وذلــك اللجنــة الوطنيــة العلميــة للرعايــة الصــحية الن
 .باللغتين العربية واإلنجليزية

  د.تحرير أ" الممارسة المستندة إلى أدلة في الرعاية الصحية األولية"ترجمة كتاب .
جامعة  -النشر العلمي والمطابع.أندرو هينز إلى العربية. د.كريس سيالجي و أ

-261-6م، ردمك  1114/ هـ 1412صفحة،  821الملك سعود والذج يقع في 
81-6691 
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