






Welcomeكلمة ترحيبية
يعتبر مركز الحكمــاء التخصصي للعيون مركز فريد 
مــن نوعه وذلك لشــمولية تخصصات العيون الدقيقة 
ضمن منظومة متكاملة من األجهزة  التشخيصية و 
العالجيــة المتقدمة تبعا للمعاييــر الدولية الحديثة. كما 
يحرص المركز على استمرارية البحث و التجديد في 
كل ما يتعلق باألســاليب العالجيــة الجديدة و الرائدة 
عالميــا مــن خالل عقــد المؤتمرات  والمشــاركة في 
الندوات المحلية والدولية واســتضافة خبراء عالميين 
لتبــادل الخبرات وتقديم االفضل و األجود في  جميع 

مجاالت طب وجراحة العيون . 

شــعارنا فــي مركــز الحكمــاء دائمــاً تطبيــق  الجودة 
والسالمة  وتحقيق مبدأ الخدمات الصحية المميزة ..

Alhokama Eye Specialist Centre is a unique 
and comprehensive unit within an integrated 
system of diagnostic and therapeutic 
advanced equipment according to modern 
international criteria. Also alhokama is keen 
to the continuity of research and innovation 
in all therapeutic aspects in ophthalmology 
worldwide through participation in 
international conferences  and  local seminars, 
in addition to inviting international experts 
to exchange experiences and information 
therefor provide the best and finest medical 
services in all areas of Ophthalmology.

Our motto is the application of quality and 
safety standards and to achieve the principle 
of distinguished health services.
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كلمة ترحيبية



Visionرؤيتــــنا

أن نصبح رمز الرعاية الطبية الشاملة في 
مجــال تخصصنــا بأمانــة وثقــة وإخــالص، 
مقتديـــن بقــول الحبيــب المصطفــى "إن 
اهلل يحــب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه"  
وقوله صلى اهلل عليه وســلم "خير الناس 

أنفعهم للناس" .

To become a model of medical care 
in our speciality through honesty 
and dedication. Guided by Prophet 
Mohammad "peace be upon him 
supplicate "the best of people 
are most helpful to the people"



رؤيتــــنا



Missionرســـــالتنا

تقديــم خدمــة طبية رائدة فــي مجال طب 
وجراحــة العيون . وتطبيق أحدث ما توصل 
له العلم من عالجات طبية وجراحية حديثة .

To provide outstanding medical 
and surgical eye care, to promote 
understanding of eye conditions 
and diseases and to conduct 
research to advance knowledge 
in ophthalmology.



رســـــالتنا



Values

المسؤولية
المصداقية

التميز
االبتكار

Accountability
Honesty
Excellence
innovation

قيمــــــنا



قيمــــــنا



Who we areمن نـــحن

مجموعــة متميــزة مــن الكفــاءات الطبية 
الســعودية، استشــاريون فــي مختلــف 
تخصصــات طب وجراحة العيــون الدقيقة، 
متمرسون في استخدام أخر ما توصل 
إليــه العلــم والتقنية من أجهــزة ومعدات 
تشــخيصية وجراحية. حيــث تلتقي الخبرة 
العريقــة مع التقنيــة الحديثة في أحد أكبر 
المراكز المتخصصة لطب وجراحة العيون 

في الشرق األوسط .

A distinguished group of highly 
qualified saudi consultants, sub-
specialized in different field of of 
ophthalmology and experienced 
in the use of the most recent and 
advanced diagnostic and surgical 
equipment. where experience 
meets modern technology in one 
of the largest specialized centers in 
ophthalmology in the middle east.



