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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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King Fahad Medical City (KFMC), represented by 
the Corporate Planning and Development 
Administration, celebrated the 10th anniversary 
of Quality Day, which is held annually at KFMC. All 
quality projects performed at all KFMC centers, 
hospitals and administrations are presented in 
this celebration by their representatives based on 
the Japanese strategy ( KAIZEN) within an 
agreement concluded between the Kingdom of 
Saudi Arabia and Japan. The best quality projects 
winners will be honored at the closing ceremony 
next Thursday, within categories covering the 
most important aspects in quality management, 
namely effective communication, patient safety, 
patient experience and operations workflow 
effectiveness.
Dr. Al Yamany watched a film on patient safety 
standards accredited by the Saudi Central Board 
for Accreditation of Healthcare Institutions and 
the Joint Commission International through a 
scenario for several patients treatment journey 
within "multiple levels of the Ministry of Health 
hospitals".
Dr. Mahmoud Al Yamany emphasized that the 
most important strategies of King Fahad Medical 
City is to develop safety in healthcare and to raise 
its quality standards according to the highest 
international standards in this field, through the 
provided services to patients.
Dr. Al Yamany said "Today, we celebrate this day 
for the tenth year respectively. This day means a 
lot to us as it adopt and develop quality tools in 
the institution , which is important and necessary 
to make a positive impact on patients' care and  

the provided services to them. Quality day is an 
opportunity for quality professionals and 
practitioners in KFMC to celebrate their 
achievements during the year. This day assists 
KFMC to achieve its future vision in order to be a 
standard for applying quality in patient services 
locally and regionally and even globally, if Allah 
wills, by supporting some ideas and 
developmental initiatives related to the quality 
of services in various medical and clinical 
administrations".
On the other hand, Ms. Suzan Rasheed, 
Chairperson of Quality Management 
Department at  KFMC clarified that the Quality 
Management Department is a department 
under the Corporate Planning and Development 
Administration. This Department plays an 
important role in providing consultation services 
to all KFMC departments and helps them to 
improve their quality services and results 
through the implementation of quality principles 
and follow-up  the workflow of operations.
Ms. Suzan stated "The department also plays an 
important role in providing consultation services 
to KFMC departments, regarding the hospitals' 
accreditations, follow up  the application of its  
standards and ensure its achievement. The 
Quality Day seeks to provide the opportunity for 
communication between healthcare providers in 
KFMC by raising the awareness of quality 
concept in the workplace, building teams that 
can create clear vision to achieve the quality of 
the provided services in order to ensure patients 
safety".

Professional Development Tools

King Fahd Medical City (KFMC) seeks to achieve its strategies and 
high objectives to be permanently in the forefront at the local, Arab 
and international levels in providing health care services. This 
requires investing its employees to develop them and working on 
improving their abilities and knowledge in order to realize their 
ongoing growth to raise their professional performance, improve 
their orientation and develop their professional skills as well as their 
creativity and innovation level in order for KFMC to achieve 
advancement. 

 These are the most important factors to be provided to the 
employee in order to achieve continuity and progress. Employees 
must be aware of the latest developments in the medical and 
administrative techniques. Therefore, achieving the professional 
growth is a key factor to enhance the employee’s e�ciency and 
e�ectiveness to overcome the daily work issues by experiencing new 
ideas and performance methods.

 Many people believe that they are well aware of labor discipline, 
however there is more to know and explore in this �eld; not only the 
ability to introduce ourselves to others and have a conversation. 
Maintaining your discreet professional image is therefore the key 
factor that enable you to develop and realize achievements in your 
job. This is represented by understanding the relationship between 
the professional excellence and emotional intelligence; using these 
features to support career growth and progress as well as the 
signi�cance of values, ethics and integrity, how to strengthen your 
motivation, manage your time, use engagement in order to increase 
bene�ts from the available �nancial and human resources and 
bene�tting from HR experts’ comments to identify the employees 
and distinctive team members' personal characteristics.



Accredited for the Third Successive Time
KFMC Accredited as an Academic 
Benchmark by JCI
KFMC has been accredited for the third successive time by 
JCI along with being an accredited academic benchmark. 
KFMC was qualified for such accreditation due to the 
presence of the Faculty of Medicine, responsibility for 
training medicine students, residents and trainees from the 
same college, and conducting many medical researches 
approved by the Research Ethics Committee at KFMC.

