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خالل االحتفال بخريجي الدراسات العليا واالبتعاث

د. اليماني: المدينة الطبية اتبعت نهج الدولة في بناء القدرة البشرية
اأكد �سعادة املدير العام التنفيذي ملدينة امللك فهد الطبية، الدكتور حممود بن 

عبداجلبار اليماين، اأن مدينة امللك فهد الطبية اتخذت نهج التدريب واالبتعاث 

والدرا�سات العليا منذ ن�ساأتها يف 2004، م�سرًيا اإىل اأنها خّرجت اأعداًدا كبرية 

اأو التمري�سية  من املمار�سني ال�سحيني يف املجاالت املختلفة، �سواء الطبية 

اأو التقنية اأو الفنية اأو االإدارية يف ال�سوؤون الطبية، اأو اجلودة واالأبحاث، بل 

تعدى ذلك اإىل االبتعاث يف املجاالت ال�سحية امل�ساندة. م�سيًفا اأن املدينة 

ورعاها،  اهلل  حفظها  الدولة،  لنهج  اتباع  وهو  النهج  هذا  اتبعت  الطبية 

ببناء  ال�سريفني، وويل عهده، وويل ويل عهده  وبتوجيه من خادم احلرمني 

هذا  على  املدينة  فنهجت  احلقيقي،  اال�ستثمار  هي  التي  الب�سرية  القدرة 

من  اأكرث  الطبية  فهد  امللك  مدينة  يف  لدينا  واليوم  عليه.  وا�ستمرت  البناء 

300 مبتعث و400 متدرب و67 برناجًما تدريبًيا يف املجاالت املختلفة، ومل 
اأ�سبحت منتًجا لها، وُت�سّدر عدًدا  تعد املدينة م�ستهلكة للقوى الب�سرية بل 

امل�ست�سفيات  اإىل  الطبية  للمدينة  الداخلية  التدريبية  الربامج  خريجي  من 

االأخرى داخل اململكة وخارجها . فكثري من دول اخلليج  تطلب اأن يكون لها 

مقاعد تدريبية يف مدينة امللك فهد الطبية، وهذا مل يكن ليتحقق لوال توفيق 

اهلل اأواًل ثم توجيه قيادة اململكة، ثم دعم وزارة ال�سحة والقطاعات ال�سحية 

املختلفة باململكة وعلى راأ�سها الهيئة ال�سعودية للتخ�س�سات ال�سحية.

والتدريب  االأكادميية  لل�سوؤون  التنفيذي  املدير  اأو�سح  اآخر،  جانب  من 

اأخذت على عاتقها  الطبية  املدينة  اأن  الوادعي،  الدكتور عدنان  باالإنابة، 

لالرتقاء  وتطويرها  العاملة  القوى  وتدريب  االأكادميي  التعليم  م�سوؤولية 

العاملة يف خمتلف  الكفاءات  و�سد االحتياجات من  الوظيفي،  مب�ستواهم 

املجاالت وعلى جميع امل�ستويات الطبية والفنية والتمري�سية واالإدراية، ومت 

االهتمام  بعملية التدريب بكل تفا�سيلها من اإعدادها ودرا�ستها وتقييمها 

ثم تقدميها باآخر ما تو�سلت اإليه التقنية يف التدريب من خالل ا�ستقطاب 

�سواء من  التدريب  للم�ساركة يف جماالت  اال�ست�سارية  والكوادر  الكفاءات 

داخل املدينة اأو من خارجها لتاأهيل موظفني وخريجني على اأعلى م�ستوى 

النه�سة  ملواكبة  التدريبية  واخلدمات  احللول  وتقدمي  وتدريبي  علمي 

االإدارية والطبية التي تزخر بها بالدنا.

احل�سني،  ح�سني  الدكتور  واالبتعاث،  العليا  الدرا�سات  اإدارة  مدير  وهّناأ 

على  �ساعدوا  الذين  الطبية  املدينة  ومن�سوبي  واخلريجات  اخلريجني 

تغطية اخلدمات يف اأثناء ابتعاث زمالئهم الإعطائهم الفر�سة يف احل�سول 

ويف  والوطن.  الطبية  املدينة  خلدمة  توؤهلهم  التي  العلمية  الدرجة  على 

ختام حديثه طالب احل�سني اخلريجني واخلريجات ببذل اجلهد والعطاء 

امل�ساعف خلدمة املر�سى وامل�ستفيدين من اخلدمات ال�سحية.

مع �سرعة تدفق املعلومات يف جمتمعنا املعا�سر تزايد االهتمام بت�سكيل 

يف  املوؤ�س�سات  تنجح  التي  االإيجابية  الذهنية  فال�سورة  الذهنية.  ال�سورة 

اأفراد املجتمع ت�سبح املحرك العقلي وال�سلوكي لهوؤالء  تكوينها داخل عقول 

االأفراد جتاه كل ما ي�سدر عن تلك املوؤ�س�سة، وت�سمن تفاعاًل كبرًيا من كل 

ال�سورة  قيا�س  اإىل  املوؤ�س�سات  ت�سعى  لذا  اإليها.  واملنت�سبني  بها  املحيطني 

الذهنية من وقت الآخر. 

للو�سول  ُي�سعى  ذات��ه  حد  يف  هدًفا  االإيجابية  ال�سورة  تكوين  اأ�سبح  لقد 

اإليها يتم تبني اخلطط  اإليه. فالنجاح يتزامن مع بناء تلك ال�سورة وا�ستناًدا 

واالأه��م  املوؤ�س�سة،  داخ��ل  وامل��ايل  االإداري  التناغم  وحتقيق  واال�سرتاتيجيات، 

التناغم بني اأهدافها ورغبات امل�ستفيدين من خدماتها واملتعاملني معها.

اإيجابية ال�سورة الذهنية قوة خفية تدفعها اإىل التحليق يف ف�ساءات النجاح 

واخلروج من املحلية اإىل العاملية. ورغم اأهمية م�سطلح ال�سورة الذهنية اإال اأنه 

م�سطلح حديث عهد فلم يظهر اإال مع بداية الن�سف الثاين من القرن الع�سرين 

وبالتحديد يف عام 1960 �سمن كتاب »تطوير �سورة املن�ساأة« للكاتب االأمريكي 

.Lee Bristol يل بري�ستول

تت�سكل ال�سورة الذهنية من جمموعة من العمليات املعقدة، وهناك عوامل 

خارجية ال ميكن التحكم فيها، لكن من اأبرز ما ي�ساعد على ت�سكيل تلك ال�سورة 

االهتمام باملبادرات وبرامج امل�سوؤولية املجتمعية، واإ�ساعة ثقافة الريادة والتميز 

داخل املوؤ�س�سة وبني اأفراد املجتمع، وقبل كل ذلك حتقيق اأعلى معدالت اجلودة 

يف اخلدمات التي تقدمها.

