
  1  تأليف البروفسور خالد بن محمد الغامدي                                                                       -تساقط وزراعة الشعر   

 

  



  2  تأليف البروفسور خالد بن محمد الغامدي                                                                       -تساقط وزراعة الشعر   

 

 المقدمة
 بسم اهلل والحمد هلل والصالة والسالم على خير خلق اهلل وبعد،،

ُيعد مجال أمراض الشعر وتشخيصها وعالجها أمرًا هامًا لشريحة كبيرة من الناس ذكورًا وإنااااًا،    

حيث يؤار تساقط الشعر على مظهر الشخص وتفاعله مع اآلخرين. وبحكم ممارستي في هااا                 

المجال ومعاينتي لعدد كبير جدًا من حاالت الصلع فقد الحظت مفاهيم خاطئة ماناتاشارة لاد            

 الناس بهاا الخصوص.

فقد يأتي البعض يطلب عمل زراعة شعر وحالته ال تستحق ذلك أو قد تكون حالته تحتاج زراعة                 

شعر ولكن يصر على عالج مشكلته بطرق أخر  غير فعالة وقد يكون بعضها مضارة وبااهضاة             

 الثمن بدون فائدة.

وقد يكون سبب التساقط نقص في فيتامين أو معدن معين داخل الجسم ياجاب إعاطااج عاالج                    

لتعويض هاا النقص وإال لن تتحسن الحالة. ولكني رأيت الكثيرين يكتفي بالعالج بايياوت مان           

 عند العطارين ويقول تعالجت كثيرًا ولم تتحسن حالتي!!.

 لاا فقد رأيت أن أطرح هاا الموضوع بشكل مبسط يستطيع فهمه كل من يقرأه.

ويسعدني ويشرفني تلقي مالحظات القراج الكرام سواًج مرضى أو أطباج. ورحم اهلل مان أهاد                  

 إليَّ عيوبي.

 المؤلف

 البروفسور خالد بن محمد الغامدي

www.dralghamdi.net 

Twitter: @ProfAlGhamdi 

Instagram: ProfAlGhamdi 

Facebook: Prof.khalidalghamdi 

YouTube: dralghamdi1 
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 تساقط الشعر )أنواعه وأسبابه(

الشعر من أهم العناصر اجلمالية للرجل واملرأة على حد سووا         ُيعد  

وهناك العديد من األمراض اليت تؤدي إىل تساقط الشعر وبوالوتوالو               

تؤدي إىل قلق وتوتر بهذا اخلصوص ويعان  البعض من فقد الوثوقوة              

 بالنفس بسبب الصلع. 

شعره وهذا يعد طبيوعويوا          150خيتلف معدل تساقط الشعر الطبيع  بني الناس ولكن املعدل اليوم  ال يتجاوز               

ألنه ال يسبب فراغات بفروة الرأس كما أنه يتم تعويض الشعر املفقود بطريق طبيعية لكن هناك حواالت يوزيود                 

 فيها التساقط عن هذا العدد فتسبب قلة يف كثافة الشعر أو صلع يف مناطق حمددة.

 وإذا كان فقد الشعر يف منطقة صغرية وحمددة فقد يكون بسبب الثعلبة أو شد ) نتف( الشعر القهري.

أما يف حالة قلة كثافة الشعر بشكل عام أو يف مناطق دون أخرى حبيث ال ميكن رؤية منطقة صلعا  فلذلك عودة           

بوعود الووالدة       أسباب فمن ذلك ما يعرف بصدمة الشعر أو تساقط الشعر الكرب  وحيصل ذلك عادة عند النسا        

بعدة أشهر. وتفسري هذه الظاهرة هو أن اهلرمونات األنثوية تزيد يف احلمل فتزيد من كثافة الشعر )فيزداد عودد          

الشعرات يف مرحلة التنام ( وبعد الوالدة تنخفض هذه اهلرمونات فيظهر أثر ذلك على الشعر بعد عودة أشوهور                     