KFMC CEO, Dr. Mahmoud Al-Yamany, emphasized that: 
"This accreditation is due to KFMC's unique professional 
level, its compliance with the international standards in 
providing medical  services to patients at its hospitals 
and centers, including the standards of medical and 

nursing affairs, infection control, organization safety, 
quality, hospitals leadership and the standards of 
patients safety as well as medications and patients 
rights standards, and health care providers privileges. 
There is no doubt that KFMC's success to be accredited by 
JCI for the third successive time and accredited as an 
academic benchmark proves KMFC advanced quality 
levels. This is a new accomplishment added to KFMC 
ongoing accomplishments".

It is worth mentioning that KFMC got JCI accreditation for 
the first time in 2011 and succeeded to be accredited for 
the third time within 7 years in three successive times. 

NEWS and VIEWS2

Available medications help in mitigating the main symptoms severity, and 
maintain the quality of life for as long as possible.

Executive Administration of Patient Experience 
honors the winners of “Patient Rights Advocates”   
Executive Administration of Patient Experience is proud of the “Patient Rights Advocates” 
winners who participated in the competition that continued for two weeks from 18 March 
2018 To 29 March 2018
The winners’ names are as follow:
1- Abdulsattar Saman ALHussain Pharmacy Administration - OPD
2- Mohammed Hamza ALSaggaf  Associate Executive Administration of Patient Affairs - 
Appointments Department
3- Jeyel C. Gallera Nursing-  ICU
4- Noura ALenazi Oncology Center - Bone marrow transplant unit
5- Belal Najr ALTheyabi  Associate Executive Administration of Patient Affairs - Outpatient 
Services
6- Dr. Mehjabeen Women Specialist Hospital

Having unique healthcare providers who maintain patient rights will make KFMC environment professional and will provide 
patient and family centered care to improve patients experience.
Thank you all for participating in the competition and hard luck for those who did not win. Above all and most importantly, 
patient and family should always be your first priority.t



 Women's Awareness  Initiative for Driving Vehicles

King Fahad Medical City represented by the Public Relation 
and Corporate Communications Administration organized an 
initiative titled "Your Drive is Your Responsibility" aiming to 
raise womens' awareness to drive their vehicles securely  to 
keep their families and passengers safe.
Mr. Bassam Al-Braikan, Director of Public Relation and 
Corporate Communications Administration at KFMC, said 
that: 'This initiative is launched to achieve the Saudi Arabia's 
Vision 2030 and to comply with the decree of the Custodian of 
the Two Holy Mosques, King Salman bin Abdul Aziz Al Saud, 
allowing women to drive vehicles as of 101439/10/ AH".
"This initiative aims at educating and raising awareness of 
more than 4000 female employees at KFMC on all matters 
relating to their rights, duties and obligations in driving 
vehicles, traffic regulations and purchasing vehicles. The 
event lasted for two days with the participation of a number 

of bodies, namely the General Department of  Traffic, Saudi 
Standards, Metrology and Quality Organization, Security and 
Safety General Department at the Ministry of Health, Motor 
Vehicles Periodic Inspection and Najm for Insurance Services, 
in addition to Traffic Department of the Security 
Administration and Emergency Medicine Administration at 
KFMC, and  "Yatek_khairha " Initiative." Al-Braikan added.
Al-Braikan pointed out that the initiative included a number of 
training and awareness lectures for the participating bodies 
covering a number of subjects, namely first aid and rescue 
procedures, causes of traffic accidents, adherence to traffic 
laws and regulations, safe driving methods on the road, 
driver's safety methods, and make female employees familiar 
with their rights, duties and obligations in driving vehicles, 
traffic regulations and purchasing vehicles.
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Two-year-old child's autism spectrum symptoms are noted by the mother 
while the child less than two years old can be medically diagnosed.