ت�سهم يف تكوين ال�سورة الذهنية ملدينة امللك فهد الطبية عوامل عدة ياأتي 

اأ�سوارها،  خ��ارج  �سفرائها  مبنزلة  يعدون  الذين  املدينة  من�سوبو  راأ�سها  على 

ويوؤدون دوًرا فاعاًل يف ر�سم ال�سورة الذهنية لدى العامة، اإىل جانب الدور الذي 

توؤديه املدينة يف التعريف بدورها املتعاظم عاًما بعد عام عرب الو�سائل املختلفة، 

ومن بينها و�سائل االإعالم وو�سائل التوا�سل االجتماعي. لذا فاإن املحافظة على 

ال�سورة الذهنية تتطلب مزيًدا من الديناميكية، وتلك اإحدى الركائز التي توؤمن 

بها مدينة امللك فهد الطبية، وت�سعى بكل طاقاتها من اأجل املحافظة على تلك 

ال�سورة امل�سرقة لها يف نفو�س كل من ينت�سب وي�ستفيد من خدماتها وعقولهم.. 

اإىل  يدفعها  ما  وهذا  تاألًقا.  اأكرث  ال�سورة  تلك  جعل  اأجل  من  تبادر  ما  ودائًما 

تخطي م�ستوى طموحات امل�ستفيدين من خدماتها وجتاوز التحديات واملبادرة 

اإىل البحث عن احللول املبتكرة، واكت�ساف العالجات من خالل البحث العلمي 

واإجراء العديد من الدرا�سات.

أسرة التحرير

صورة مشرقة 
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التي  اجل�سم  يف  االأي�سية  التغريات  جمموعة  باأنه  ال�سكري  يعّرف   

اأو  االأن�سولني،  اإف��راز  يف  خلل  نتيجة  ال��دم  يف  ال�سكر  بارتفاع  تخت�س 

اخلليج  دول  يف  ال�سكري  ن�سبة  وُتعد  كليهما.  اأو  له  اجل�سم  ا�ستجابة 

30 �سنة  اأعمارهم فوق  ممن   %30 ال�سعودية  من االأعلى عاملًيا. ففي 

الكبري يف حياتنا  التغري  الناجت عن  بال�سكري، هذا االرتفاع  م�سابون 

اليومية والنمط املعي�سي ت�ساعف اأكرث من ع�سرة اأ�سعاف خالل العقود 

االأخرية.

بال�سكري  لالإ�سابة  اأكرث عر�سة   هناك عوامل عدة قد جتعلك 

من  لل�سكري  عر�سة  اأك��رث  امل��دن  �سكان  فمثاًل،  الثاين،  النوع  من 

اأكرث  الريا�س  مثل  املزدحمة  املدن  و�سكان  والهجر،  القرى  �سكان 

اليومية اخلاطئة كقلة  العادات  اإىل  باالإ�سافة  عر�سة من غريهم. 

وال�سكريات،  بالدهون  امل�سبعة  املاأكوالت  وتناول  احلركي،  الن�ساط 

ن�سبة  ارتفاع  من  زادت  التي  العوامل  من  وغريها  ال��وزن،  وزي��ادة 

ال�سكري يف االآونة االأخرية.

من اأهم االأ�سباب التي جتعلك عر�سة لل�سكري من النوع الثاين:

 30 من  اأك��رث  اجل�سم  كتلة  موؤ�سر  يكون  فعندما  ال�سمنة،   •
كجم/م2 تزيد ن�سبة االإ�سابة 30 مرة.

فن�سبة  �سنة،   30 جت��اوز  عمرك  ك��ان  ف��اإذا  العمر،  تقدم   •
االإ�سابة ت�سل اإىل %30.

امل�سابني  العائلة  اأف���راد  ع��دد  ك��ان  اإذا  العائلي،  التاريخ   •
بال�سكري 3 فاأكرث، فاإن الن�سبة تتجاوز %50.

ال�سكر. الرتفاع  �سابق  • تاريخ 

واأمرا�س ت�سلب  الدهون  اأمرا�س مزمنة، كال�سغط واعتالل  • وجود 
ال�سرايني.

احلركي. الن�ساط  وقلة  • اخلمول 
• عند الن�ساء: �سكري احلمل، متالزمة التكي�س، والدة طفل اأكرب 

من 4 كجم.

من ال�سروري الك�سف املبكر لل�سكري والذي ي�سهم ب�سكل كبري يف الوقاية 

اإذا مل  بالتحليل يف �سن الثالثني  منه واحلّد من امل�ساعفات، حيث ين�سح 

تكن هناك اأي اأ�سباب اأو عوامل جتعلك اأكرث عر�سة لالإ�سابة. اأما يف حال 

وجود اأحد العوامل املذكورة �سابًقا فيف�سل التحليل يف عمر مبكر، اأي قبل 

�سن الثالثني.

هناك خطوات ي�سرية لكنها فّعالة للوقاية من ال�سكري وكثري من اأمرا�س 

الع�سر. فتغيري حياتك اإىل منط معي�سي �سحي ي�ساعدك على الوقاية من 

طريق  عن  احلايل  وزنك  من   %7 فقدت  ف��اإذا  الثاين،  النوع  من  ال�سكري 

احلمية و الريا�سة فاأنت ت�سهم يف الوقاية من ال�سكري بن�سبة %60.

من اأبرز التو�سيات:

العالية،  احلرارية  ال�سعرات  ذات  وامل��اأك��والت  امل�سروبات  جتّنب   •
ال�سكري  ن�سبة  تزيد  اأنها  الدرا�سات  اأثبتت  فقد  الغازية.  كامل�سروبات 

اإ�سافة  البطن،  منطقة  يف  ا  خ�سو�سً ال��وزن  من  وتزيد   ،%80 من  اأك��رث 

اإىل املاأكوالت ال�سريعة الغنية بالدهون امل�سبعة، والتي حتتوي على �سعرات 

االإن�سان  1800 �سعرة حرارية )اأكرث من حاجة  اإىل  حرارية عالية ت�سل 

ا احللويات، وال�سكريات، والرقائق املقلية )ال�سيب�س(.  اليومية( واأي�سً

واحلبوب  والربوتينات  باالألياف  الغني  ال�سحي  ال��غ��ذاء  تناول   •
الكاملة.