حيث تدخل كمية كبرية من الشعر يف مرحلة السقوط دفعة واحدة مما يؤدي إىل تساقط شعر مولوظووو. ولوكون                          

 املطمئن يف املوضوع أن الشعر غالبا  يعود حلالته الطبيعية بعد عدة شهور من سقوطه.
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وقد حيصل ما يشبه ذلك بعد التعرض لصعوبات جسمويوة           

) مثل عملية جراحية أو محى شديدة أو نزيف شديد( أو              

رجيم قاس  أو صعوبات نفسية. وكذلك قد حيصل نوقوص            

عام يف كثافة الشعر بسبب نقص احلديد أو اعتالالت الغدة       

 الدرقية.

وهناك بعض األدوية قد حتدث حالة مشابهة مثل حبوب منع احلمل وكذلك األدوية املسيلوة لولودم موثول           

 الوارفرين وغريها 

وعند أخذ العالج الكيمياوي ملرض السرطان فإن ذلك يؤدي إىل سقوط معظم أو كل الشعر دفعة واحدة وذلوك            

 بفعل إيقاف هذا العالج لنمو خاليا الشعر الطبيع  ) ولذا يسمى بتساقط الشعر يف مرحلة النمو (.

وهناك أنواع من الصلع حتدث بسبب تليف يف فروة الرأس تنتج عن التهابات شديدة يف البصويوالت موثول                      

حاالت احلزاز الشعري ) الذي يصيب فروة الرأس ( وكذلك الذأب القرص , واملشكلة يف هذه احلواالت هوو          

 عدم منو الشعر يف املناطق املتليفة حتى بعد العالج إذا مل يتم تدارك احلالة يف بدايتها.
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يعد صلع الرجال الوراث  أمر شائعا  لكنه يسبب االزعاج للكثريين خصوصا  ممن يتطلب طبيوعوة عومولوهوم                      

كشف الرأس بشكل مستمر . ويوظوهور           

الصلع بعد سن املراهقوة عولوى شوكول             

تراجع يف املنطقة املغطاة بالشعر ويصبو       

مكانها مساحات فارغوة مون الشوعور.           

ويظهر على عدة درجوات تورتاوم مون           

الدرجة األوىل حيث يكون بداية الصلع إىل الدرجة السابعة )الدرجة املتقدمة( حبيث ال يبقى سوى مؤخورة        

الرأس مغطاة بالشعر. ويعتقد أن سبب هذه احلالة مشرتك بني استعداد وراث  لدى الشخوص إضوافوة إىل                      

 وقوع الشعر يف املنطقة الصلعا  حتت تأثري اهلرمونات الذكورية )اإلندروجني(.

 

 وهناك كذلك ما يسمى بالصلع النسائ  الشائع أو الصلع النسائ  النمط وهو شبيه بصلع الرجال الشائع.

ولكنه خيتلف يف مظهره عنود الونوسوا  عون              

الرجال فف  الرجال يرتاجع اخلوط األموامو           

للشعر وقد تصب  مقدمة وحتى منتصف الرأس 

منطقة صلعا  و بينما يف السيدات ال يورتاجوع          

اخلط األمام  للشعر ولكن يصب  الشعر يف مقدمة الرأس ووسطه ) خلف اخلط األمام  للشعر( أقل كثوافوة.                    

 ويظهر كذلك على صورة زيادة يف عرض مفرق الرأس لدى النسا .
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  فيك

 يتي

تشييش 

أمرام 

تساقط 

  الشعر ا

أوال  ألخذ تاريخ مفصل للظالة مثل العمر وفرتة التوسواقوط وهول               حنتاج  

هناك تعاط  ألدوية معينة أم ال وهل حصل بعد الووالدة أو بوعود محوى                    

بعد رجيم قاس  أو عميلة جراحية أو نزيف شديد. وهل هنواك                شديدة أو 

 حكة أو التهابات يف املنطقة املصابة اخل..

