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الریاض15/12/1970سعودیةمنیرة عبدهللا صالح بارجاء
العنو
ان

1018498962السجل المدني10114502009منزلھاتف
muneerabaraja@gmail.comالبرید اإللكتروني00966505327695ھاتف جوال

المؤھـــــالت العلمیة والشــــھـــادات الحـــــاصل علــــیھـــا:●
الكلیة \ المركزالجامعة \ المعھدتاریخھالمــــؤھـــــل

1
شھادة دراسات علیا في
الصحة (تخصص صحة

المرأة)
كلیة الطبجامعة برایتون - بریطانیام2010

البورد العربي في طب2
المجلس العربيم2001األسرة

مدینة الملك عبدالعزیز الطبیة – الحرس الوطنيللتخصصات الطبیة

البورد السعودي في طب3
الھیئة السعودیةم2001األسرة

مدینة الملك عبدالعزیز الطبیة – الحرس الوطنيللتخصصات الصحیة

بكالوریس في الطب و4
كلیة الطب البشريجامعة الملك سعودم1995الجراحة

الخبرات العملیة :●

الوظیفة

استشاریة طب األسرة

جھة العمل

مدینة الملك عبدالعزیز
الطبیة – الحرس الوطني

الفترة

اآلن-2005اكتوبر
استشاري مشارك طب

األسرة
مدینة الملك عبدالعزیز

م2005اكتوبر-2002یولیوالطبیة – الحرس الوطني

استشاري مساعد طب
األسرة

مدینة الملك عبدالعزیز
م2002-یولیو2001أبریلالطبیة – الحرس الوطني

مدینة الملك عبدالعزیزطبیب مقیم طب األسرة
الطبیة – الحرس الوطني

سبتمبر-1996اكتوبر
م2000

م1996-مارس1995مارسجامعة الملك سعودطبیب امتیاز

المناصب االداریة و االكادیمیة :●
التاریخالقسمالمنصب

2020ینایر-2016نوفمبرقسم طب األسرةمدیر برنامج التدریبي لألطباء المقیمین
2016–أكتوبر2015یونیوقسم طب األسرةنائب مدیر برنامج التدریبي لألطباء المقیمین
منسقة برامج صحة المرأة في مراكز الرعایة

2017یولیو–2012أبریلقسم طب األسرةاألولیة

جامعة الملك سعود بن عبدالعزیز للعلومأستاذ مساعد طب األسرة
اآلن-2011مایوالصحیة

العضویات واللجان المشارك فیھا :●
التاریخالمنصبظ نوع العضویةاللجنة أو الجمعیة

عضو في المجلس العلمي لطبالھیئة السعودیة للتخصصات الصحیة
اآلن-2018ینایراألسرة

الجمعیة السعودیة ألمراض المناعة و
االن-2015مایوعضو عاملالحساسیة

عضو في لجنة اختبارات البوردالھیئة السعودیة للتخصصات الصحیة
2018-2015مارسالسعودي
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-اآلن2014یونیوعضو عاملالجمعیة السعودیة لطب األسرة و المجتمع

عضو في اللجنة المحلیة لبلرنامجالھیئة السعودیة للتخصصات الصحیة
2014-2008الدبلوم السعودي لطب األسرة

اآلن-2012مایوعضو مجلس ادارةجمعیة زھرة لسرطان الثدي
اآلن-2007عضو مؤسس و عاملجمعیة زھرة لسرطان الثدي

اآلن-2006قسم طب األسرةعضو في لجنة تعزیز الوقایة و الصحة

عضو في لجنة األطباء االستشاریینوزارة الصحة
اآلن-2005لمركز االعالم التوعوي

مشاركات المجتمع :●

محاضرات توعویة عن سرطان الثدي و الفحص المبكر في الجامعات, المدارس, األسواق , المستشفیات.1
اآلن-2003

2007داوونلمتالزمةالخیریةالجمعیةفيالقلبأمراضوداونمتالزمةعنمحاضرة.2
2004االسالميللشبابالعالمیةللندوةالصیفيالمركزفياألولیھاالسعافاتعنمحاضرة.3
محاضرات توعویة بالتعاون مع وزارة الصحة.4

مشاركات طبیة:●
محاضرات وورقات عمل في لقاءات و مؤتمرات محلیة و دولیة
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