KFMC Celebrates 
Mother's Day

Public Relation & Corporate Communication Administration represented by 
Internal Communication organized the "Mother's Day" event at the lobby of 
the Main Auditorium on the twenty-fifth of last March; this is to honor 
mothers, motherhood, maternal bond, mothers' effect on the society and 
mothers' dedication to their children. Further, the children, celebrated with 
their mothers, expressed their sincere gratitude and recognition by 
presenting gifts to their mothers and thanked them for giving birth to, 
growing up and taking care of them the best.
The event was attended only by KFMC female employees and their children 
where gifts were distributed and exchanged.
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Marriage زواج
Our colleague Nada Alrashed

from  Health Informatics and Information 
Technology got married. On this occasion 
Madinati family would like to express its 

warmest wishes for a
happy family life

عقد قران
تم عقد قران الزميله ندى الراشد 

من ا�دارة التنفيذية 
للمعلوماتية الصحية و تقنية 

المعلومات أسرة نشرة مدينتي 
تتمنى لها حياة سعيدة

VARIETIES

Any medications recommended by a relative or friend without knowing the 
source must be avoided.
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تحويله : ١٠٠٦١ /١٠٠٦٣

Newborns

٤

تجنب استخدام أي دواء بتوصية من أحد المعارف أو ا�صدقاء بدون 
معرفة المصدر

Participate with us in

“Madinati competition” 
to win valuable prizes 

 madinatii@kfmc.med.sa شارك معنا و أرسل إجابتك على

Participate with us and send your answer 
to madinatii@kfmc.med.sa 

شاركو معنا لفرصة الفوز بجوائز قيمة في

 " مسابقة نشرة مدينتي " 

Our Colleagues, Ahmad AlQwasmah from Nursing 
Children's - PICU, is a proud father of a baby girl 
named Bana

نبارك للزميل أحمد القواسمة ، بقدوم  
مولودته بانه جعلها ا¥ من مواليد السعادة.

Our Colleagues, Mohammed Albarrak
from Monitoring Section, is a proud father of a 
baby boy named Bandr نبارك للزميل محمد البراك، من قسم 

المراقبة، بقدوم  مولوده بندر جعله ا¥ من 
مواليد السعادة

Our Colleagues, Faisal Misfer Ali AlAjmi
from Customer Care Center, is a proud father of 
a baby boy named Yusef

نبارك للزميل فيصل العجمي من مركز 
العنايه بالعمالء ، بقدوم  مولوده يوسف 

جعله ا¥ من مواليد السعادة

Our Colleagues, Mohammed AlHaddaf
from Main Operating Room Unit, is a proud 
father of a baby boy named Rayan

نبارك للزميل محمد الهداف  ، بقدوم  مولوده ريان جعله 
ا¥ من مواليد السعادة

في أي عدد من نشرة مدينتي شاركت مدينة الملك 
فهد الطبية في   معرض و مؤتمر صحة العرب ؟

In wich issue of Madinati KFCM 
Participate in the Arab Health 

Exhibition?
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يتم مالحظة عالمات طيف التوحد للطفل في عمر السنتين من قبل 
أمه بينما يمكن تشخيصه طبياَ بعمر أقل من السنتين

فهد الطبية تحتفل
 بيوم ا�م

ــي  ــال الداخل ــي االتص ــًة ف ــي متمثل ــال المؤسس ــة و االتص ــات العام ــت إدارة العالق أقام
فــي الخامــس والعشــرين مــن مــارس المنصــرم فعاليــة "يــوم ا�م" فــي بهــو لقاعــة 
االحتفــاالت الكبــرى، والتــي تأتــي تكريمــا لºمهــات وا�مومــة و رابطــة ا�م بأبنائهــا، 
وتأثيــر ا�مهــات علــى المجتمــع للتفانــي الــذي بذلَنــه تجــاه أطفالهــن، كمــا قــدم 
ــا لهــن،  ا�بنــاء الذيــن شــاركوا االمهــات أســمى الشــكر والعرفــان بتقديمهــم الهداي

شاكرين لهّن على إنجابهم، وتربيتهم، والعناية بهم على الوجه ا�مثل.
و اقتصــر الحفــل علــى منســوبات المدينــة الطبيــة وأبنائهــن، وتــم خاللــه توزيــع و 

تبادل الهدايا.