امل�سي  من  �ساعة  ن�سف  مثاًل  البدين،  والن�ساط  الريا�سة  • ممار�سة 
ال�سريع خم�س مرات يف االأ�سبوع.

ب�سيط  ب�سيء  ال��ب��دء  مثل  وامل��داوم��ة،  اال�ستمرار  النف�س  تعويد   •
واملداومة عليه حتى ي�سبح عادة.

امل�سدر: كتاب »حياة بال �سكري« د. ناجي اجلهني

  

األجبان الصحية: جبن قريش منزوع الدسم ونسبة الدهن 10%، ثم 
الفيتا األبيض دون ملح، ثم الحلوم، ثم الشيدر المطبوخ، ثم الشرائح، 

ثم المثلثات. وتصل نسبة الدهن بالجبن السائل إلى %75

 الغذاء 
والصحة

مقاالت

األكثر عرضة لإلصابة بالنوع الثاني من السكري
سكان المدن المزدحمة، وقليلو النشاط الحركي، ومتناولو المأكوالت المشبعة بالدهون والسكريات ومن يعانون السمنة.

اإدارة التثقيف ال�سحي

م�ش�ؤول الن�شاط / الربنامج  مكان الن�شاط / 

الربنامج 

اأيام التنفيذ الأ�شب�عية  الن�شاط / الربنامج 

ك.علي ح�سن، ك. م�سطفى ي�سري

 ك. م�سطفى ال�سايب

 مدر�سة كرة القدم االأحد ، االإثنني ، الثالثاء امللعب االأخ�سر

 لل�سغار

 جميع االأيام ما عادا امل�سبح املغطى ك. ريا�س احلويطي ، ك.مرمي عابد

 اجلمعة وال�سبت

 مدر�سة تعليم ال�سباحة

 جميع االأيام ما عادا القاعة الرتفيهية ك. حممد عبدالرحمن

 االأربعاء
 ح�س�س اللياقة البدنية

 جميع االأيام ما عادا القاعة الرتفيهية ك. عمرو عبا�س ، ك. حممد ك�سك

 ال�سبت
 تدريب الكاراتيه

 مالعب التن�س ك. ماأمون خ�سري

 االأر�سي

 جميع االأيام ما عادا

 اجلمعة

 تدريب التن�س االأر�سي

 التدريب باالأثقال جميع اأيام االأ�سبوع القاعة الرتفيهية ك. عالء دياب

 املنطقة ال�سكنية مدربو النادي االجتماعي

3 
 املالعب املفتوحة جميع اأيام االأ�سبوع

 اال�سكوا�س وتن�س الطاولة جميع اأيام االأ�سبوع القاعة الرتفيهية مدربو النادي االجتماعي
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مدير عام النادي االجتماعي

االأ�ستاذ / عبد احلكيم بن حمزة احلربي
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الحماية الشاملة للمعلومات
 داخل المدينة

 

اإن هوية امل�ستخدم اخلا�سة مبدينة امللك فهد الطبية 

وكالهما  امل��رور.  وكلمة  الدخول  ا�سم  جزاأين،  تت�سمن 

املعلومات  الأ�سول  ال�ساملة  احلماية  من  يتجزاأ  ال  جزء 

مبدينة امللك فهد الطبية. واحلقيقة اأن واحًدا من اأخطر 

كلمة  تعر�س  هو  املعلومات،  اأم��ن  جمال  يف  التهديدات 

ال�سر الإ�ساءة اال�ستخدام اأو ن�سرها.

احل�سول  ال�سحية،  بالرعاية  اخل��ا���س  جمالنا  يف 

على املعلومات ال�سحيحة يف الوقت املنا�سب، يتاح فقط 

ا حا�سًما.  اأن يحدث فرًقَ الذي ميكن  املنا�سب  لل�سخ�س 

كمن�سوبي  الفردية  بقدارتنا  منا  واح��د  كل  وبالتايل، 

مدينة امللك فهد الطبية، لديه امل�سوؤولية املهنية للحماية 

واحلفاظ على املعلومات يف اإطار جمال عملنا.

االأخرية  االآون��ة  يف  ال�سخ�سية  الدخول  بيانات  تبادل 

اأ�سبح م�سدر قلق خطرًيا لدينا، ويوؤثر يف املهام اليومية 

ا مع املعلومات املتعلقة  بطرق غري مرغوب فيها، خ�سو�سً

علينا  الطبية،  فهد  امللك  مبدينة  وكموظفني  باملر�سى. 

ووقايتها  املعلومات  حلماية  م�سرتكة  م�سوؤولية  جميًعا 

واحلفاظ عليها حتت �سيطرتنا.

وكلمة  امل�ستخدم  هوية  م�ساركة  بعدم  ملزم  فاأنت 

املرور اخلا�سة مبدينة امللك فهد الطبية مع اأي �سخ�س 

امللك  مدينة  ممتلكات  خ�سو�سية  ل�سمان  وقت،  اأي  يف 

فهد الطبية، وحماية البيانات اخلا�سة بها.

اأم��ن  ب�سيا�سات  بينة  على  امل��وظ��ف  ي��ك��ون  اأن  يجب 

التي ميكن االطالع  والتحذيرات  واالإجراءات  املعلومات 

الطبية  فهد  امللك  ملدينة  الداخلية  ال�سبكة  على  عليها 

)االإنرتانت(.

ملزيد من املعلومات يرجى التوا�سل مع: 

د. حممد فتحي ال�سويل . من�سق التخطيط والربامج الريا�سية.

 melshewil@kfmc.med.sa
0565394240  / 10475  / 10476
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  البروكلي يحتوي على كميات كبيرة من
 البوتاسيوم التي تعزز نمو العضالت والجهاز العصبي.

 الغذاء 
والصحة

في المدينة

أحمد الزهراني تصدر قائمة المكرمين من وزير الصحة

طموح ال تحده حدود، ومثابرة للوصول إلى النجاح، 
ورغبة في تخطي كل الصعاب من أجل تحقيق 

الهدف العام للكيان الذي ينتمي إليه أفراد الفريق، 
الذين ينصهرون في بوتقة واحدة وتلتئم فيها 
طموحاتهم الشخصية لتصب في صالح نجاح 

الكيان الذي ينتمون إليه.
إنه اإلصرار والدأب اللذان ال يغيبان عن طباع الناجحين 

والمثابرين الذين يتطلعون إلى مستقبل مشرق ال 
تغيب فيه شمس اإلبداع واألمل في الوصول إلى 

تحقيق الحلم مهما طال األمد.

