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KFMC Vision
 

 To be the benchmark in provision
of specialized healthcare.  

KFMC Mission

 

We are dedicated to provide highly
specialized, evidence-based and 

safe healthcare, enhanced by
education,  training and research. 
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A Remembrance of Achievements … and a 
Renewing Country 

23rd September was a different day and renewing 
remembrance. Actually, it was not like any other day of 
the year; that was 87th national day. It is a day of 
expressing the love of this country, renewal of loyalty, and 
belonging to the country and its leadership. Since the 
founder King Abdulaziz bin Abdulrahman Al Saud - May 
God have mercy on him – have unified KSA, its leaders 
keep in mind the welfare and well-being of the Saudi 
society through accelerating development and achieving 
security and safety. This is the approach followed by the 
Custodian of the Two Holy Mosques King Salman bin 
Abdulaziz and his Crown Prince in line with the Vision 
2030. The national unity of this country is the cornerstone 
of human development, reform and growth. The great 
care and attention given to the health sector by the 
government of Saudi Arabia's King contributed in raising 
the level of health care, and establishing medical cities of 
which KFMC is at the forefront, and developing 
specialized healthcare centers throughout the Kingdom 
in accordance with the latest international standards, in 
addition to qualifying national cadres internally and 
externally in different medical specialties. I pray to Allah 
to help the Custodian of the Two Holy Mosques King 
Salman bin Abdulaziz Al- Saud and HRH the Crown Prince 
Mohammed bin Salman for the benefit of this country 
and Saudi people, and this occasion may return every 
year and everyone is blessed with welfare, security, and 
stability."
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King Fahad Medical City (KFMC) celebrated the 87th National Day of 
the Kingdom of Saudi Arabia, which falls on September 23rd of every 
year, in a ceremony held last Saturday at the Medical City in Riyadh. 
KFMC organized two ceremonies for children and adults. The 

 King Fahad Medical City Celebrates
 the National Day

children's ceremony was held in the Children's Specialized Hospital where KFMC 
celebrated, with the sick and hospitalized children, an open entertainment day that 
included competitions, games, and gifts, as well as some other activities such as the 
drawing and coloring corner. The main ceremony was held for adults in the Main 
Hospital, which witnessed a number of events, launched with the interactive 
presentation of national chants and poems, as well as the drawing, henna painting, 
heritage corners, talent corners.
It is worth mentioning that KFMC celebrates this national event annually with the 
participation of a number of its key leadership and representatives and the 
participation of a number of individuals and entities from inside and outside KFMC.

The Housing Administration, in collaboration with the Public 
Relations and Corporate Communications Administration, has 
organized an event celebrating with employees families the Saudi 
Arabia’s 87th National Day, which marks September 23rd of each 
year.

The event featured several activities including traditional art from 
the different Saudi areas and entertainment performances as 
well as contests for kids. The number of attendees exceeded 500.

Housing Administration Celebrates National Day
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Breast cancer is not limited to women only, men can also get it.  

The Executive Administration of Nursing Services at King Fahad Medical City (KFMC) honored the graduates of nursing internship program, class of 
October 2016, in a joyful ceremony attended by graduates and parents along with the training staff of the nursing affairs in the Main Auditorium in 
KFMC. KFMC stresses that training is the main tool that enables the individual to acquire skills necessary for providing effective and fruitful services. 
The City took the responsibility to provide the academic education and workforce training and development in order to promote job performance 
and fulfill the needs for competent individuals in various fields, on different levels: medical, technical and nursing. 

NEWS and VIEWS

The Medical City Honors Nursing Graduates
8/01/1439H

In a friendly meeting  held  by King Fahad 
Medical City (KFMC) represented by the 
Executive Administration of Patient 
Experience under the rubric “the 4th For 
You Forum” at KFMC Main Auditorium, 
health care specialists discussed the 
experience of patients and listen to their 
observations on the medical services 
provided at the time of receiving 
treatment at the health institution.
Dr. Ali Asiri, Executive Director of Patient 
Experience and Chairman of the 