ُمبادرة توعوية نسائية لقيادة المركبات

 نظمت مدينة الملك فهد الطبية ممثلًة في إدارة العالقات العامة واالتصال 
المؤسسي مبادرة بعنوان "قيادتك مسؤوليتك" تهدف  لتوعية المرأة بقيادة 

المركبة اÀمنة للحفاظ على ا�سرة والركاب.

و قال مدير إدارة العالقات العامة واالتصال المؤسسي بسام البريكان في مدينة 
الملك فهد الطبية أن هذه المبادرة تأتي تحقيقا لرؤية المملكة العربية 

السعودية ٢٠٣٠ و تزامنًا مع قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود بالسماح للمرأة بقيادة السيارة اعتبارا من ١٠/١٠/١٤٣٩  هـ.

و أضاف:" هذه المبادرة تعنى بتوعية وتثقيف أكثر من ٤٠٠٠ موظفة من منسوبات 
مدينة الملك فهد الطبية في كل ما يتعلق بحقوقهن واجباتهن والتزاماتهن 

بقيادة المركبة وا�نظمة المرورية وشراء المركبات، وامتدت الفعالية ليومين 
بمشاركة عدد من الجهات وهي ا�دارة العامة للمرور و الهيئة العامة 

للمواصفات والمقاييس و الجودة، و ا�دارة العامة لºمن والسالمة بوزارة الصحة، 
والفحص الفني للسيارات ونجم لخدمات التأمين، والهيئة السعودية للمواصفات و 

المقاييس و الجودة، با�ضافة لقسم المرور بإدارة ا�من بمدينة الملك فهد 
الطبية و إدارة طب الطوارئ، و مبادرة "ا¥ يعطيك خيرها".

و أشار البريكان إلى أن المبادرة شملت عدداً من المحاضرات التدريبية والتوعوية 
للجهات المشاركة في عدد من المحاور، هي إجراءات ا�سعاف ا�ولية و ا�نقاذ، 
أسباب الحوادث المرورية، التقيد با�نظمة والقوانين المرورية، أساليب القيادة 

اÀمنة في الطريق، وسائل السالمة الخاصة بالسائق تعريف الموظفات بحقوقهن 
وواجباتهن والتزاماتهن بقيادة المركبة وا�نظمة المرورية وشراء المركبات.



٢

ة ا�عراض الرئيسية و  رة على تقليل شدَّ تساعد العالجات المتوفِّ
ة الحياة �طول فترة ممكن المحافظة على نوعيَّ

حصلت مدينة الملك فهد الطبية على تجديد اعتراف اللجنة الدولية 
المشتركة العتماد المنشآت الصحية JCI للعام الثالث على التوالي،  با�ضافة 

العتمادها كمرجع أكاديمي معتمد،  بعد أن دعم احتواء المدينة على كلية 
الطب، وكون المدينة الطبية مسؤولة عن تدريب طالب الطب و المقيمين و 
المتدربين من نفس الكلية، و لتقديمها العديد من ا�بحاث الطبية التي تمت 
الموافقة عليها من قبل لجنة ا�خالق البحثية في مدينة الملك فهد الطبية، 

مما أّهلها إلى اعتمادها كمرجع أكاديمي.
و تعليقًا على ذلك أكد المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية 

الدكتور محمود اليماني، بأن هذا االعتماد ما هو إال نتيجة للمستوى المهني 
المتميز للمدينة الطبية، و مدى التزامها بالمعايير الدولية في تقديم 

حصلت على االعتماد للمرة الثالثة على التوالي

الخدمات الطبية للمرضى في مستشفياتها و مراكزها، و التي تشمل معايير 
خاصة بالشؤون الطبية والتمريض ومكافحة العدوى وسالمة المنظمة 

والجودة وقيادة المستشفيات، والمعايير الخاصة بسالمة المرضى، با�ضافة 
للمعايير الخاصة با�دوية وحقوق المرضى وامتيازات مقدمي الرعاية الصحية، 

و ال شك في أن تحقيق مدينة الملك فهد الطبية العتماد JCI للمرة الثالثة 
على التوالي و اعتمادها كمرجع أكادمي هو دليل على ما تحظى به من 

مستويات متقدمة في الجودة، و هذا إنجاز جديدا يضاف إلى سلسلة إنجازات 
المدينة الطبية المستمرة".

