
 الدكتور عمر بن عبد العزيز آل الشيخ

تالـمـؤهـالت والـخـبـرات واإلنـجـازا  

 م 1983 ديسمبر  -النمسا –جامعة فيينا  -بكالوريوس الطب

مارس  -جامعة امللك سعود –كلية الطب   -مستشفى امللك خالد الجامعي بالرياض  -طب االمتياز

 م 1985مارس  –م  1984

جامعة  –كلية الطب  -مستشفى املك خالد الجامعي بالرياض -قسم االمراض الجلدية  -طبيب مقيم

 .م1987اغسطس –م  1985مارس   -امللك سعود

 -م  1987 سبتمبر  -املانيا –جامعة بون  -تم االبتعاث إلى املانيا للحصول على زمالة األمراض الجلدية

 م 1989ديسمبر 

 م 1989ديسمبر  13 -املانيا –جامعة بون   -ول على الزمالة األملانية لتخصص األمراض الجلديةالحص

 .م 1990يونيو  –م  1989مايو  -املانيا –جامعة بون  -تخصص دقيق في الحساسية

 .م 1990يونيو   -املانيا –جامعة بون  -إتمام التخصص الدقيق في الحساسية

 –م  1990 -جامعة امللك سعود بالرياض -الجلدية قسم األمراض –أستاذ مساعد في كلية الطب 

 م 1996

 م 1996-جامعة امللك سعود بالرياض -قسم األمراض الجلدية –أستاذ مشارك في كلية الطب 

 –م  1991 -جامعة امللك سعود -كلية الطب  -قسم األمراض الباطنة –رئيس وحدة األمراض الجلدية 

 .م 1996

م قام الدكتور عمر بن عبدالعزيز آل الشيخ وبتعاون مع زمالئه في كلية الطب بتحويل  1996في عام 

 .وحدة األمراض الجلدية إلى قسم مستقل

مستشفى امللك خالد الجامعي  -جامعة امللك سعود  –كلية الطب  -رئيس قسم األمراض الجلدية

 م 2003 -م  1996 -بالرياض

 م 2002 –م  1996 للهيئة السعودية للتخصصات الصحيةعضو عضو املجلس التنفيذي 



مجلس وزراء الصحة  -مقرر لجنة التوصيف والتدريب واالعتراف باملجلس العربي لالختصاصات الطبية

 م 2002فبراير  -م  1993 سبتمبر  -جامعة الدول العربية –العرب 

 –م  1994امعة امللك سعودج -زمالة جامعة امللك سعود لألمراض الجلدية –مدير برنامج التدريب 

 م 2003

 م 2002 -م  1996  -األمين العام املساعد لرابطة أطباء الجلد العرب

 م 2002 –م 1993األمين العام املساعد لرابطة أطباء الجلد لدول مجلس التعاون الخليجي

املجلس العلمي لتخصص األمراض الجلدية بالهيئة السعودية  تأسيسول دورة بعد أرئيس 

 م 2002ديسمبر  -م  1996مارس  تخصصات الصحيةلل

 م 2013م ليكون األمين العام لرابطة أطباء الجلد العرب وحتى فبراير  2008تم انتخابه في نوفمبر 

www.panarabderm.org 

رئيس املؤتمر الحادي عشر لرابطة اطباء الجلد العرب واملؤتمر الثاني عشر للجمعية السعودية 

 م 2008نوفمبر  11 - 8 الرياض   -.وجراحة الجلد ألمراض

 م  2009 م وحتى إبريل  1994رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية ألمراض وجراحة الجلد من يناير 

 :ي عهده بتنفيذ مجموعة برامج علمية منها على سبيل املثالحيث شهدت الجمعية نقلة نوعية ف

يإنـشـاء الـبـورد الـسـعـود  

 200لقد ساهمت الجمعية السعودية ألمراض وجراحة الجلد بقرار من الدكتور عمر بتبرع مالي بمبلغ 

 م بشكل مستقل 1996ألف ريال مما أدى إلى إنشاء املجلس العلمي لتخصص األمراض الجلدية في عام 

ةإصـدار مـجـلـة عـلـمـيـ  

علمية بشكل دوري وذلك لنشر قامت الجمعية السعودية ألمراض وجراحة الجلد بإصدار مجلة 

البحوث والدراسات العلمية التي تتصل بمجال اهتمام الجمعية. وهي مجلة علمية محكمة تصدر 

 .باللغة اإلنجليزية

 ةإصـدار مـجـلـة الـجـلـديـ

قامت الجمعية السعودية ألمراض وجراحة الجلد بإصدار مجلة الجلدية، وقد صدر منها حتى اآلن 

مجلة متخصصة تعنى بأمراض وجراحة الجلد، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي تسعة أعداد، وهي 

