
 

 سيرة ذاتية

 

مغربىالدكتور عاكف   

 
، تووفر هوذا الشوبكة مون مستشوفيات مستشفى( في الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا. كل عام 34المغربي هو مؤسس ورئيس مستشفيات ومراكز مغربي للعيون ) كفدكتور عا

ات خمسوة مستشوفي عواكفدكتور الوذلك أسوس ظ علوى البرور. كوحيوة للحفواعمليوة جراالوف  120يجرى بها أكثر من و ،أكثر من مليون مريضن ولعي ممتازةالعيون رعاية 
 األقول حظوا  العوال  والجراحوة للمر وى توفر هذا المراكز . والكاميرون ،ومرر ،وشمال لبنان ،والسودان ،وشمال اليمن ،لعيون في بنغالديشرعاية اومراكز غير ربحية ل

 أو مجانا . بتكلفة بسيطة
 

، ك فوي تأسويس مجلوة الشورق األوسوط لطوو العيوونشواروسة مغربي للعيون )أول منظمة غير ربحية للوقاية من العمى( في الشرق األوسط. ؤسم عاكفكذلك انشأ الدكتور 
لعيوون مركز الشورق األوسوط لطوو ا سيسكما ساهم في تأ .في طو العيون في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا "Peer review – لمراجعة األقران"وهي المجلة الوحيدة 

(MEACO)  ا 18لمدة  له رئيسا  واستمر  (.ICOنائو الرئيس السابق للمجلس الدولي لطو العيون ) كما انه ا  له مدى الحياة.فخري ا  ، قبل ان يتحول لرئيسعام 
 

فوي الروندوق  سوابق ع وو، يول فوي مرور، جامعوة الن، بموا فوي ذلوك مؤسسوة المسوتقبل ل سوكانالعديود مون المنظموات غيور الربحيوةهو ع و مجلوس ددارة  فعاك الدكتور
  -لالسووتثمار والتنميووة ي، ورئوويس مجلووس ددارة شووركة المنروور والمغربوولووس أمنوال المعهوود السووعود  للخوودمات الروحيةرئوويس مجكوذلك هووو المرور  للتنميووة امجتماعيووة. 

 كية.ع و مجلس ددارة سابق في مجلس أمنال جامعة جون هوبكنز في الوميات المتحدة األمريومرر. 
 

ن، وتبرعوه السوخي بسوتة بنووك يتجلى شغف الدكتور مغربي في السعي للوقاية من العمى في البلدان النامية من خالل دورا الرياد  فوي تأسويس امتحواد الودولي لبنووك العيوو
عيون في جامعوة جوونز هووبكنز، حيوب أروبا ع ووا  في الوقاية من العمى من معهد ويلمر لل األستاذيةعيون دلى دول عربية وأوروبية شرقية مختلفة، كما تم منحه كرسي 

مطبوعوة  30دولوه حوول العوالم، ونشور لوه  23في المجلس امستشار  ألمنال معهد ويلمور للعيوون ، الوميوات المتحودة األمريكيوة. وقود عمول الودكتور مغربوي وحا ور فوي 
 .مختلفة

 
ز ، وميداليوة عميود كليوة جوونز هووبكن1997يها وشهادات التقدير العالمية، درع العمل البوارز فوي الق وايا اانسوانية مون الروليو األحمور عوام تشمل الجوائز التي حرل عل

األكاديميوة األمريكيوة  في العالم العربي من قبل جمعية الرأ  العام الدولية، كوذلك جوائزة 1993. كما حرل على جائزة الطبيو العام في عام 2000للرحة العامة في عام 
، ُمونا الودكتور مغربوي وسوام الفوارس  2017. مون بوين شوهادات وجووائز أخورى كثيورا. موؤخرا  فوي عوام 2003وجوائزة اانجواز الكبورى فوي عوام  (AAO) لطو العيوون

وسوام األسود الشورفي مون قبول رئويس السونغال عوام  من قبل رئيس كاميرون. وكذلك ُمنا Chevalier de l’Ordre de la Valeur)  -)شوفالييه د  موردر د  فالور
، ووسوام شووجرة األرز اللبنانيوة مون قبوول 1998رئويس السوودان فووي عوام ؛ ووسووام النيلوين مون قبوول 1997؛ ووسوام امسوتحقاق موون قبول ملوك األردن السووابق فوي عوام 1993

وُمونا جوائزة الميداليوة الذهبيوة لجمعيوة طوو العيوون الجزائريوة فوي عوام  2003ي عوام ، كما حظوي بتقودير كبيور مون قبول الورئيس التونسوي فو2001الرئيس اللبناني في عام 
2004. 

 