Organizing Committee, said that the meeting was an initiative floated by the KFMC to listen 
transparently to patients and his family and discuss their observations and evaluation of the 
service provided before officials concerned directly.
Dr. Asiri added that the forum aims, with the presence of specialists in the health sector, at 
conveying the voice of patient as a partner in developing and improving the therapeutic 
experience, overcoming difficulties and obstacles in providing high quality medical care, 
engaging society in developing health care, improving the patient experience and 
contributing to the community's health service.
The Executive Director of Patient Experience noted that KFMC has adopted a series of 

programs that enhance and improve the health care process, such as the 
Voice of Customer Program, which includes regular visits paid by the 
leaders to patients, the establishment of a Patient and Family Advisory 
Council, and a direct meeting with patients through the TV circuit, in 
addition to “For You Forum”.
For his party, Mr. Bassam Al-Braikan, Director of the Public Relations and 
Corporate Communications Administration, said that the application of 
patient satisfaction concept in an integrated manner should be preceded 
by activation of communication in various ways and different channels 
between the patient and the health institution to assess the patient's 
experience and the quality of service provided and to know his needs and 
seek to meet such needs. He stressed that improving communication with 
the patient and enhancing his participation as an active player in the health 
system would contribute significantly to promoting the health of individual 
in particular and community in general. 

The 4th “For You" Forum 
discusses developing health 
services, listens to patients notes



 Employee of the month
Dr. Malak Al-Thagafi: From the 
Womb of Suffering, a "Story of 
Success" is born..!

From the womb of suffering from illness and 
follow-up in hospitals, since her birth in Mecca,  Dr. 
Malak Abed Al-Thagafi's determination and persever-
ance have arouse, and her desire to enter the 
medical and research field has been emitted; 
surpassing all obstacles and surmounting all difficul-
ties she has faced.

A Story of Success
The story of success began when Dr. Al-Thagafi was granted the Bachelor of Medicine 
and Surgery from King Abdulaziz University, then she started her ambition journey by 
travelling to Georgetown in Washington DC to finish her residency program, and obtain 
the American Board of Anatomical Pathology and the American Board of Clinical Pathol-
ogy. Relentlessly, she completed her journey by obtaining the master's degree in 
Medical Management Services from Johns Hopkins University. Then, she was granted 
two fellowships from the University of California, San Francisco; one in surgical oncology 
and the other in molecular genetics pathology. She succeeded in obtaining the Ameri-
can Board of Molecular Genetic Pathology, the fellowship and the American Board of 
Neuropathology from Harvard University, and a postdoctoral fellowship at the Dana-Far-
ber Cancer Institute in Boston, and at last but not least, she has joined Harvard Medical 
School as a faculty staff member for a year and a half. 
 
Back to Homeland
Dr. Al-Thagafi has returned to dedicate what she has learnt throughout her journey of 
achievements to participate in the development of her homeland by joining KFMC as a 
Consultant of Neuropathology and Molecular Genetics, and joining KACST as an 
Assistant Research Professor, and working in the Saudi Genome Project as one of its 
primary investigator, in addition to continuing her work as a part-time faculty member 
at Harvard. 
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Tumors are either benign or malignant, and each has 
its own treatment plan. 

Inspiring Role Model
Role models stories in Arab societies have inspired Dr. Malak more than 
those of Western societies; because they live in similar circumstance. 
Her attending physician when she was a child; Dr. Nadia Al-Soqati, has 
been her role model and the most inspiring for her; one of the first 
physicians to introduce the genetic diseases clinic to Saudi Arabia. Dr. 
Al-Soqati used to work in dozens of clinics due to the scarcity of this 
specialty at that time, and she set the rules for those who came after 
her. Thus, she has been the first source of inspiration for Dr. Malak with 
her strength, patience and success.

Passion and Challenges
For Dr. Malak, the most exciting in the field of her work is that it is 
constantly changing in testing and sampling results in which she finds a 
new challenge. In her opinion, one of the most difficult challenges faced 
by physicians and researchers is the lack of time and adequate support 
financially and spiritually, and not allocating appropriate financial 
resources for research as it happens in countries that pay great 
attention to the field of research and sub-specialization in medicine. 
She advises fresh workers and experts to be patient, avoid pessimism, 
and to be optimistic and to hope for the better.