والتثقيف الصحي لدى كافة شرائح املجتمع، إضافة إلى أنها ستكون بحول هللا وقدرته وسيلة لتصحيح 

http://www.panarabderm.org/


 -وباألخص فيما يتعلق بالجلدية  -املقاالت العلمية  الكثير من املفاهيم الصحية الخاطئة من خالل

 .ملجتمعوالتي تهم ا

 ةالـمـنـتـديـات الـعـلـمـيـ

تقوم الجمعية السعودية ألمراض وجراحة الجلد باإلشراف على برامج املنتديات العلمية التي تقام في 

املستشفيات الهامة في كافة مناطق اململكة العربية السعودية، وقد اعتمد لهذا البرنامج عدد ساعتين 

السعودية للتخصصات الصحية ملنتدى أطباء الجلدية بالرياض، من التعليم الطبي املستمر من الهيئة 

وعدد ساعة واحدة ملنتدى أطباء الجلدية باملنطقة الشرقية، وعدد ساعة واحدة ملنتدى أطباء الجلدية 

في املنطقة الغربية، وعدد ساعة واحدة ملنتدى أطباء الجلدية في منطقة أبها. ويتم خالل هذه املنتديات 

لحاالت الهامة في مختلف املستشفيات، ويتم إصدار شهادات حضور رسمية لألطباء العلمية عرض ا

 املعتمدة.للحصول على الساعات التعليمية 

 ةدعـم مـراكـز الـتـدريـب فـي الـمـمـلـكـ

قامت الجمعية بدعم مراكز تدريب األمراض الجلدية في مختلف مناطق اململكة وذلك باقتراح من رئيس 

معية الدكتور عمر وذلك على مدى السنوات الخمس املاضية، وذلك بمبلغ مقداره مجلس إدارة الج

خمسون ألف ريال سنويا، ثم رفعت مبلغ الدعم هذا العام إلى خمسة وسبعون ألف ريال سنويا، وذلك 

 .تمشيا من أهدافها القاضية بتنشيط التدريب ورفع مستوى كفاءة أطباء الجلد املمارسين في اململكة

 تالـجـمـعـيـة الـسـعـوديـة ألمـراض وجـراحـة الـجـلـد عـلـى شـبـكـة اإلنـتـرنـ مـوقـع

  www.ssdds.org أنشأت الجمعية السعودية ألمراض وجراحة الجلد موقعا لها على شبكة اإلنترنت

وذلك للتواصل مع أطباء الجلدية في اململكة العربية السعودية والعالم الخارجي، وكذلك التواصل مع 

الجمهور. يحتوي هذا املوقع على منتدى لألمراض الجلدية الذي يتم من خالله التواصل بين الجمعية 

من جهة وأطباء الجلدية والجمهور من جهة ثانية. ويمكن من خالل هذا املنتدى طرح األسئلة 

ة على وكذلك يمكن الدخول من خالل موقع الجمعي والحوارات العلمية التي تتعلق باألمراض الجلدية.

مواقع الجلدية الهامة في العالم، باإلضافة إلى أنه بإمكان أعضاء الجمعية تصفح مجالت الجلدية 

العاملية الهامة من خالل هذا املوقع. وقد بلغ عدد زوار املوقع أكثر من ثالثة مليون زائر حتى اليوم، 

 .ذكور بمعدل أكثر من ألفي زائر يوميا، يتم التواصل معهم من خالل موقعنا امل

ثبـرنـامـج دعـم الـبـحـو   

من أهم الخطط التي تمت دراستها وإقرارها في مجلس إدارة الجمعية هو برنامج دعم البحوث العلمية 

ريال سعودي سنويا كبداية. وقد  100.000املتعلقة باألمراض الجلدية، حيث تقرر دعم البحوث بمبلغ 

 .م على أسس واضحة ومتعارف عليهاتم تكوين لجنة علمية لإلشراف على منح هذا الدع

 



ةلـجـنـة الـبـحـوث والـتـألـيـف والـتـرجـمـ  

قامت الجمعية السعودية ألمراض وجراحة الجلد بإقرار مشروع التأليف والترجمة باقتراح من رئيس 

مجلس إدارة الجمعية الدكتور عمر ، وقد أعطيت الصالحية بتشكيل اللجنة واإلشراف عليها للدكتور 

حيث تقدم بدراسته عن املوضوع، وقرر املجلس دعم مشروع التأليف والترجمة بمبلغ مائة ألف  عمر،

 :ريال سعودي سنويا. وقد تم حتى اآلن دعم البحوث التالية بعد إقرارها من لجنة البحوث العلمية

ل الـبـحـث األو   

دة بنت عبدالعزيز بن مقدم من األستاذ الدكتور مروان بن محمد خواجه باالشتراك مع الدكتورة غا

سيف بعنوان استخدام امليثيل بردنيزولون بالطريقة النبضية الضخمة عن طريق الفم في عالج الحالة 