بعد ذلك يأت  دور الفظص ملعرفة هل هناك تليف باملنطقة املصابة أم ال ؟               

وهل هناك عالمات التهابات جلدية ؟ وهل التساقط شامل أم يف مونوطوقوة                 

 حمددة اخل .. 

وقد يستدع  األمر عمل بعض التظاليل للدم مثل اهليموجلوبني والفريوتوني            

والغدة الدرقية واهلرمونات األخرى إذا استدعى األمر خصوصا  يف حواالت            

 عدم انتظام الدورة الشهرية لدى السيدات.

ونستخدم أيضا  منظار الشعر لفظص فروة الرأس وفوتوظوات الوبوصويوالت                  

 وفظص مساكة الشعر وهل هناك تكسر أو ضعف يف ساق الشعرة .. أخل.

كما قد حنتاج أحيانا  ألخذ عينه جراحية صغرية ) خوزعوة ( مون فوروة                       

حتت اجملهور ملوعورفوة         الرأس ليتم دراسة طبقات اجللد وبصيالت الشعر     

 التشخيص بشكل أوض  .
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 وماذا عن العالجا

العالج بالدرجة األوىل على التشخيص, فإذا كان هناك نقص يف احلديد او الفريتني قد يستدع  األمور                  يعتمد  

إعطا  حبوب حديد ومقويات للشعر حتى تعود األمور إىل طبيعتها أما إذا كان هناك خلل هرمونو  فويوجوب                      

 معاجلة تلك املشكلة أوال  وقد حنتاج للتعاون مع طبيب الغدد يف ذلك.

وإذا كان التساقط بسبب دوا  معني فينبغ  مناقشة األمر مع الطبيب الذي وصف الدوا  ملعرفة مدى إمكوانويوة           

 تغيري هذا الدوا  إىل بديل مناسب .

ومن النصائ  العامة أيضا  اجتناب املمارسات اخلاطئة يف العناية بالشعر مثول توكورار الصوبوص بوالصوبوغوات                          

 والتجعيد الدائم )بريم( واستخدام اجملفف احلار و تعريض الشعر للشد الزائد.  الصناعية

 وهناك ممارسات شائعة يؤدي تكرارها بكثرة إىل تلف الشعر سنتحدث عنها يف الصفحات التالية.
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 ممارسات شائعة خاطئة 

 

ر يف               كثرة   ر يظه رة عالية و هذا يسبب تلفا  للشع را رجة ح ر وحتت د استخدام جمفف الشع

 الفظص مبنظار الشعر على شكل فقاعات هوا  داخل ساق الشعرة.

ر الكيمائية  تكرار   يف األمر أن البعض يبدأ يف ذلك يف مرحلة الطفولوة    واحملزن صبغات الشع

مما يعين أن الفتاة حينما تصل العقد الثان  أو الثالث من عمرها تكون قد صوبوغوت شوعورهوا                     

عشرات املرات .وينص  باستخدام الصبغات الطبيعية مثل احلنا والكوتوم فوهو  غوري ضوارة                      

  بالشعر.

رتة               كثرة   ر فو ربة حبيث ال يعطى الشع رتات متقا ريه يف ف ر وتشق رد الشع عمليات جتعيد وف

 راحة حتى يستعيد قوته.

جملعد وبوالوذات لودى أصوظواب                  الشد الزائد    ر ا رده وخصوصا  لدى أصظاب الشع ر لف للشع

البشرة السمرا  كذلك بعض التسرحيات اليت يكون فيها الشعر مشدودا  بقوة مثل تسرحية ذيل             

احلصان. ومن املعلوم أن الشد الزائد للشعر يسبب تساقطه خصوصا  يف املنطقة األمامية لولورأس                

وعلى اجلوانب أيضا . وإذا مت إيقاف هذه املمارسة مبكرا  فقد تعود األمور لوضعها الطبيع  أموا                 

يف حالة االستمرار بالشد الزائد فقد يسبب هذا تليفا  يف البصيالت مما جيعول الصولوع دائوموا            

 لألسف.
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  صدمة الشعر ) أو سقوط الشعر يف الطور االنتهائي(

  درجات الصلع النمطي ) األندروجيين( لدى النساء
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وماذا عن 

األدوية 

لعالج 

تساقط 

الشعر 

األندروجيني 

 أو الوراثيا

هناك املئات من العالجات املستخدمة يف الصلع األندروجيين لكن يف الواقع 

 األمر ال تتجاوز الطرق الدوائية املعتمدة علميا  ثالثة طرق.