موظف العدد

�سقر يف اأثناء تاأدية مهام عمله

الطبية مع  امللك فهد  الزهراين يف 1424/6/21ه��� يف مدينة  اأحمد مو�سى  عني 

ثالثة موظفني اآخرين. ففي ذلك الوقت مل يكن هناك موظفون معينون على الت�سغيل 

الذاتي �سوى موظفي م�ست�سفى ال�سليمانية وكان عددهم ال يتجاوز 25 موظًفا. 

واأجريت  متويل،  حممد  الدكتور  حينئذ  العام  املدير  وكان  للوظيفة  اأحمد  تقدم 

املقابلة يف مكتب مدير ال�سوؤون االإدارية االأ�ستاذ حممد كردي، ومدير �سوؤون املوظفني 

االأ�ستاذ اإبراهيم القميزي. منذ تاريخ تعيني اأحمد ولديه اإ�سرار على حتقيق مزيد 

من االإجنازات.

بداأ م�سريته يف م�ست�سفى االأطفال، فقد كان امل�ست�سفى الوحيد الذي مت ت�سغيله يف 

ذلك الوقت، وكانت ن�سبة ت�سغيله ت�سل اإىل 40%، ومن اأول يوم عمل له �ساهم اأحمد 

اأ�سخم  اأ�سبحت  الطبية وت�سغيلها حتى  افتتاح مدينة امللك فهد  وجميع زمالئه يف 

�سرح طبي مرجعي. ويعمل اأحمد بوظيفة اخت�سا�سي اإدارة املوارد الب�سرية بق�سم 

�سوؤون املوظفني.

كانت لدى اأحمد قناعة باأن الهدف لي�س الو�سول اإىل من�سب اأرفع طوال رحلته 

العملية، بل تقدمي خدمة مميزة للعاملني يف املدينة لينعك�س باالإيجاب على املري�س. 

لي�س هناك هدف حمدد مت حتقيقه كما يقول اأحمد، اإمنا االإجناز هو جمموعة 

وت�سغيلها،  الطبية  فهد  امللك  مدينة  افتتاح  يف  امل�ساهمة  كانت  لذا  االأه��داف،  من 

وحتويل موظفي وزارة ال�سحة التابعني ملدينة امللك فهد الطبية اإىل برنامج الت�سغيل 

واالإج��راءات  ال�سيا�سات  من  العديد  اإع��داد  اإىل  باالإ�سافة  االأه��داف،  اأحد  الذاتي 

اخلا�سة باملوارد الب�سرية، وامل�ساهمة املبا�سرة يف حتويل نظام املوارد الب�سرية من 

النظام الورقي اإىل النظام االإلكرتوين، وحت�سني نظام املوارد الب�سرية وتطويره. 

ت�سدر ا�سم اأحمد الزهراين قائمة املكرمني من قبل معايل وزير ال�سحة ال�سابق 

التنفيذي الدكتور عبداهلل العمرو، وح�سل على  العام  الدكتور حمد املانع، واملدير 

الب�سرية  املوارد  اإدارة  املوظفني، ومن مديري  �سوؤون  ق�سم  روؤ�ساء  تكرمي من جميع 

الذين تعاقبوا على االإدارة.

الإ�شرار والإجناز

اإيجابية  بنظرة  املحاولة  يوا�سلون  الذين  فقط  يحققه  االإجن��از  اأن  اأحمد  يرى 

لالأ�سياء، فعندما يتم الو�سول اإىل عمق معنى كلمة اإجناز يت�سح اأنها بب�ساطة تعني 

االإ�سرار، واالإجناز مينع اإعطاء االأعذار واملربرات اأي قيمة.

إدارة المعلومات الصحية تنظم 
يوم التقنية

التقنية حتت  يوم  الطبية فعالية  امللك فهد  نظمت مدينة 

وتقنية  ال�سحية  املعلومات  الإدارة  التنفيذي  املدير  رعاية 

املعلومات املهند�س اأحمد برادة، الذي اأكد اأن تنظيم الفعالية 

التقنية  ب��اخل��دم��ات  امل��دي��ن��ة  من�سوبي  تعريف  اإىل  ي��ه��دف 

املقدمة  التقنيات  اأح��دث  على  واالط��الع  باملدينة،  احلديث 

زيادة  تطبيقات  جمال  يف  العاملية  مايكرو�سوفت  �سركة  من 

االإنتاجية املكتبية، والتي ت�سمل عدًدا من االأنظمة من اأبرزها: 

اأوفي�س،  ونظام  لالأعمال،  �سكايب  املوحد  االت�سال  نظام 

امللفات  وم�ساركة  تخزين  ونظام  االإنتاجية،  زي��ادة  ونظم 

مايكرو�سوفت  واأجهزة  ويندوز،  الت�سغيل  ونظام  لالأعمال، 

املوحد  االت�سال  نظام  اإىل  باالإ�سافة  واللوحية،  املحمولة 

.Skype For Business سكايب لالأعمال�

�سعًيا من اإدارة املدينة اإىل تقدمي خدمات متميزة ملن�سوبيها، مت التن�سيق مع اإدارة اجلوازات، لتوفري 

يوم  من  خدماتها  تقدمي  يف  ال�سيارة  وب��داأت  املدينة.  مقر  داخل  الطب  كلية  بجوار  للجوازات  �سيارة 

اخلمي�س 1437/5/23ه�، اإذ متكن املوظفون من حتديث الب�سمة وطباعة االإقامات.

سيارة جوازات لتحديث البصمة 
وطباعة اإلقامات 

بن  حممود  الدكتور  الطبية  فهد  امللك  ملدينة  التنفيذي  ال��ع��ام  امل��دي��ر  �سدد 

عبداجلبار اليماين على اأن �سندوق االإيرادات املالية الذاتية باملدينة الطبية �ساهم 

يف حتقيق العديد من االإجنازات التعليمية والتدريبية، وتقدمي اال�ست�سارات املهنية 

املتخ�س�سة، باالإ�سافة اإىل تقدمي اخلدمات امل�ساندة للقطاع ال�سحي على م�ستوى 

الوطن، ما اأك�سب ال�سندوق ثقة الكثري من اجلهات التي تهدف اإىل التطوير، وتبحث 

العمل  لور�سة  االفتتاحية  كلمته  خالل  ذلك  جاء  املُقّدمة.  اخلدمة  يف  اجلودة  عن 

االأوىل حول برامج التدريب والتطوير النوعية يف مدينة امللك فهد الطبية، حيث قال: 

