Dr. Hessa H. Al Buainian :
 is a Senior Consultant Dermatologist at Hamad Medical
Corpartion with a private practice in AL-MARKHIYA.
 She is a board certified dermatologist with 25 years experience in
the Department of Dermatology at Hamad Medical
Corpartion, since 1992 to 2017.
 She was an assistant professor of clinical dermatology at Weill
Cornell Medical College in Qatar, and a member of the American
Academy of Dermatology ,
 World Society of Anti-Aging Medicine
 Member of European Academy of Dermatology and Venerology.
 She was also a Representative of Arab Board of Health
specialization in Dermatology & Venereology since Oct 2004 to
2014
 A member of Training Committee at The Arab Board of Health
Specializations.
EDUCATIONAL QUALIFICATIONS:







MBBS (King faisal university).
Master of Science in clinical Dermatology (university of London).
Arab board Specialization in Dermatology & Venereology.
British fellowship in photo therapy (university of London).
Belgium fellowship in laser treatment & melanocyte Transplantion
for vitiligo
Assistant professor of clinical dermatology at Weill Cornell
Medical College in Qatar

SPECIALIZATION:
Laser procedure
Photo therapy
Melanocyte Transplantion for vitiligo
Cosmetic dermatology and General dermatology.
MEMBERSHIP:

 Member of the American Academy of Dermatology
 Member of the World Society of Anti-Aging Medicine
 Member of European Academy of Dermatology and Venerology

الخبرة واالحتراف :
د .حصة البوعينين استشاري أول الجلدية في مستشفى حمد وفي عيادتها الخاصة في المرخية .
 حاصلة على شهادة البورد في األمراض الجلدية والتناسلية خبرة  25سنة في قسم األمراض الجلدية في -مستشفى حمد منذ عام 1992م  2017-م
 مساعد بروفسور في جامعة كورنيل الطبية في قطر عضو االكاديمية االمريكية لالمراض الجلدية عضو جمعية مكافحة الشيخوخه في العالم عضو االكاديمية االوروبية لالمراض الجلدية والتناسلية ممثل البورد العربي للتخصصات الطبية في االمراض الجلدية في الفترة من 2014م 2004-م -عضو هيئة تدريب البورد العربي للتخصصات الطبية

المؤهالت العلمية:
 بكالوريوس الطب والجراحة ( جامعة الملك فيصل ) ماجستير في علم االمراض الجلدية ( جامعة لندن ) البورد العربي في االمراض الجلدية والتناسلية الزمالة البريطانية في العالج الضوئي ( جامعة لندن ) -الزمالة البلجيكية في العالج بالليزر وزرع الخاليا الصبغية للبهاق

التخصصات:
 الليزر العالج الضوئي زرع الخاليا الصبغية للبهاق -االمراض الجلدية والتجميل

العضوية :

 عضو في االكاديمية االمريكية لالمراض الجلدية عضو في جمعية مكافحة الشيخوخة في العالم -عضو في االكاديمية االوروبية لالمراض الجلدية والتناسلية