Vision and Aspirations
Dr. Malak supports KFMC's high interest in research by establishing the 
Research Center and taking great steps towards the major clinical 
achievements in a short and record time. She finds that it is important 
in the next stage to focus on research and clinical experiments to the 
extent that equals the fact that KFMC is the largest medical city in the 
Middle East with large numbers of patients who are enormous resource 
for scientific research.  She is looking forward for KFMC to be a 
world-class research center.
Conclusion
We are in the largest and most distinguished medical city in the Middle 
East. So, we have to be proud of our belonging to this entity, and aspire 
and seek to be the best medical city locally and globally.

INSIDE KFMC



Cancer is not a contagious disease that spreads from one 
person to another.
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Employee name: Dr.  Mohammed Rajab  
Admin.:  Administration of Anesthesiology and Operating Rooms
Baby name: Abdullah

Employee name: Ahlam AlShamari
Admin.: Operations and Maintenance Administration
Baby name: Abdulrahman 

Employee name: Tariq AlKwaitim &  Jawahir AlAbbad Admin.: Tariq- 
Executive Administration of Academic and Training A�airs
Admin.: Jawahir-  Health Education Administration
Baby name: Ibrahim 

اسم الموظف: د. محمد رجب
ا�دارة: إدارة  التخدير وغرف العمليات

اسم المولود: عبدا� 

اسم الموظف: طارق الخويتم وجواهر العباد
ا�دارة: طارق- ا�دارة التنفيذية للشؤون ا�كاديمية والتدريب

ا�دارة: جواهر- إدارة التثقيف الصحي
اسم المولود: إبراهيم 

اسم الموظف: أحالم الشمري
ا�دارة: إدارة التشغيل والصيانة
اسم المولود: عبدالرحمن 

Employee name:  Areej Malhani
Admin.:  Pharmacy Services Administration
Baby name: Ghena 

اسم الموظف: أريج ملحاني
ا�دارة:  إدارة الخدمات الصيدالنية

اسم المولوده: غنى 

Employee name: Fatin AlKateb
Admin.:  Children Specialized Hospital
Baby name: Laith 

اسم الموظف:  فاتن الكاتب
ا�دارة:  مستشفى ا�طفال التخصصي

اسم المولود: ليث 

New Borns

Marriage
زواج

اسم الموظف: مشعل العنزي
ا�دارة:  ا�دارة التنفيذية لشؤون التمريض

Employee name:  Meshal AlEnazi
Admin.:  Executive Administration of Nursing A�airs

Marriage
زواج

Employee name: Sultan AlShammary
Executive Administration of 
Human Capital المناسبة: زواج

اسم الموظف: سلطان الشمري
ا�دارة: ا�دارة التنفيذية لرأس المال البشري

VARIETIES



٤

غياب ا�لم ال يعني عدم وجود سرطان الثدي، يبدأ ا�حساس بألم سرطان 
الثدي في مراحل متقدمة   
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Employee name:  Hibah AlWahibi
Admin.:  Executive Administration of Patient Experience
Baby name: Ameera 

Employee name:  Faisal AlDebeyan
Admin.:  Rehabilitation Hospital
Baby name: Majed 

اسم الموظف: هبة الوهيبي
ا�دارة: ا�دارة التنفيذية للتكامل وتحقيق رضا المرضى

اسم المولوده: أميرة 

سم الموظف: فيصل الدبيان
ا�دارة:مستشفى التأهيل 

اسم المولود:  ماجد 

Employee name: Amal AlZahrani
Admin.:  Executive Administration of Academic and 
Training A�airs
Baby name: Abdulmalek 

اسم الموظف: أمل الزهراني 
ا�دارة: ا�دارة التنفيذية للشؤون ا�كاديمية والتدريب

اسم المولود: عبدالملك 

Employee name:  Khalofah AlKhalofah
Admin.:  Executive Administration of Financial A�airs & Accounts
Baby name: Hatem 

اسم الموظف: خلوفة الخلوفة
ا�دارة:  ا�دارة التنفيذية للشؤون المالية والحسابات

اسم المولود: حاتم 



موظف العدد

د.مالك الثقفي: 
 من رحم المعاناة والمرض، 

ولدت قصة "نجاح"..!