 الطريقة األوىل

العالج املوضع  بعقار املينوكسيديل. وهو عبارة عن سائل يوضع على املنطقة 

املصابة على شكل خباخ أو نقاط أو رغوة ويساعد يف منوو الشوعور. ويوتوم                    

استخدامه مرتني يوميا . ويعط  نتائج جيدة خصوصا  يف احلاالت املوبوتودئوة           

وهو بالدرجة األوىل مينع املزيد من التساقط ويشجع منو الشعر املوجود. لكن          

مشكلته االساسية ه  أن نتائجه وقتية فنجد أنه عندما يتوقف املريض عون             

ويعود الووضوع كوموا         استخدام العالج بعد ثالثة أشهر يبدأ الشعر بالتساقط 

كان بعد التوقف بستة أشهر تقريبا . ومن األعراض اجلانبية هلذا العالج هو             

توهويوج وحوكوة         حصول زيادة مؤقته يف التساقط يف بداية العالج وكوذلوك             

  خصوصا  مع استخدام الرتكيز العال  من هذا الدوا  يف بعض احلاالت.
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 الطريقة الثانية

وه  استخدام عقار فينسرتايد أو )ديوتاسرتايد( وهو نفس العقار املستخدم يف عالج تضخم الربوستات لدى                  

الرجال لكن نستخدم هنا ُخمس اجلرعة فقط. ومينع إعطا  هذا الدوا  للنسا  املعرضات حلصوول احلومول               

ألنه يسبب آثار جانبية على اجلنني إال إذا استخدمت معه مانع محل مؤكد. ويتم تعاط  هذا الدوا  بالفم                   

على شكل حبوب بشكل يوم  و هو يساعد يف منو الشعر و يوقف التساقط. ومن أعراضه اجلانبويوة وهو                        

نادرة جدا  تأثريه على العالقة الزوجية لدى الرجال )االنتصاب( وه  موؤقوتوة وتوزول بوالوتووقوف عون                             

 استخدامه. 

وكما سبق يف الطريقة األوىل فإن هذا الدوا  فعال لكنه ذو مفعول وقيت يزول بعد التوقوف عون اسوتوخودام                     

 الدوا  بعدة شهور.
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 الطريقة الثالثة

وه  زراعة الشعر ويقصد بذلك نقل بصيالت الشعر من املنطقة اخللفية للرأس إىل منطقة الصلع يف املقودموة             

وتعد هذه الطريقة الوحيدة اليت تعط  نتائج دائمة فبعد جنام العملية ومنو الشعر يف املنطقة الصلعا  ينوموو                   

الشعر بعد أربعة إىل ستة أشهر بشكل طبيع  ويستمر منوه وميكن قصه وحالقته بودون أن يوتوأثور. وقود                       

كشفت األحباث العلمية أن الشعر الذي يف مؤخرة الرأس غري معرض للصلع وعند نقله ملقدمة الرأس فوإنوه                   

 حيتفظ بنفس اخلاصية وال يتساقط .