»مدينة امللك فهد الطبية ت�سرفت بثقة املقام ال�سامي الكرمي باإن�ساء هذا ال�سندوق 

واال�ستفادة  وتنويعها،  والتمويلية  الطبية  املدينة  م�سادر  تعزيز  اإىل  يهدف  الذي 

ر�سالة  وتر�سخت  واملعرفية.  الب�سرية  واإمكانياتها  املدينة  اأ�سول  من  االإمكان  قدر 

واال�ستثمارية،  املالية  لتنمية مواردها  واإداراتها  املدينة  ال�سندوق يف دعم وحدات 

العام واخلا�س.  القطاعني  اإىل موؤ�س�سات  وزيادة فاعليتها من خالل نقل خرباتها 

ومن خالل ال�سندوق �سن�ستمر يف تقدمي كل اخلربات والتقنيات وت�سخريها، �سواًء 

اأو اخلا�س، و�سيكون باإذن اهلل مرجًعا تخ�س�سًيا لال�ست�سارات  للقطاع احلكومي، 

النوعية على امل�ستوى االإقليمي«.

احلناكي  اأحمد  االأ�ستاذ  والذاتية  املالية  االإي��رادادت  �سندوق  عام  اأمني  اأو�سح 

اأن مبادرة املدينة الطبية عرب �سندوق االإيرادات يف عقد ور�سة العمل ياأتي مكماًل 

اخلربات  نقل  عرب  اململكة  يف  ال�سحية  الرعاية  قطاع  جتاه  وم�سوؤوليتها  لدورها 

واملعرفة املوجودة يف املدينة اإىل القطاعات ال�سحية، �سواًء احلكومية اأو اخلا�سة. 

كما اأن الور�سة جمعت ما يقارب ثالثني من�ساأة �سحية حول اململكة، ومت تعريفهم 

واإطالعهم على الربامج الدرا�سية الق�سرية املتوافرة، وما متتاز به تلك الربامج 

املدينة  وقطعت  التخ�س�سات.  مبختلف  االأخرى  املن�ساآت  لتطوير  عالية  جودة  من 

التعاقدات  خ��الل  من  املجال  ه��ذا  يف  كبرًيا  �سوًطا  ال�سندوق  خ��الل  من  الطبية 

والتدريب مع امل�ست�سفيات يف القطاعني احلكومي واخلا�س تتواءم مع احتياجاتهم.

 د. اليماني: »صندوق المدينة« أصبح مرجًعا لالستشارات النوعية إقليمًيا

الريا�ض - �شدمي ال�شراب

الريا�ض - بندر احلمدان
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احذروا الزيوت المهدرجة لتسببها في انسداد األوعية الدموية 
والجلطات، توجد الزيوت المهدرجة في السمن 

النباتي وبدائل الزبدة. 

الزيوت 
المهدرجة

قيمنا الخاصة 
االحترام.  •
التراحم.  •

العمل الجماعي.  •
الصدق.  •

الوالء.  •
التعاطف.  •

فريق العمل
المشرف العام

الدكتور محمود اليماني
أسرة التحرير

قسم التواصل الداخلي 
إدارة العالقات العامة والشؤون اإلعالمية

منوعات

King Fahad Medical City
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النـاشــر

إحدى شركات

�ض.ب: 65701 الريا�ض: 11566

اململكة العربية ال�شع�دية

هاتف: 8005 212 11 966+ 

فاك�ض: 1367 440 11 966+ 

editorial@sspc.com.sa

شاركنا
موهبتك

http://intranet/sites/forms/PRMA/SitePages/
KFMC-Internal-Newsletter.aspx

أرسل مشاركتك على:
madinati@kfmc.med.sa

أو استخدم النموذج اإللكتروني على الرابط التالي: 

معرض الصور
PHOTO GALLERY

مواليد جدد: ريم.. تالين.. مشعل
رزق كل من الزميل حممد املغريي، ق�سم االإنتاج االإبداعي 

وال�سمعيات واملرئيات، اإدارة العالقات العامة وال�سوؤون 

االإعالمية باملولودة رمي. 

والدكتور حممد فتحي ال�سويل، اإدارة النادي االجتماعي 

باملولودة تالني. والزميل يحيى اأبو حيمد، ق�سم االإنتاج 

االإبداعي وال�سمعيات واملرئيات، اإدارة العالقات العامة 

وال�سوؤون االإعالمية باملولود م�سعل.

 اإدارة املدينة تهدي للزمالء اأعطر التحايا، واأرق التربيكات 

وتدعو اهلل اأن يجعلهم ذرية �ساحلة.

 

مت�افر من 1 يناير حتى 31 

دي�شمرب 2016

ا�شت�دي� 

 عادي

�شرير 

مفرد/ 

مزدوج

ا�شت�دي� 

فاخر 

�شرير 

مفرد/ 

مزدوج

م�شكن فاخر 

من غرفة 

ن�م واحدة 

)مطلة على 

املدينة(

م�شكن 

فاخر من 

غرفة ن�م 

واحدة 

)مطلة على 

املارينا(

م�شكن 

فاخر من 

 غرفتي ن�م 

)مطلتني 

على 

املدينة(

م�شكن 

فاخر من 

غرفتي ن�م 

)مطلتني 

على املارينا(

5505756508009001100يوميًّا )حتى 13  يوًما(

650/600675/625750/700900/8501000/9501200/1150يوميًّا )مع اإفطار(

17000190002100023000غري متوافرغري متوافر�سهريًّا )30 يوًما(

• االأ�سعار بالدرهم االإماراتي.
• �سريبة املدينة 10٪ غري م�سمولة يف االأ�سعار املو�سحة.

• قيمة اخلدمة 10٪ غري م�سمولة يف االأ�سعار املو�سحة.
70 درهًما اإماراتًيا لل�سخ�س الواحد يف اليوم.االإفطار

150 درهًما اإماراتًيا لل�سرير االإ�سايف لليوم الواحد.ي�سمل خدمة واي فاي جمانية

راديسون بلو

 اأ�سعار مميزة لالإقامة خالل 2016

)متوافرة من 1 مار�س حتى 10 مايو(

ال�شعر )درهم اإماراتي(ن�ع اجلناح

800جناح كال�سيكي من غرفة نوم واحدة– مطّل على املدينة

825جناح فاخر من غرفة نوم واحدة– مطّل على املدينة

900جناح من غرفة نوم واحدة– مطّل على النافورة

850جناح �سغري– مطل على برج خليفة والنافورة

1000جناح من غرفة نوم واحدة– مطّل على برج خليفة والنافورة

1700جناح من غرفتي نوم– مطّل على برج خليفة والنافورة

فندق رمادا

تصوير روضة الخفس
 للموظف 

عبدالرحمن مكرد
قسم االستالم

تخفيضات 

دبي

دبي

تهاني

تالني

 امليزات:

اأق�سى يف اجلناح. كحد  اأجهزة  الأربعة  فاي  واي  اإنرتنت  "• خدمة 
املوؤدية اإىل مركز دبي التجاري وبرج خليفة. اإىل حمطة املرتو  "• خدمة نقل مكوكية جمانية 

والقهوة جمانية. ال�ساي  �سنع  • اأدوات 
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Digestive
System

Scientists have counted over 500 different liver functions.  
The liver is one of the body’s hardest working, largest and busiest organs. 