أروقــة  بيــن  والمتابعــة  المــرض  معانــاة  رحــم  مــن 
مكــة  فــي  للنــور  رؤيتهــا  منــذ  المستشــفيات 
لــدى  والمثابــرة  ا�صــرار  قــوى  تولــدت  المكرمــة، 
الدكتــورة مــالك عابــد الثقفــي وتوقــدت رغبتهــا فــي 
ــاوزًة  ــاث، متج ــي وا�بح ــال الطب ــن المج ــام ميادي اقتح
بطموحاتهــا جميــع العقبــات ومذللــًة كل مــا واجههــا 

من صعوبات.. 

رحلة النجاح
كانــت باكــورة قصــة نجــاح د. مــالك بحصولهــا علــى 
بكالوريــوس فــي الطــب والجراحــة مــن جامعــة الملــك 
عبدالعزيــز، ثــم انطلقــت بعدهــا فــي رحلــة الطمــوح بتوجههــا إلــى مدينــة جــورج تــاون فــي واليــة 
واشــنطن �نهــاء برنامــج ا�قامــة والتخصــص العــام ثــم الحصــول علــى البــورد ا�مريكــي فــي 
علــم ا�مــراض التشــريحي والبــورد ا�مريكــي فــي علــم ا�مــراض ا�كلينيكيــة، وبــال هــوادة 
أكملــت مســيرتها بالحصــول علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة ا�عمــال الطبيــة مــن جامعــة 
جونــز هوبكنــز، ثــم حصلــت علــى زمالتيــن إحداهــا فــي علــم ا�ورام الجراحيــة وا�خــرى فــي علــم 
ا�مــراض الجينيــة الجزيئيــة مــن جامعــة كاليفورنيــا فــي ســان فرانسيســكو ثــم كللــت ذلــك 
ــورد  ــة والب ــم الزمال ــة، ث ــة الجزيئي ــراض الجيني ــم ا�م ــي عل ــي ف ــورد ا�مريك ــى الب ــول عل بالحص
ــد  ــا بع ــة م ــى زمال ــول عل ــارد والحص ــة هارف ــن جامع ــة م ــراض العصبي ــم ا�م ــي عل ــي ف ا�مريك
الدكتــوراه فــي معهــد دانــا فاربــر للســرطان ببوســتن، وأخيــراً وليــس آخــراً التحقــت عضــوًة فــي 

هيئة التدريس بكلية الطب في هارفرد لمدة عام ونصف.

العودة الى أرض الوطن
عــادت د. مــالك لتكــرس مــا تعلمتــه خــالل رحلــة إنجازاتهــا للمشــاركة فــي تطويــر هــذا الوطــن 
مــن خــالل التحاقهــا بمدينــة الملــك فهــد الطبيــة كاستشــارية فــي علــم ا�مــراض العصبيــة 
ــاعد،  ــث مس ــتاذ بح ــة كأس ــوم والتقني ــز للعل ــك عبدالعزي ــة المل ــة، وبمدين ــة الجزيئي والجيني
والعمــل فــي مشــروع الجينــوم الســعودي كأحــد الباحثيــن الرئيســين فيــه، بالرغــم مــن 

استمرار عملها كعضو في هيئة التدريس بهارفارد بدوام جزئي.

إلهام القدوة
تســتمد د. مــالك إلهامهــا مــن قصــص القــدوات فــي المجتمعــات العربيــة أكثــر مــن قــدوات العالــم 

الغربي، كونهم يعيشون نفس ظروفنا،
ــن  ــي م ــقطي، وه ــة الس ــرة د. نادي ــت صغي ــا كن ــا عندم ــي طبيبته ــد اÏ - ه ــا - بع ــن ألهمه ــر م وأكث
ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــي المملك ــة ف ــراض الوراثي ــم ا�م ــي عل ــاء ف ــن ا�طب ــن م ــل المتخصصي أوائ
ــك  ــي ذل ــص ف ــذا التخص ــدرة ه ــرا لن ــة نظ ــادات بالمملك ــن العي ــرات م ــي عش ــج ف ــت تعال ــا كان كونه
الوقــت، حيــث رســمت المســار ووضعــت القواعــد لمــن هــم بعدهــا، فقــد كانــت مصــدر ا�لهــام ا�ول 

للدكتورة مالك بنجاحاتها وقوة إرادتها.