وهذه الطريقة مستخدمه لعدة عقود لكنها مرت مبراحول         

تطور ونقالت نوعية. فقد بدأت يف السبعينات امليوالديوة           

بطريق اخلزعات الدائرية الكبرية حيث يتم نقول قوطوع            

مليومويورت مون         4أو    3دائرية من مؤخرة الرأس حبجم      

املنطقة اخللفية ويتم عمل فتظات ذات حجم مناسب هلا يف مقدمة الورأس لوتوثوبويوت هوذه اخلوزعوات                           

واحملتوية على العديد من بصيالت الشعر. ورغم أن هذه الطريقة سهلة وسريعة لكن نتائجها كانوت غوري                    

مرضية و ذلك لظهور ندبات دائرية )خالية من الشعر( يف املنطقة املاحنة وه  مؤخرة الرأس وكذلك وهوور                    

 الشعر يف املنطقة املزروعة )املستقبلة( بشكل تكتالت تشبه شعر دمية األطفال.
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ثم تطور األمر يف التسعينات وبدأ يصغر حوجوم اخلوزعوات               

ويوتوم يف       TUFحتى وهرت طريقة زراعة وحدات الشعر        

هذه الطريقة نقل وحدات الشعر بتوزيعها الطبيوعو  حويوث             

حتتوي الوحدة على شعرة واحدة أو اثنتني أو ثالث أو أربع           

أو نادرا  مخس شعرات فيتم نقلها مون موؤخورة الورأس إىل                 

املنطقة املستقبلة وهذه الطريقة ه  الطريقة األكثر جناحا  واليت ميارسها معظم املتخصصون بزراعة الشعر حوول       

العامل وتعط  نتائج طبيعية املظهر حيث نتفادى مظهر تكتالت الشعر الشبيه بشعر الدمية يف هذه الوطوريوقوة.         

 وتفاصيل هذه الطريقة ه  كاآلت :

بعد تقييم حالة املريض والتأكد من مناسبة حالته للزراعة وخلوه من موانع اجلراحة مثل زيادة سيولة الودم أو             

ضعف التئام اجلروم أو األمراض الشديدة اليت تصيب الكبد أو الكلى أو القلب يتم شرم تفاصويول الوعومولويوة               

للمريض وأخذ موافقته على العملية. وجترى العملية حتت التخدير املوضع  وال تتطلب التنويم بواملسوتوشوفوى                  

لكنها تستغرق عدة ساعات وذلك حسب احتياج احلالة واملنطقة املراد زرعها. يف البودايوة يوتوم عومول بونوج                

)ختدير( موضع  ملنطقة مؤخرة الرأس )املنطقة املاحنة( ويتم بعدها أخذ شرحية من اجللد ال يتجاوز عورضوهوا          

غالبا  سنتيميرتا  واحدا  ويتفاوت طوهلا حسب احلالة ويتم بعد ذلك قفل هذه املنطقة خبيوط خاصة تزال بوعود                    

 أسبوعني من العملية.
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بعد ذلك تنقل هذه الشرحية )القطاع( اجللدي إىل سائل مربد ويتم تقطيعها إىل قطع رقيقة ومن ثم يتم فصل كول                 

وحدة شعر لوحدها وهذه قد حتتوي شعرة واحدة أو اثنتني أو ثالث أو أربع أو نادرا  مخس شوعورات. ويف هوذه               

األثنا  يقوم الطبيب املختص بتخدير املنطقة املستقبلة )املقدمة( بنفس الطريقة املذكورة يف املنطقة املاحنة وبوعودهوا               

يتم عمل فتظات إلدخال الشعرات داخلها ويتم عمل هذه الفتظات باجتاهات ومسافات معينة حتكمها اعتبارات       

 فنية دقيقة. وتستمر عملية الزرع هذه )إي إدخال البصيالت يف الفتظات املخصصة( عدة ساعات.

