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بطاقة
تعریفیة

االسم: عمر بن عبدالعزیز آل الشیخ
تاریخ املیالد: ذي القعدة 1370 هـ - أغسطس 1951 م
مکان املیالد: اململکة العربیة السعودیة - الطائف 



نشأته
ولد الدکتور/ عمر يف الطائف يف عام 1370هـ - 1951م قضی سنوات 
الطفولة األولی بین مکة والطائف ثم انتقل مع والده إلی الریاض قبل 
التعلیم  مراحل  جمیع  درس  الریاض  مدینة  ويف  املدرسة،  إلی  دخوله 

العام.



دراسته

1376هـ / 1956م بمعهد األنجال
(معهد العاصمة النموذجي فیما بعد)

دراسته الثانویة

دراسته الجامعیة دراسته اإلبتدائیة

دکتوراه الطب  - جامعة فیینا – النمسادراسته املتوسطة
دیسمبر 1983م

الحصول یلع الزمالة األملانیة لتخصص األمراض الجلدیة
 جامعة بون – املانیا 13 دیسمبر 1989 م



مسیرته
العملیة

أستاذ مساعد
يف کلیة الطب

قسم األمراض الجلدیة
جامعة امللك سعود 

بالریاض
1990 م – 1996 م

املشرف العامرئیس وحدة
األمراض الجلدیة

قسم األمراض الباطنة

1991 م – 1996 م

یعمل يف مرکز الجلد 
والحساسیة

األمین العام املساعد

 لرابطة أطباء الجلد العرب
1996 2002- م

أستاذ مشارك

يف کلیة الطب
قسم األمراض الجلدیة
جامعة امللك سعود 

بالریاض  1996 م

رئیس قسم

األمراض الجلدیة
 کلیة الطب - جامعة امللك 
سعود - مستشفی امللك 

خالد الجامعي بالریاض
1996 م - 2003 م

األمین العام

لرابطة أطباء الجلد العرب 
من نوفمبر 2008م
وحتی فبرایر 2013م

مــركـــز الجـــــلـد والحســـاســــية

SKIN & ALLERGY CENTER

کلیة الطب   



إسهامات
وإنجازات
يف خدمة
املجتمع

رئاسة مجلس إدارة الجمعیة السعودیة ألمراض وجراحة الجلد 
من ینایر 1994م وحتی إبریل 2009م ومن أهم أنشتطها: 

إنـشـاء الـبـورد 
الـسـعـودي.

إصدار مجلة علمیة بشکل 
دوري وذلك لنشر البحوث 
والدراسات العلمیة التي 
تتصل بمجال اهتمام 

الجمعیة.

اإلشراف یلع برامج 
املنتدیات العلمیة التي 
تقام يف املستشفیات 

الهامة.

 President of The Saudi Society of Dermatology and Dermatologic
Surgery



جـائـزة عـمـر بـن عـبـدالـعـزیـز آل الـشـیـخ
لـلـبـحـث الـعـلـمـي وخـدمـة الـمـجـتـمـع

للبحث  الشیخ  آل  انطلقت جائزة عمر بن عبدالعزیز 
وهي  م،   2012 إبریل  يف  املجتمع  وخدمة  العلمي 
الذین  املتمیزین  والباحثین  للعلماء  تقدیریة  جائزة 
الجلد،  وجراحة  أمراض  تخصص  ببحوثهم  أثروا 
الرفع من مکانة هذا التخصص يف  ویسهمون يف 

البحث العلمي يف مجاالت طب وجراحة الجلد.



بعض
التکریمات

الحاصل
علیها



البحوث
املنشورة
واملؤلفات

صدر للدکتور عمر بن عبد العزیز آل الشیخ کتاب بعنوان: 
البحوث  من  العدید  وله  الّسمو»،  نحو  السبیل..  «قصد 
واإلنجلیزیة  العربیة  باللغة  املنشورة  والعاملیة  العلمیة 
وله  التالمسیة  الجلد  حساسیة  عن  تخصصه  مجال  يف 
العدید من املحاضرات عن حساسیة الجلد لدى األطفال 

وتقنیة النانو واستخداماته يف الجلدیة...