 :البقعية املستعصية للعالج

Oral mega pulse methyprednisolone in severe, therapy resistant areata 

يالـبـحـث الـثـانـ  

:ى بنت عبدالرحمن األنصاري والدكتور محمد العمران بعنوانمقدم باالشتراك بين الدكتورة لبن : 

The attitude awareness and practice of evidence based medicine among 
dermatologists in Saudi Arabia 

ةالـبـحـوث الـمـقـدمـة فـي الـمـؤتـمـرات الـمـحـلـيـ  

 م 1993يونيو  -جامعة امللك سعود -ب كلية الط البنسلين والحساسية: هل فحص الجلد ضروري؟

 املؤتمر السنوي االول للحساسية باململكة العربية السعودية - اإلكزيما التالمسية

 م 1994يناير  - مؤسسة امللك فيصل الخيرية بالرياض

 ( ( External otitis)) اإللتهاب الخارجي لألذن: ملخص إجمالي من الناحية الجلدية

 مستشفى امللك عبدالعزيز الجامعي بالرياض -اللقاء االكلينيكي باململكة العربية السعودية

 م 1996أغسطس 

اململكة العربية  –أبها  - الجلدية لألمراضحساسية الجلدية لدى االطفال الندوة املحلية االولى 

 م 1996اكتوبر  -  السعودية



 ) ) الجمعيات العلمية الواقع واملأمول  :نبعنوا ملتقى الجمعيات العلمية في الجامعات السعودية

 م 2009ابريل  -جامعة امللك سعود

ةالـمـؤتـمـرات الـعـالـمـيـ  

 .م 1994عام  جمهورية مصر العربية –القاهرة  -املؤتمر العالمي لرابطة اطباء الجلد العرب

 .م 1995ام ع املؤتمر العالمي الثالث لرابطة اطباء الجلد بدول مجلس التعاون الخليجي البحرين

تالـبـحـوث الـمـنـشـورة والـمـحـاضـرا  

 داء البهاق ونماذج من الفحص السريري في مستشفى الملك خالد الجامعي

 م 1993عام  13مجلة الطب السعودية العدد 

 مرض الجزام لدى االطفال

 م 1995املجلة الطبية الهندية عام 

ة في اململكة العربية السعودية ؟ الحساسية هل املعايير األوروبية مناسبة لفحص الحساسية املفرط

 .م 1995عام  التالمسية

 م 1995املجلة العلمية السعودية سبتمر  - الحساسية املفرطة وااللتهابات الجلدية

 (Journal of Dermatologyالحساسية التالمسية املجلة العاملية لألمراض الجلدية

(International -  م 1996يوليو 

 م 1997مارس   -الرياض -مريض 100الحساسية تجاه قطع املعادن دراسة على 

مجلة رابطة اطباء الجلد  - القوباء الحلقية- أمراض الجلد دراسة جامعية للعيادات االولية بالرياض

 م 1997فبراير  –العرب 

وجراحة  ألمراضمؤتمر الجمعية السعودية  -الحساسية التالمسية : طرق العالج الحالية واملستقبلية

 م 1998عام  –الخبر  - الجلد بالتعاون مع رابطة اطباء الجلد لدول مجلس التعاون 

 



 هل الصدفية ناجمة عن فيروسات ؟

الحزاز وفيروس التهاب الكبد الوبائي املجلة العلمية  مجلة الخليج لألمراض الجلدية والتناسلية

 . (The Saudi Journal of Gastroenterology – 2000) السعودية

املؤتمر العالمي السابع للجمعية السعودية  -حساسية الطعام لدى االطفال باململكة العربية السعودية

 م 2000ابريل  –جدة  -ألمراض وجراحة الجلد

 Management of T-Cell Lymphoma  (طان الجلد ) ليمفومار عالج س

 م 2007اير فبر  22 - 21 –الخبر  -املؤتمر العالمي الثاني لجمعية السرطان السعودية

 للتحكيم العلمياملعايير العلمية  املعايير العلمية

جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية  -مؤتمر التحكيم العلمي: احكام موضوعية ام رؤى ذاتية

 ضغط هنا للتحميلا . م 2007مارس  -بالرياض

 بالجلدتقنية النانو وعالقتها 

 ضغط هنا للتحميلا . م 2009يناير  -جامعة امللك سعود بالرياض -قسم االمراض الجلدية –كلية الطب 

 ( Skin and Stem Cell ) الجلد والخاليا الجذعية

 ضغط هنا للتحميلا . م 2009يوليو  - جامعة امللك سعود بالرياض -قسم االمراض الجلدية –كلية الطب 