وبذلك تكون انتهت عملية الزراعة وبعدها يتم وضع ضماد مع دهان مضاد للجراثيم على كل املنطقتني )املاحنة و             

املستقبلة( حيضر بعدها املريض يف املسا  التال  للعيادة لعمل غسيل بالشامبو بطريقة خاصة حتى ال يتساقط الشعر 

حديث الزراعة ويتم التنبيه على املريض بأخذ قسط كايف من الراحة وعدم بذل جمهود كبري خصوصا  يف األسوبووع    

 األول بعد الزراعة وذلك حتى ال خترج الشعرات املزروعة من أماكنها. 
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ومن اجلدير بالذكر أن عملية زراعة الشعر بهذه الطريقة ه  األسلوب الشائع على مستووى الوعوامل لوكونوهوا                         

تستهلك الكثري من اجلهد و الوقت واملال. وعادة يتكون فريق الزراعة من الطبيب إضافة إىل مخسة أو سوتوة                       

فنيني مدربني وذلك لفصل الشعرات عن بعضها حتت عدسات مكربة وكذلك لعملويوة إدخوال الشوعورات يف                       

 الفتظات املخصصة هلا يف املنطقة املستقبلة واليت حتتاج إىل كثري من الصرب و املهارة والرتكيز يف آن واحد.

وتعد زراعة الشعر من أكثر العمليات التجميلية جناحا  علما  بأن هلا مضاعفات بسيطة ونادرة احلدوث وميكون                 

معاجلتها بسهولة. ومن أهم املضاعفات حصول بعض األمل بعد العومولويوة          

وميكن التغلب عليه باألدوية املهدئة خصوصا  يف اليوم األول و يف حواالت             

نادرة قد حيدث التهاب يف مكان العملية ولكن ميكن منع ذلك أو ختفيفه          

 باملضادات احليوية املناسبة.
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 EUFوهناك طريقة جديدة تسمى طريقة اقتطاف وحدات الشعر 

وتعد طريقة اإلقتطاف ه  األحدث وقد بدأت قبل حوال  عشر سنني ولكنها مل تنتشر إال يف اخلمس سونووات                 

 األخرية.

واملقصود باإلقتطاف هو احلصول على بصيالت الشعر بصيلة بصيلة جبهاز خاص خبالف طوريوقوة الشورحيوة                    

 سم. 1حيث يتم استئصال شرحية من اجللد عرضها 

ما هي 

أوجه 

االختالف 

بين 

اإلقتطاف 

 والشريحةا

ه  ما مت ذكره سابقا  من أن احلصول على البصيالت يف اإلقتوطواف يوتوم                   -

بشكل فردي وبالتال  ال حنتاج لعمل خياطة للمنطقة املاحنة )مؤخرة الورأس(     

 وكذلك يتم االلتئام بسرعة وبدون أمل.

أما الشرحية فهناك قص ) استئصال ( للجلد يتم بوعوده عومول خويواطوة                     -

األمل املوؤقوت         يوم أيام مما يعين وجود بعوض        10-14للمنطقة ُتفك بعد    

ملويومورت     2وكذلك أثر للخياطة بشكل دائم وهو عبارة عن خط عرضه حوال         

 خال  من الشعر )يشبه أثر أي خياطة جراحية(.

وهذا يعين أن طريقة اإلقتطاف مرحية أكثر للمريض وأملها أقل وال حتوتواج                

خياطة وال ترتك خط فارغ من الشعر. ولكن حنتاج حلالقة الشعر من موؤخورة        

الرأس يف طريقة اإلقتطاف لذلك ال يفضلها كثري من السيدات بويونوموا توعود                 

 اخليار األفضل عند الرجال.
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ما هي 

أوجه الشبه 

بين 

اإلقتطاف 

 والشريحةا

طريقة الشرحية و اإلقتطاف ختتلف فقط يف طريقة احلصول على الشعور مون               

 املنطقة اخللفية أما يف املنطقة األمامية ) املستقبلة ( فطريقة العمل ه  نفسها.

حيث يتم عمل رسم خلط الشعر وبعدها يتم عمل بنج موضع  على إثره يوتوم                

عمل فتظات صغرية جدا  بإبره خاصة ويتم إدخال بصيالت الشعر بداخولوهوا       

 بطريقة معينة وبزاوية حمددة.

وما حيصل بعد أسبوعني من سقوط اجلز  اخلارج  من الشعر وبقا  اجلوذور              

 بالداخل هو نفسه متاما  يف الطريقتني ويعد هذا أمرا  طبيعيا .