الشغف و التحديات
اســتمرار التجــدد واالختــالف الدائــم فــي نتائــج الفحوصــات والعينــات وخــوض تحــٍد جديــد هــو أكثــر مــا 
يثيــر شــغف د. مــالك فــي مجــال عملهــا، وتــرى أيضــًا أن مــن أصعــب التحديــات التــي يواجههــا ا�طبــاء 
والباحثيــن هــو قلــة الوقــت وعــدم التفــرغ بالنســبة لهــم با�ضافــة إلــى عــدم وجــود الدعــم الكافــي 

ماديًا ومعنويًا. 
حيث تنصح د. مالك حديثي العمل والتجربة بالصبر والتفاؤل والتأمل لÓفضل..

رؤية و تطلعات
ــد د. مــالك مســيرة مدينــة الملــك فهــد الطبيــة فــي إيــالء االهتمــام العالــي للبحــث وذلــك مــن  تؤي
خــالل إنشــاء مركــز ا�بحــاث، وأخــذ المدينــة لخطــوات كبيــرة فــي ا�نجــازات االكلينيكيــة الكبــرى 
بوقــت قصيــر وقياســي، وتــرى بأنــه مــن المهــم فــي المرحلــة القادمــة التركيــز علــى ا�بحــاث والتجــارب 
ا�كلينيكيــة بالحجــم الــذي يــوازي كــون المدينــة تعــد مــن أكبــر المــدن الطبيــة فــي الشــرق ا�وســط، 
وبوجــود حــاالت تخصصيــة بأعــداد كبيــرة هــو مــا يعــد مــوردا هائــال لÓبحــاث العلميــة، وتتطلــع د. مــالك 

أن يكون مركز ا�بحاث بالمدينة ذو مكانة وثقل عالميًا..

كلمة أخيرة
نحــن فــي مدينــة طبيــة والتــي تعــد مــن أكبــر المــدن الطبيــة فــي الشــرق ا�وســط ومــن ا�كثــر تميــزاً، 
فيجــب أن نفخــر بوجودنــا فــي هــذا الكيــان، وأن نطمــح ونســعى بــأن يكــون بأفضــل المســتويات 

محليًا وعالميًا..

٣

تنقسم ا�ورام إلى أورام حميدة و أورام خبيثة، ولكل 
حالة خطة عالجية    



٢

قد يعتقد البعض أن سرطان الثدي مختص بالنساء فقط، 
ولكنه يصيب الرجال أيًضا   

ناقــش مختصــون فــي خدمــات الرعايــة الصحيــة 
تجربــة المريــض واالســتماع لمالحظاتــه علــى 
الخدمــات الطبيــة المقدمــة لــه وقــت تلقيــه 
ــاء ودي  ــي لق ــة ف ــة الصحي ــي المؤسس ــالج ف الع
مباشــر نظمتــه مدينــة الملــك فهــد الطبيــة 
ممثلــة بــا�دارة التنفيذيــة للتكامــل وتحقيــق 
رضــا المرضــى أســمته " ملتقــى �جلكــم الرابــع" 
الكبــري  االحتفــاالت  قاعــة  فــي  ا�حــد  يــوم 

بالمدينة الطبية. 
التنفيــذي  المديــر  عســيري  علــي  د.  وقــال 

ــن  ــادرة م ــت مب ــر كان ــاء المباش ــرة اللق ــة، إن فك ــة التنظيمي ــس اللجن ــى رئي ــا المرض ــق رض ــل وتحقي للتكام
المدينــة الطبيــة لالســتماع لحديــث المريــض وذويــه ونقــاش مالحظاتــه وتقييمــه للخدمــة وأمــام المســئول 

مباشرة بكل شفافية. 
ــض و  ــوت المري ــول ص ــى وص ــي إل ــاع الصح ــي القط ــن ف ــور المختصي ــدف بحض ــى يه ــيري أن الملتق ــن عس وبي
إشــراكه فــي تطويــر وتحســين التجربــة العالجيــة، للتغلــب علــى الصعوبــات والعوائــق أمــام تقديــم رعايــة عاليــة 
الجــودة، إشــراك المجتمــع فــي تطويــر الرعايــة الصحيــة وتحســين تجربــة المرضــى، واالســهام فــي خدمــة 

المجتمع في المجال الصحي.  