Some of the functions your liver performs are: production of bile, 
decomposition of red blood cells, plasma protein synthesis, and detoxification.

Our Values
• Respect.
• Compassion.
• Teamwork.
• Honesty.
• Loyalty.
• Empathy.

Teamwork
General Supervisor
Dr. Mahmoud Al-Yamany

Teamwork
Internal Communication Department
Public Relation and Media Affairs Administration
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New Borns Reem, Talin and Meshal
Our Colleagues, Mohammed Al-Moghairi 
from Public Relations and Media Affairs 
Administration is a proud father of a baby 
girl named Reem.
Dr. Mohamed Fathi El-Shewil from the 
Social Club welcomes his baby girl Talin.
Yahya Abuhamed from Public Relations 
and Media Affairs Administration, is 
a  joyful parent to a healthy baby boy 
named Meshal.
 

Share your
Talents!

http://intranet/sites/forms/PRMA/SitePages/
KFMC-Internal-Newsletter.aspx

Send your participation at: 

madinati@kfmc.med.sa

or use the link below:

Jane Elizabeth Morris
Head  Publication Section
Creative Production and 
Audio-visual Technology Department  
Public Relation & Media Affairs  

Suite Type Rate In AED

One Bedroom Classic Suite – City View 800

One Bedroom Deluxe Suite – City View 825

One Bedroom Suite – Fountain View 900

Junior Suite – Burj Khalifa & Fountain View 850

One Bedroom Suite – Burj Khalifa & Fountain View 1000

Two Bedroom Suite – Burj Khalifa & Fountain View 1700

Ramada Hotel

Discounts

Downtown Dubai

Raddison Blu
Dubai

Congratulations

Benefits: 

• Free Wi-Fi internet for up to four (4) devices per suite.

• Complimentary shuttle-service to Dubai mall and Burj Khalifa Metro Station.

• Complimentary tea and coffee-making facilities.

 

معرض الصور
ART GALLERY

معرض الرسوماتمعرض الصور

Special Staying Rates 2016

(Valid from 1st March until 10th May)

 Deluxe Two Bed
 room Residence"

)Marina View(

 Deluxe Two
 Bed Room
 Residence"

)City View(

 Deluxe One
 Bed Room
 Residence"

)Marina View(

 Deluxe One
 Bed room
Residence"

 )City View(

 Deluxe
 Studio

SGL/DBL

 Standard
Studio SGL/

DBL
 Valid from 01 January
to 31 December 2016

1100900800650575550 Daily 
)up to 13 Days(

1150/1200950/1000850/900750/700675/625650/600Daily"
 )with breakfast( 

23,00021,00019,00017،000N/AN/A Monthly"
)days 30(

Baby Talin

AED 70 net per person per dayBreakfast

Other. Extra bed at AED 150 per dayIncluded free Wi-Fi internet

• Prices in AED. 

• City tax 10% is excluded in the rates.
 
• Service Charge 10% is excluded in the rates.
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Human
Senses

Human hands are incredibly sensitive, in just 1 square inch  we 
have 600 pain sensors, 36 heat sensors, 75 pressure sensors

 and 9 feet of blood vessels.

INSIDE KFMC 3

Employee
of the Issue

It is about boundless ambition, perseverance to reach 
success, desire to overcome difficulties in order to achieve 
the general goal of the body to which the team members 
belong. They all are united in a single entity that molds their 
ambitions so as to benefit the body they are part of.

It is also about persistence and not giving up. These qualities 
constitute an essential component of the nature of successful 
people who aspire to a bright future characterized by a never-
ending creativity and hope of making dreams come true, 
however much time that may take.   

Riyadh – Sadeem AlDarab

Ahmed Moussa Alzahrani was appointed on 21/06/1424 at King Fahad 
Medical City along with three other employees. At that time, no employees 
were appointed as self-starters except the employees of Salmaniya Hospital 
whose number did not exceed 25 employees.

Ahmed applied for the position back when Sr. Mohamed Metwally was 
Director General. His interview was held in the office of Mr. Mohamed 
Kurdi, Director of Administrative Affairs, and Mr. Ibrahim Al-Qamizi, 
Employees’ Affairs Manager. Since the date of Ahmed’s appointment, he 
has been determined to accomplish further achievements.

He started his career at the children’s hospital which was, in fact, the 
only hospital operating at that time. Its operation ratio reached 40%. Since 
his first working day, Ahmed, as well as all his colleagues, contributed 
in operating and inaugurating King Fahad Medical City until it became 
nowadays the largest referential medical facility. And ever since he was 
employed, Ahmed has been working as human resources management 
specialist at the Employees’ Affairs Department.

Ahmed believed that the goal was not earning higher positions during 
his career, but rather providing a special service for workers at the City so 
that it is positively reflected on the patient.

According to Ahmed, there is no one specific achieved goal, but 
achievement is a set of goals. Hence, one of the goals was contributing 
in the inauguration and operation of King Fahad Medical City and 
transferring employees of the Ministry of Health affiliated to King Fahad 
Medical City to the self-starter program, in addition to preparing many 
policies and procedures related to human resources, directly contributing 
in transferring paper-based human resources regulations to electronic and 
improving and developing the human resources regulation.

Ahmed Alzahrani’s name topped the list of honorees by Dr. Hamad Al 
Manih, the former Minister of Health, and Dr. Abdullah Al-Amro, General 
Executive Manager. He was honored by all the heads of employees’ affairs 
department and managers of human resources department who succeeded 
on the management of the department.

Determination and Achievement
Ahmed sees that achievements are only accomplished by those who 

keep on trying while maintaining a positive outlook on things. In fact, 
when one studies the meaning of the word achievement in depth, it turns 
out to simply mean determination, and achievement prevents from giving 
excuses and justifications any importance.