 ما هو عيب طريقة اإلقتطافا
العيب هو غال  الثمن حيث أن طريقة اإلقتطاف ُمجهدة أكثر على الفريق الطيب. وكذلك احلاجة حلالقوة                  

 املنطقة املاحنة بالنسبة للنسا  أما بالنسبة للرجال فذلك عادة ال يسبب مشكلة.
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 صور توضيحية تشرح طريقة اإلقتطاف

  ادخال جهاز اإلقتطاف لفصل البصيلة عن اجللد اجملاور

  سحب البصيلة مبلقط خاص
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 توضح الوضع قبل الزراعة والتحسن الذي حصل بعد الزراعة صور لبعض الحاالت التي قمت بعمل الزراعة لها

 بعد قبل
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 توضح الوضع قبل الزراعة والتحسن الذي حصل بعد الزراعة صور لبعض الحاالت التي قمت بعمل الزراعة لها

 بعد قبل

 (21تأليف البروفسور خالد بن محمد الغامدي                                                               ) -تساقط الشعر  



  تأليف البروفسور خالد بن محمد الغامدي                                                                       -تساقط وزراعة الشعر   

 

 توضح الوضع قبل الزراعة والتحسن الذي حصل بعد الزراعة صور لبعض الحاالت التي قمت بعمل الزراعة لها

 بعد قبل

 (21تأليف البروفسور خالد بن محمد الغامدي                                                               ) -تساقط الشعر  



  تأليف البروفسور خالد بن محمد الغامدي                                                                       -تساقط وزراعة الشعر   

 

 البروفسور خالد بن محمد الغامدي
 استشاري الجلدية والليزر وزراعة الشعر
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 هذا الكتاب برعاية
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 نبذة عن المؤلك
 استشاري األمراض الجلدية وجراحة الليير وزراعة الشعر -

 -هاا    2341حصل على درجة األستاذية )بروفسور( في طب األمراض الجلدية من جامعة الملك سعود عام    -
 م1121

 حاصل على البورد األمريكي في الجراحة التجميلية بالليير. -

وماناهاا الاماجالاة األمارياكاياة                   ISI( بحثًا طبياًّ وعلمياًّ في مجالت عالمية مصنفة ضمن   01نشر أكثر من )      -

 JEADVومجلة األكاديمية األوروبياة لاألماراض الاجالادياة               Archives of Dermatologyلألمراض الجلدية  

 .LMSJوالمجلة العالمية الليير في العلوم الطبية  IJDوالمجلة العالمية لألمراض الجلدية 

عضو في جمعيات علمية عالمية مثل األكاديمية األوروبية لطب األمراض الجلدية والاجاماعاياة األوروباياة                       -

 ليراعة الشعر في فرنسا والجمعية العالمية لجراحة الجلد في ألمانيا والجمعية السعودية لألمراض الجلدية.

 عضو مجلس التحرير لمجلة أمراض وزراعة الشعر والتي تصدر من الواليات المتحدة األمريكية. -

 عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لممارسة الطب المبني على البراهين.  -

 رئيس مجلس إدارة جمعية فأل الخيرية.  -

عبدالعييي آل سعود بن م( من ِقبل صاحب السمو الملكي األمير نايف  1122ُكرم بجائية التميي للمخترعين )   -

 رحمه اهلل.

 م.1122ُأدرج اسمه في القائمة الشرفية لمدير جامعة الملك سعود للمتمييين لعام  -

 .USPTOقام بتسجيل خمس براجات اختراع لد  مكتب براجات االختراع األمريكي   -

 dralghamdi.netله موقع غني بالمواد التثقيفية عن األمراض الجلدية باللغة العربية   -

 له تواجد نشط في مواقع اإلعالم االجتماعي: -

 twitter.com/profalghamdiتويتر:  

 facebook.com/prof.khalidalghamdiفيسبوك:  

 youtube.com/dralghamdi2قناة تثقيفية على اليوتيوب:  
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