 ((The Use of Nanotechnology in Dermatology ستعماالت تقنية النانو في علم الجلديةا

 ضغط هنا للتحميلا . م 2009أكتوبر  - مؤتمر شرم الشيخ ديرم

Nanoscience in Dermatology and Cosmetic Products 

 لتحميلضغط هنا لا  .م2016فبراير  -  مؤتمر جدة العالمي العاشر لطب وتجميل الجلد
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ةالـبـحـوث الـمـنـشـور   

1 - Vitiligo Epidemiology and Clinical Pattern Jarallah JS, Al-Sheikh OA, Ali MS, 
Al-Wakeel MA. at King Khalid University Hospital. Annals of Saudi Medicine, 
Volume 13, Number 4, 1993; 332-334. Click to Download 

2 - Siddiqui MA. Al-Sheikh O. Multi-bacillary leprosy in a child. Biomed Res 
(India) 6 (1): 1995; 121-124. Click to Download 

3 - Is the European standard series suitable for patch testing in Riyadh, Saudi 
Arabia? Contact Dermatitis, 33, 1995; 310-314. Siddiqui MA. Al-Sheikh O. El-Rab 
MOG, Al-Sheikh OA. Click to Download 

4 - Bioequivalence and pharmacokinetics of chlorpheneramine in healthy human 
volunteers. International Journal of Clinical Pharmacology and Therapeutics. Vol. 
33, No. 11, 1995; 619-622. Najjar TA, Al-Sheikh OA, Al-Dhawailie AA, Shereif 
A. Click to Download 

5 - Al-Rikabi AC, Daif AK, Al-Sheikh OA, Al-Sohaibani MO, Al-Rashed RS, Al-
Omair AO. Hypersensitivity Reaction to Carbamazepine presenting with 
Angioimmunoblastic lymphadenopathy Generalized Dermatitis and Bone Marrow 
Granulomas. Saudi Medical Journal, Volume 16 No. 5, September 1995; 461-
465. Click to Download 

6 - Al-Sheikh OA, El-Rab MOG. Allergic Contact Dermatitis: Clinical Features and 
Profile of Sensitizing Allergens in Riyadh, Saudi Arabia. International Journal of 
Dermatology. Vol. 35, No. 7, July 1996; 493-497. Click to Download 

7 - El-Rab MOG, Al-Sheikh O. Nickel Sensitivity A Clinical and Allergic Study of 
100 patients in Riyadh, Saudi Arabia. Saudi Medical Journal. March 1997. Click to 
Download 

8 - Al-Shammari SA, Al-Sheikh O. Skin Morbidity Pattern Among Patients Seen at 
Primary Care Clinic at King Khalid University Hospital, King Saud University in 
Riyadh Saudi Arabia. The Gulf Journal of Dermatology and Venereology, Vol. 3, 
No. 2, 1996. Click to Download 

9 - Zimmo S, Al-Khawajah M, Al-Sheikh O, Naman H. Two weeks of oral 
terbinafine in the treatment of Tinea Pedis/Corporis/ Cruris. Journal of Pan Arab 
League of Dermtologists,Vol. 7, No. 1, February 1997. Click to Download 

10 - Sherif AB, Al-Sheikh OA. Psoriasis: Is It Viral Induced. The Gulf Journal of 
Dermatology and Venereology. Click to Download 

11 - Al-Sheikh OA. Unusual Local Cutaneous Reactions to Insulin Injections (Case 
Report). Saudi Medical Journal. Click to Download 

12 - Al Ghamdi A. Al Suwaidan SN. Al Sheikh OA, : Lichen planus exacerbation by 
interferon alpha-2a for chronic viral hepatitis C. The Saudi Journal of 
Gastroenterology 2000;6(3):161-162. Click to Download 
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http://faculty.ksu.edu.sa/5030/pdf/1%20NEW%20%20Vitiligo%20Epidemiology%20and%20clinical%20pattern%20at%20King%20Khalid%20University%20Hospital.pdf
http://faculty.ksu.edu.sa/5030/pdf/3%20NEW%20%20Is%20the%20European%20standard%20series%20suitable%20for%20patch%20testing%20in%20Riyadh%20Saudi%20Arabia.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8688987
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8688987
http://faculty.ksu.edu.sa/5030/pdf/4%20%20NEW%20%20Bioequivalence%20and%20pharmacokinetics%20of%20chlorpheneramine%20in%20healthy%20human%20volunteers.pdf
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=2936705
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=2936705
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=2936705
http://faculty.ksu.edu.sa/5030/pdf/5.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-4362.1996.tb01664.x/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-4362.1996.tb01664.x/abstract
http://faculty.ksu.edu.sa/5030/pdf/6%20%20NEW%20%20ALLERGIC%20CONTACT%20DERMATITIS%20CLINICAL%20FEATURES%20AND%20PROFILE%20OF%20SENSITIZING%20ALLERGENS%20IN%20RIYADH%20SAUDI%20ARABIA.pdf
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