Ahmed Alzahrani Topped the List of Honorees by the Ministry of Health

A mobile passport car served employees last March 3, 2016. It was part of an 
endeavor to provide distinguished services to KFMC employees.

The mobile car was located next to the Faculty of Medicine and offered services of 
updating fingerprints and printing iqamas.

Mobile Passport Car in  KFMC

King Fahad Medical City organized the technology day under the auspices of the Health Informatics 
and Information Technology. Executive Director Engineer Ahmed Barada stressed that this event aims at 
familiarizing the city’s employees with the modern technical services in the city and the latest technology 
provided by Microsoft Corporation applications to increase the office productivity. This includes a number 
of systems, and namely the Skype for Business unified communication system, office system, productivity 
increase systems, storage and business file-sharing system, Windows operating system and Microsoft's 
laptops and tablet PCs, in addition to the Skype for Business unified communication system.

“HIIT” Organizes the Technology Day

Dr. Al-Yamany: “City Fund” has become a Reference for Qualitative Consultancy in the Region

Dr. Mahmoud bin Abdul Jabbar Al-Yamany, CEO of King Fahad 
Medical City, stressed that the Self Financing Fund in the Medical 
City has contributed in achieving a number of educational and 
training accomplishments and providing specialized professional 
consultations, in addition to offering services that support the health 
sector at the national level. Hence, the Fund earned the trust of several 
entities aiming at developing and searching for quality in the provided 
service. In his opening speech during the first workshop on qualitative 
development and training programs in King Fahad Medical City, he 
said: “King Fahad City is honored by the trust of His Highness the 
King that pushed him to establish this Fund that aims at reinforcing 
and diversifying the financial and medical resources of the City, and 
benefiting to the maximum from the City’s assets and its human 
and cognitive capabilities. The vision of the Fund is established in 
supporting the units and departments of the City in order to develop 
the financial and investment resources and increase their efficiency 

though transferring its expertise to the institutions of the private and 
public sectors. We will continue to provide and employ, through the 
Fund, all the expertise and technologies whether for the public or 
private sector, and it will become, in God’s will, a specialized reference 
for qualitative consultations at the regional level. Mr. Ahmed Al-
Hanaki, the General Secretary of the Self Financing Fund, clarified that 
the Medical City’s initiative, through the Financing Fund, to organize 
workshops complements its role and liabilities towards the healthcare 
sector in the Kingdom through transferring expertise and knowledge 
available in the City to health sectors affiliated to the private or public 
sectors. The workshop gathered around 30 health institutions around 
the Kingdom. They were introduced to the available short academic 
programs and the high quality programs in order to develop other 
institutions in different specialties. Through the Fund, the Medical 
City has come a long way in this field by contracting and training 
hospitals in both the private and public sectors to meet their needs.

Riyadh – Bander Alhamdan
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The brain operates on the same amount of power as 10-watt light bulb. 
The cartoon image of a light bulb over your head when a great thought 

occurs isn’t too far off the mark. Your brain generates as much energy as a 
small light bulb even when you’re sleeping.

VIEWS2

Matters 
of the Mind

Morning sickness, varicose veins, back aches caused by hormonal changes, in addition to physical exhaustion during pregnancy 

Information Security Policies

Your KFMC domain access includes two parts, your login name and password; both are an integral 
part of the overall protection of KFMC's information assets and it is a fact that one of the greatest threats 
in information security is password being compromised or misused.

In our health care business, having the right information at the right time, available only to the right 
individual can make a crucial difference.

Thereby, each of us in our individual capacity as KFMC associates have a Professional Responsibility 
to protect and safeguard the information under our area of work

Sharing of personal access credentials have off late become a serious and worrisome concern that has, 
in unwanted ways impacted our day to day operations especially with patient data.

As a KFMC employee, we all have a shared responsibility to protect and safeguard the information in 
our control.

You are obligated not to share your KFMC ID and password with anyone at anytime to ensure the 
privacy of KFMC’s assets and safeguard its data.

Be aware of information security policies, procedures, and advisories which can be found on the 
KFMC Intranet.

Activity/Program Weekdays Location Coaches

Football School for Kids Sunday, Monday, Tuesday Green Field Coaches: Ali Hasan, Mustafa Yusri, 
Mustafa Al-Shayeb  

Swimming School 

 
All days except Friday and 

Saturday

Covered Swimming 

Pool 
Coaches: Riyad Al-Huwiti, Maryam Abid 

Physical Fitness Courses All days except Wednesday 
Recreational Hall Coach Muhammad Abd-al-Rahman 

Karate Training All days except Saturday 
Recreational Hall Coaches: Amro Abbas,  

Muhammad Kishk 

Tennis Training All days except Friday 
Tennis Playground Coach Ma’mun Khudari 

Weight Training All days 
Recreational Hall 

Coach Alaa Diab  

Open Playgrounds All days Residential Area 3 Social Club coaches 

Squash and Ping pong All days Recreational Hall Social Club coaches 

 Sports Activities
 and Programs
on April 2016

Social Club General Manager
Mr. Abdulhakeem bin Hamza Al-Harby

For more information please contact:
Dr. Mohamed Fathi Al-Shewil

Planning and Sports Program Coordinator
 melshewil@kfmc.med.sa

0565394240  / 10475  / 10476

The diabetes is defined as the set of metabolic changes 
in the body related to the increase of the sugar levels in the 
blood as a result of a defect in the secretion of insulin or a 
defect in the body's response to insulin, or both cases. The 
diabetes rate in the Gulf States is one of the highest in the 
world reaching in Saudi Arabia, 30% of those aged above 30 
years old. This increase, caused by the big change in our daily 
life and style of living, tenfolded in the recent decades.

There are several factors that will make you more 
susceptible to have the diabetes of type II. For example, 
the urban residents are more likely to have diabetes than 
the residents of the villages and homeless, it is to note that 
the residents of crowded cities such as Riyadh are the most 
vulnerable among others. In addition to the wrong daily 
habits such as reducing the physical activity, eating saturated 
fat and sugars and being overweight, other factors helped 
increasing the rate of diabetes in recent times.

The main reasons that will make you susceptible to Type 
II diabetes are:

• Obesity, when the body mass index is more than 30 kg / m 
2 the risk increases of 30 times.

• Aging, if you are more than 30 years, the percentage of 
incidence is up to 30%.

• Family history, if the number of family members with 
diabetes reaches three or more, then the percentage will 
exceed 50%.