وأشــار المديــر التنفيــذي للتكامــل وتحقيــق رضــا المرضــى إلــى تبنــى المدينــة الطبيــة 
مجموعــة مــن البرامــج التــي تعــزز وتحســن عمليــة الرعايــة الصحيــة مثــل برنامــج صــوت 
مجلــس  وإنشــاء  المرضــى،  علــى  للقيــادات  منتظمــة  جــوالت  المتضّمــن  المريــض 
استشــاري للمريــض وا�ســرة، ولقــاًء مباشــر مــع المرضــى عبــر الدائــرة التلفزيونيــة، 

وملتقى �جلكم. 
مــن جانبــه ذكــر أ.بســام البريــكان مديــر إدارة العالقــات العامــة واالتصــال المؤسســي فــي 
ــبقه  ــل يس ــكل متكام ــى بش ــا المرض ــق رض ــوم تحقي ــق مفه ــة، أن تطبي ــة الطبي المدين
تفعيــل التواصــل بشــتى الوســائل ومختلــف القنــوات بيــن المريــض والمنشــأة الصحيــة 
لتقييــم تجربــة المريــض ونوعيــة الخدمــة المقدمــة ولمعرفــة احتياجاتــه والســعي 
لتلبيتهــا، مشــددا علــى أن  تحســين التواصــل مــع المريــض وتعزيــز مشــاركته كعنصــر 
فاعــل فــي النظــام الصحــي يســهم بشــكل كبيــر فــي تعزيــز صحــة الفــرد و كذلــك 

المجتمع بشكل عام.

" ملتقى �جلكم الرابع"  يبحث 
تطوير الخدمة الصحية ويستمع 

لمالحظات المرضى

كرمــت ا�دارة التنفيذيــة لشــؤون التمريــض بمدينــة الملــك فهــد الطبيــة خريجي طــالب و طالبات  إمتيــاز التمريض دفعــة أكتوبر 2016، في حفــل بهيج ضــم الخريجين وأولياء 
أمورهم مع طاقم التدريب من شئون التمريض في قاعة االحتفاالت الكبرى في المدينة.  

وتؤكــد المدينــة الطبيــة أن التدريــب هــو ا�داة الرئيســية التــي تكســب الفــرد المهــارات لتقديــم مســتويات فاعلــة ومثمــرة، كمــا أنهــا أخــذت علــى عاتقهــا مســئولية التعليــم 
ــتويات:  ــع المس ــى جمي ــاالت وعل ــف المج ــي مختل ــة ف ــاءات العامل ــن الكف ــات م ــد االحتياج ــي وس ــتواهم الوظيف ــاء بمس ــة لالرتق ــوى العامل ــر الق ــب وتطوي ــي وتدري ا�كاديم

الطبية، الفنية، التمريضية.  

تكريم خريجي التمريض
1439/01/8هـ



موظف العدد

قنوات التواصل االلكترونيه 

 

 

