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The Employee Health team wins 
Ramadan sports championships 
�nals, a part of the activities of 
Self Financing Fund Department 
during the holy month.

Sahour gathered Dr. Fahad AlGhofaili with our KFMC colleagues and a 
special Sahour for KFMC female leadership. 

The month of Ramadan comes with its spirituality that 
distinguishes it from other months, carrying a great 
treasure of good deeds for Muslims and especially those 
working with sincerity and devotion.
 
Ramadan provides employees with a positive 
atmosphere guaranteeing the opportunity to play their 
roles at their workplaces in a faithful and patient spirit to 
attain a total discipline in performance and work; and to 
improve the quality of relations between sta�, which 
helps raise the level of work quality.
 
 
Fasting during working is bene�cial for the employees as 
to have the intention of good faith and absolute faith 
which contribute in creating, leaving positive and 
satisfactory impact on services provided to the employer 
and those bene�ting therefrom.

Working in Ramadan

 Editorial Team

Ramadan Night

Ramadan Championship

SPECIAL EDITION

A number of projects launched  that 
will serve everyone including, 
employees and patients:

• Radioactive waste storage
• Blood bank storage 
• Doctors’ o�ces

• Shared to single in-patient rooms
• Substation 8& 7 
• Genome Lab
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Ramadan Initiatives & Activities

KFMC Presence in Media

Your Ramadan with Us Campaign

مبادرات وفعاليات kfmc في رمضان 
In the �rst day of Ramadan, the 
Public Relations & Corporate 
Communications greets KFMC 
employees and gives out 
Ramadan gifts.

إدارة العالقات العامة واالتصال 
المؤسسي تهنئ الزمالء 

الموظفين صباح اليوم ا�ول من 
شهر رمضان المبارك  وتستقبلهم 

بهدايا رمضانية 

أصداءKFMC في ا�عالم  

برنامج صحتك في رمضان:

رسائل رمضان الصحية:

21

18,305

4908

20,973

External Ramadan Competition

Your Health in Ramadan Program

Health Awareness in Ramadan 

المشاركات في ا�ذاعة والتلفزيون:

حملة رمضانكم في 
مدينتناالداخلية:

فوازير رمضان مسابقة خارجية تثقيفية

Tweets
سؤال

Retweets
إعادة تغريد

Like
إعجاب

Replies
ردود

Presence on TV & Radio
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2   عدد خاص

داخلي للموظفين المناوبين: 

خارجي

حمالت التبرع بالدم:
Blood donation campaigns

Voluntary visits
الزيارات التطوعية:

مبادرة إفطار صائم لرمضان ٢٠١٩

5140

Ramadan Initiatives & Activities

External
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الوجبات الموزعة: المسابقة الرمضانية الداخلية التعريفية

المتطوعين: 

ا�طفال المتطوعين:

325

15

577المشاهدات:

7650

مبادرات وفعاليات kfmc في رمضان 

Distributed meals

Volunteers

Children volunteers

Internal  Ramadan Competition

Employees on-call breaking fast initiative 
Ramadan breaking fast initiative



 

و االتصال المؤسسي

يونيو  ٢٠١٩   |   العدد الواحد و الثالثون

 سحور جماعي يجمع د.فهد الغفيلي بمنسوبي مدينة الملك فهد الطبية،كما أقيم سحور خاص
. بالقيادات النسائية في أجواء رمضانية خارج أسوار المدينة الطبية

 ليلة رمضانية

 فريق صحة الموظفين يحقق الفوز 
في ختام البطوالت الرياضية 

الرمضانية
ضمن فعاليات النادي االجتماعي 

بصندوق تنمية ا�يرادات المالية 

بطوالت رمضان

العمــل في رمضان
يأتي شهر رمضان بروحانيته التي تميزه عن باقي الشهور 

حامًال معه كنز عظيم من الحسنات للمسلم وخاصة 
العاملين فيه بإخالص وتفاني.

 
ويوفر رمضان ا�جواء ا�يجابية للموظفين التي تكفل لهم 

فرصة العمل في الجهات بروح مؤمنة صبورة تحقق لهم 
انضباط كلي في ا�داء والعمل وتحسين جودة العالقات بين 

الموظفين ما يساعد على رفع مستوى الجودة العملية.

 
الصيام أثناء العمل يحمل فوائد للموظف في أن يعقد النية 

على وجود النية الصالحة وا�يمان المطلق المساهمان في 
إيجاد وخلق أثر إيجابي ومرضي في الخدمات المقدمة للجهة 

وجمهورها المتلقي لهذه الخدمات

أسرة التحرير 

تدشين  عدد من المشاريع والتي تخدم جميع 
الفئات من مرضى ومراجعين وأطباء:

الغرف المفردة للمرضى  •
توسعة محطة الكهرباء ٧&٨  •

معمل أبحاث الجينيوم   •
تخزين النفايات المشعة  •
مخزن أو تخزين بنك الدم  •

مكاتب ا�طباء  •

  عدد خاص