من نـــحن



األطباء االستشاريون
Consultants

د. عبد الرزاق الصالح
Dr. AbdulRazak AlSaleh

د. حاتم بن عبدالرحمن كلنتن
Dr.  Hatem A. Kalantan

د. ممدوح العمران
Dr. Mamdouh AlOmran

د. عبد الرحمن المعمر
Dr. Abdulrahman AlMuammar



األطباء االستشاريون
د. عصام الحارثي

Dr. Essam AlHarthi
د. أحمد الصالح

Dr. Ahmed AlSaleh
د. عثمان العمر

Dr. Othman ALOmar



Servicesخدمــــاتنا



خدمــــاتنا



وحدة تشخيصية
و عالجية متكاملة للعيون

Complete investigational unit



عالج وجراحات تصحيح القرنية المخروطية
Treatmnet & surgical repair of koratoconus

ليزر وجراحات الشبكية
Laser and retina surgery

عيادات البصريات
Optometry clinics



عمليــات المــاء األبيض بتقنيــة أوزل مع 
زراعة أحدث العدســات التي تمكن من 

رؤية البعيد والقريب .

Catarct surgery by ozel technology 
and implantaion of the most 
advanced intra-ecular lenses which 
allow you to see near and far.

جراحة الماء األبيض
Cataract surgery



جراحة الماء األزرق
Glaucoma surgery

ليزر و ليزك  تصحيح عيوب النظر النكسارية
Lasik and laser Eye surgery

جراحة األجفان والقنوات الدمعية والجراحات التجميلية
Lid & lacrimal & Cosmatic eye surgery



جراحة الماء األبيض
Cataract surgery

جراحة عيون األطفال
وتصحيح الحول

Pediatric & Squint surgery

يقــدم مركز الحكمــاء الرعاية الشــاملة 
المتخصصة لألطفــال في المملكة، بحيث 
نقــدم نطاق كامل مــن التقنيــات الطبية 
للعنايــة بعيــون الألطفــال وقائيــاً. إضافــة 
إلــى الكشــف وعــالج اضطرابــات العيــن 

وجراحة العيون .

The center offers a comprehensive 
eye care to children.  As it's one 
of the largest pediatric eye care 
centers in the Kingdom; we offer a 
complete scope of preventive and 
corrective eye care for children. 



زراعة القرنية الجزئية والكاملة
Corneal surgery

الجراحات الدقيقة التصحيحية لعيوب النظر اإلنكسارية
Refractive surgery

عيادة ضعاف البصر
Low Vision Clinic



طواقمنــا المدربــة والمؤهلة علــى أهبة 
الشــاملة  الرعايــة  لتقديــم  االســتعداد 
بــكل ثقة وإخالص، بحيث توفر الخدمة 

الدقيقة والسريعة .

The Center trained and qualified 
crews are available to facilitate 
comprehensive care with 
confidence and sincerity, so as to 
provide accurate and quick service 
with enthusiasm and passion.

Facilitiesاالمكـانيات



االمكـانيات



مختبر مجهز بالكامل
Fully equiped laboratory

صيدلية
Pharmacy

إمكانيات أخرى

أجهزة دقيقة لتحديد نوع عمليات الليزر والليزك
Advanced pre-refractive surgery

أحدث األجهزة إلزالة الماء األبيض
Cataract  Lens Surgery & Services

عيادات خارجية متخصصة
Out-patient Clinics



خدمات العدسات الالصقة
Contact lens services

معرض نظارات
Optical shop

Other facilities

معدات متكاملة لجراحة الشبكية
Surgical retinal equipment

وحدة قياس العدسات بالموجات فوق الصوتية
Ultrasound units

غرف عمليات مجهزة بأحدث المعدات
Fully equiped operating rooms



يحــوي المركز علــى مجموعــة متنوعة 
من األجنحــة الخدمية المجهزة بأحدث 
المعــدات والتــي تقــوم بتقديــم الرعايــة 
المتخصصــة من الفحوصــات قبل وبعد، 
العمليــات الجراحيــة والراحــة التامــة ما 

بعد العمليات .

the center holds a range of 
advanced equiped rooms that 
serve patients needs pre- and 
post- surgical procedures