ذكرى حافلة .. ووطن يتجدد

أسرة التحرير 

ــا  ــا عادي ــن يوم ــم يك ــدده ل ــرى متج ــف وذك ــوم مختل ــبتمبر ي 23 س
كأيام العام، ذاك هو " اليوم الوطني 87" ..التعبير عن حب هذا الوطن.. 
تجديــد الــوالء.. االنتمــاء لــه ولقيادتــه،  فمنــذ أن وحــد المؤســس 
الملــك عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن آل ســعود - رحمــه اÏ – هــذه 
ــع  ــة المجتم ــة و رفاهي ــم راح ــب أعينه ــون نص ــا يضع ــالد و قادته الب
الســعودي، مــن خــالل دفــع العجلــة التنمويــة وتحقيــق ا�مــن وا�مــان، 
وهــو النهــج الــذي ســار عليــه خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك 
ســلمان بــن عبدالعزيــز وولــي عهــده بمــا يتواكــب مــع رؤيــة 2030 
منهــا  تنطلــق  التــي  الركيــزة  هــي  البــالد  لهــذه  الوطنيــة  .الوحــدة 
ثوابتهــا  أهــم  وهــي  والتطــور،  وا�صــالح  ا�نســان،  وبنــاء  التنميــة 
القطــاع  يلقاهمــا  الــذي  الكبيريــن  واالهتمــام  الرعايــة  ا�ساســية. 
الصحــي فــي المملكــة مــن حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين، 
أســهم برفــع مســتوى الرعايــة الصحيــة ، وإنشــاء المــدن الطبيــة التــي 
ــز  ــر المراك ــة، وتطوي ــد الطبي ــك فه ــة المل ــا مدين ــي مقدمته ــي ف يأت
العالجيــة التخصصيــة وفــق أحــدث المواصفــات العالميــة فــي مختلــف 
مناطــق المملكــة ، إضافــة لتأهيــل الكــوادر المحليــة داخليــًا و خارجيــًا 
فــي مختلــف التخصصــات الصحيــة.  ونســأل اÏ أن يحفــظ خــادم 
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان اÏ بــن عبــد العزيــز آل ســعود، 
وســمو ولــي عهــده ا�ميــن ا�ميــر محمــد بــن ســلمان وأن يعينهمــا 
ــبة  ــذه المناس ــد ه ــعبه، وأن يعي ــن وش ــذا الوط ــة ه ــه مصلح ــا في لم

على الوطن كل عام والجميع ينعم بالخير وا�من واالستقرار.  

٤ ٣ ٢

نظمت إدارة ا�سكان بمدينة الملك فهد الطبية للساكنين 
من منسوبي المدينه  بالتعاون مع إدارة العالقات العامة 

واالتصال المؤسسي احتفاال بذكرى اليوم الوطني السعودي 
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 اشتمل الحفل على عدة فقرات من الفنون الشعبية من 
مختلف مناطق المملكة وعروض ترفيهية ومسابقات 
لÓطفال. وقد تجاوز عدد الحضور لهذا العام ٥٠٠ شخص.

ا±سكان يحتفل باليوم الوطني

و االتصال المؤسسي

اكتوبر   ٢٠١٧      العدد الخامس عشر 

فهد الطبية تحتفل 
بيوم الوطن

احتفــت مدينــة الملــك فهــد الطبيــة باليــوم الوطنــي ٨٧ للمملكــة العربيــة الســعودية الــذي 
يصــادف ٢٣ ســبتمبر مــن كل عــام، مــن خــالل الحفــل الــذي قامتــه مؤخــراً فــي مقــر المدينــة 
الطبيــة، إذ نظمــت حفليــن للصغــار والكبــار، كان ا�ول فــي مستشــفى ا�طفــال التخصصــي 
حيــث اشــتمل الحفــل علــى ألعــاب ترفيهيــة ومســابقات وتوزيــع الهدايــا وبعــض ا�ركان 

المصاحبة مثل ركن الرسم وا�لوان.

كذلــك أقيــم حفــل الكبــار فــي المستشــفى الرئيســي والــذي شــهد عــدداً مــن الفعاليــات، فــي مقدمتهــا العــرض التفاعلــي 
�ناشيد و قصائد وطنية، كذلك الرسم المباشر ونقش الحناء وا�ركان التراثية ، وركن المواهب وغيره.

يذكــر، أن مدينــة الملــك فهــد الطبيــة تشــارك الوطــن أفراحــه ســنويًا باالحتفــال بهــذه المناســبة، بحضــور أبــرز قيادييهــا 
وممثليها، بمشاركة عدد من ا�فراد والجهات من داخل وخارج المدينة الطبية.

زواج

" ملتقى �جلكم الرابع"  يبحث تطوير الخدمة 
الصحية ويستمع لمالحظات المرضى

فهد الطبية تكرم خريجي التمريض 
١٤٣٩/٠١/٨هـ