The People Most at Risk of Having Diabetes of Type II 
The residents of crowded cities, the people with reduced physical activity, those who eat food 

with saturated fat and sugars and those who suffer from obesity

• Previous history of high sugar level.
• Chronic diseases, such as the blood pressure, cholesterol, 

triglyceride and atherosclerosis.
• Laziness and lack of physical activity.
• For women: gestational diabetes, cystic syndrome, the birth of a 

child weighing more than 4 kg.
It is necessary to detect diabetes at an early stage. This will 

significantly contribute to the preventing the disease and reducing 

the complications. It is advised to make the analysis at the 
age of 30 if there are no other reasons or factors that make 
you more susceptible to have the disease. In case one of the 
above mentioned factors is present it is better to have an 
analysis at before the age of thirty.

There are easy yet effective steps to prevent diabetes and 
many other age-related diseases. Therefore, changing your 
life to a healthy lifestyle can help prevent diabetes Type II, 
so, if you lose 7% of your current weight through diet and 
sports, you are contributing to the prevention of diabetes 
by 60%.

Among the most prominent recommendations:
• Avoid the high calories drinks and food such as the 

sodas, because studies have proved that they increase the 
diabetes percentage of more than 80% and increase the 
weight, especially in the abdominal area, not to mention 
the fast foods rich in saturated fat, containing up to 1800 
calories (more than the daily human need), in addition to 
the sweets, sugary food and fried chips (chips).

• Eat a healthy diet rich in fiber, protein and whole grains.
• Exercise and do physical activity, for example, half an 

hour of brisk walking five times a week.
• Get used to continue and maintain such as starting 

with something simple, and maintaining it until it becomes 
a habit.

    
Source Book: "Life without Diabetes" Dr. Nagi Al-Juhani
 

Health Education Management

Sports Activities and  Programs Head Supervisor
Captain: Abdulmajeed Al-Nawaf



KFMC Vision
 To be the benchmark in provision of 

specialized healthcare. 

KFMC Mission
 Dedication to provide highly specialized, 

evidence-based and safe health care, 
enhanced by education,

training and research.
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With the rapid flow of information in our contemporary society, 
the interest in forming the bright public image has increased. In 
fact, the positive public image, successfully formed by institutions 
inside the minds of members of the society, has become the public 
and behavioral drive of those members towards everything issued 
by these institutions and guarantees an important interaction with 
all its surroundings and associates. Therefore, institutions aim, 
from time to time, at measuring the public image.

The formation of a positive image has become in itself a goal to 
be reached. Indeed, success coincides with building this image and 
based on this image, plans and strategies are adopted, administrative 
and financial harmony is achieved inside the institution, and most 
importantly, the harmony between its goals and the desires of 
beneficiaries from its services and customers.

A positive public image is an invisible force that drives it to 
achieve success and move from local to international. Despite the 
importance of the term public image, it is a new term that appeared 
in the beginning of the second half of the twentieth century; 
specifically in the year 1960 in the American author Lee Bristol’s 
Developing the Corporate Image.

The public image is formed from a number of complex 
procedures, in addition to uncontrollable external factors. But 
the formation of this image is mainly based on paying attention 
to socially responsibility initiatives and programs, spreading the 
culture of leadership and excellence inside the institution and 
among the members of the society, and most importantly achieving 
the highest levels of quality in provided services.

The public image of King Fahad Medical City is created by 
several factors; chief among these are the City’s employees who 
act as ambassadors for the City. Another important factor is 
the effort of the City in introducing its increasingly growing role 
via various media including the traditional and social media.. 
Therefore, maintaining a public image requires more dynamics 
which constitutes one of the pillars in which King Fahad Medical 
City believes and works hardly to maintain this bright image 
in the souls and minds of every person who is affiliated to it and 
benefits from its services. It always takes the initiative to make 
this image even brighter. This motivates it to exceed the level 
of ambition of the beneficiaries of its services, overcome the 
challenges, take initiative to look for innovative solutions, discover 
treatments through scientific research and conduct many studies.

Editorial Team

During the Graduation Ceremony of the Post Graduates and Scholarships Programs

Dr. Al-Yamany: KFMC Adopted the Country’s 
Approach to Build Human Capacity

Dr. Mahmoud bin Abdul Jabbar Al-Yamany, Chief Executive 
Officer of King Fahad Medical City, confirmed that since its 
establishment in 2004, King Fahad Medical City followed the 
training, scholarship and post graduate approach. Dr Al-Yamany 
pointed out that a large number of health practitioners graduated 
from the Medical City and working in various fields whether 
medical, or nursing or in the technical or administrative medical 
affairs, or in the quality and research. In addition to that, the 
city provided scholarships to specialize in the supporting health 
fields. He added that by choosing to adopt this approach, the 
Medical City chose to follow the country’s approach based on the 
guidance of the Custodian of the Two Holy Mosques, the Crown 
Prince and the Deputy Crown Prince to build human capacity 
which is considered a real investment, and therefore, the City 
adopted this approach and it is still abiding by it. Dr. Al-Yamany 
said that: “Today, at King Fahad Medical City, we have more 
than 300 scholarship beneficiaries, 400 trainees and 67 training 
programs in various fields. The city is no longer consuming 
manpower but it is also producing it, and exporting a large 
number of the medical city internal training programs graduates 
to other hospitals within and outside the Kingdom.” Many Gulf 
States are requesting to have some seats in the training programs 
at the King Fahad Medical City. This request could not have 
been realized without the help of God first, the guidance of the 
Kingdom's leadership, and the support of the Ministry of Health 
and the various health sectors in the Kingdom, led by the Saudi 

Commission for Health Specialties.
For his part, the Acting Executive Director for Academic Affairs 

and Training Dr. Adnan Al-Wadi'i explained that the Medical City 
has taken upon itself to provide academic education, training and 
workforce development to improve the workforce performance 
level at work, and answer the need for the talented workforce in 
the various fields and at all levels: medical, technical, nursing and 
managerial. The City took care of the training details starting from 
the preparation, to the study, evaluation until its delivery using 
the latest technology in training by employing and attracting the 
talented advisory staff who will participate in the training from 
within or from outside the City. This aims at rehabilitating the 
staff and graduates to the highest scientific and training level and 
at providing solutions and training services in order to keep up 
with the administrative and medical progress taking place in the 
country.

The Post Graduates and Scholarships Administration Director 
Dr. Hussein Al-Hussein congratulated the Medical City graduates 
and employees who helped in providing the services while their 
colleagues were following their scholarships programs in order to 
give them the opportunity to get a degree which will qualify them 
to serve the medical city and the country.

At the end of his speech, "Hussein" called upon the graduates to 
exert more efforts and contribute more in serving the patients and 
health services beneficiaries.
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