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تاريخ االلتحاق   البريد اإللكتروني 

 بالعضوية 

جهة العمل -العمل الرسمي  م االسم الرباعي  نوع العضوية  

walghamdi@SFA.org.sa 24/11/2019  م جامعة القصيم -قسم البصريات  -أستاذ مشارك   عضوية  -رئيس مجلس اإلدارة 

 عاملة

 1 الغامدي د. وليد بن محمد بن عبدالرزاق

mmoafa@SFA.org.sa 24/11/2019  م جامعة القصيم -قسم البصريات  -أستاذ مساعد  عضوية عاملة  -نائب الرئيس   2 د. ماجد بن أحمد بن محمد معافا  

malluwimi@SFA.org.sa 24/11/2019  م جامعة القصيم -قسم البصريات  -أستاذ مساعد  عضوية عاملة  -المشرف المالي    3 د. محمد بن سعد بن محمد اللويمي 

yabuhaider@moh.gov.sa 24/11/2019  م مشرف على برنامج صحة العين ومكافحة العمى   

وزارة الصحة  –  

عضوية   -عضو مجلس اإلدارة 

 عاملة

 4 د. يحيى بن محمد بن أحمد حيدر

balabdulkader@ksu.edu.sa 24/11/2019  م جامعة الملك سعود -قسم البصريات  -أستاذ مساعد  عضوية   -عضو مجلس اإلدارة  

 عاملة

 5 د. بلسم بنت عبدهللا بن عبدالعزيز العبدالقادر

algmansour@ksu.edu.sa 24/11/2019  م جامعة الملك سعود -قسم البصريات  -أستاذ مساعد  عضوية   -اإلدارة  عضو مجلس 

 عاملة

 6 بن جمعان الغامدي  أحمدد. منصور بن 

almazroaah@ngha.med.sa 24/11/2019  م جامعة الملك سعود بن -عالم أبحاث مشارك 

 عبدالعزيز للعلوم الصحية 

عضوية   -عضو مجلس اإلدارة 

 عاملة

 7 د. أحمد بن عبدالمحسن بن أحمد المزروع 

ahmedtairi@yahoo.com 24/11/2019  م  8 إدريس طيري  أ.أحمد عضوية عاملة  شركة مصنع الدهلوي  

moh-ksuopt@hotmail.com 24/11/2019  م  9 أ.محمد بن يحيى فقيه عضوية عاملة  وزارة الصحة 

samoalsaedi@moh.gov.sa 24/11/2019  م  10 د.سامي بن محمد الساعدي  عضوية عاملة  وزارة الصحة  

binhbayan@hotmail.com 24/11/2019  م  11 أ.عبدالرحمن بن محمد السلولي  عضوية عاملة  مستشفى قوى االمن 

aminah.alhefzi@gmail.com 24/11/2019  م  12 أ.أمينة بنت يحيى الحفظي  عضوية عاملة  مدينة الملك فهد الطبية  

opto2030@gmail.com 24/11/2019  م  13 أ.علي بن حمد غماري عضوية عاملة  وزارة الصحة  

R.aljudayi@sfa.org.sa 01/01/2022  م  14 الجديعيأ.ريم بنت صالح  عضوية عاملة  جمعية بصر للجميع  

mosaadalhassan@gmail.com 04/10/2020  م  15 د.مساعد بن مبارك الحسن عضوية عاملة  جامعة الملك سعود  

opto.alobaid@gmail.com 01/01/2022  م  16 أ.محمد بن عبدالرحمن العبيد عضوية عاملة  جامعة القصيم  

od.mjeed@gmail.com 01/07/2022  م  17 أ.عبد المجيد بن محمد المنصور عضوية عاملة  مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة 

entisar.alrhimi@gmail.com 01/01/2021  م  18 أ.انتصار بنت مخلد الرحيمي  عضوية عاملة  مستشفى قوى االمن 

OD.Alanoud@gmail.com 01/01/2022  م  19 أ.العنود بنت ولي حكمي  عضوية عاملة  مركز مغربي 

أعضاء الجمعية العمومية سجل  
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