الجدير بالذكر أن مدينة الملك فهد الطبية حصلت على اعتماد JCI للمرة 
ا�ولى عام ٢٠١١ و تمكنت من الحصول عليه للمرة الثالثة خالل ٧ سنوات في 

٣ دورات متتالية

ا£دارة التنفيذيــة للتكامــل وتحقيــق رضــا المرضــى 
تكرم الفائزين بلقب "مساندي حقوق المرضى"

تفخر ا�دارة التنفيذية للتكامل وتحقيق رضا المرضى بالفائزين بلقب "مساندي 
حقوق المرضى" والذين تم تتويجهم في المسابقة التي استمرت �سبوعين 

منذ تاريخ (١٨ مارس ٢٠١٨) وحتى تاريخ (٢٩ مارس ٢٠١٨) وهم:
إن المحافظة على حقوق المرضى من خالل مقدمي رعاية متميزين في رعاية 
حقوق المريض يجعل من بيئة مدينة الملك فهد الطبية بيئة عالية الجودة 
وتقدم رعاية طبية محورها المريض وعائلته �جل تحسين التجربة العالجية 

للمرضى.
نشكر كل من تفاعل مع المسابقة ونتمنى للجميع حًظا أوفر  في المرات 

القادمة، كما نأمل أن تبقى حقوق المريض وعائلته هي أولويتكم ا�ولى.

١.         عبدالستار سلمان الحسين - إدارة الصيدلية - العيادات الخارجية
٢.          محمد حمزه السقاف - ا�دارة التنفيذية المشاركة لشؤون المرضى - المواعيد

٣.          Jeyel C. Gallera -    التمريض - العناية المركزة
٤.         نوره العنزي مركز ا�ورام - زراعة النخاع العظمي

٥.         بالل نجر الذيابي - خدمات المرضى الخارجية - إدارة العيادات
٦.         Dr. Mehjabeen  - مستشفى النساء التخصصي

مرجعــًا  الطبيــة  فهــد  الملــك  مدينــة 
JCI أكاديميًا ُمعتمد من
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و االتصال المؤسسي

أسرة التحرير 

ابريل ٢٠١٨         العدد العشرون

احتفلــت مدينــة الملــك فهــد الطبيــة ممثلــة فــي إدارة 
التخطيــط والتطويــر بالذكــرى الســنوية العاشــرة ليــوم 
الجــودة، وهــو االحتفــال الــذي يقــام ســنويًا فــي المدينــة 
ــودة  ــاريع الج ــع مش ــرض جمي ــه ع ــم خالل ــة، و يت الطبي
ومستشــفياتها  مراكزهــا  كافــة  فــي  تمــت  التــي 
ــب  ــم حس ــن له ــن ممثلي ــل متحدثي ــن قب ــا، م وإداراته
اتفاقيــة  ضمــن  اليابانيــة   KAIZEN كايــزن  طريقــة 
ــان، علــى أن يتــم تكريــم الفائزيــن  بيــن المملكــة والياب
الختامــي  الحفــل  فــي  الجــودة  مشــاريع  بأفضــل 
الخميــس المقبــل، ضمــن فئــات تغطــي أهــم المحــاور 
ســالمة   ، الفعــال  التواصــل  هــي  الجــودة،  إدارة  فــي 

المرضى، تجارب المرضى، فاعلية سير العمليات،.

ــي عرضــا لفيلــم عــن معاييــر ســالمة  وشــاهد د. اليمان
ــاد  ــعودي العتم ــز الس ــن المرك ــدة م ــى المعتم المرض
ــن  ــة م ــتركة الدولي ــة المش ــة واللجن ــآت الصحي المنش
ضمــن  مرضــى  عــدة  عــالج  لرحلــة  ســيناريو  خــالل 

"المستويات المتعددة لمستشفيات وزارة الصحة". 

اســتراتيجيات  أهــم  بــأن  اليمانــي  محمــود  د.  وأكــد   
مدينــة الملــك فهــد الطبيــة هــو تطويــر الســالمة فــي 
الرعايــة الصحيــة ورفــع معاييــر الجــودة لهــا وفــق أعلــى 
ا�ســس عالميــًا فــي هــذا المجــال ، مــن خــالل الخدمــات 
المقدمــة للمرضــى، و قــال:" اليــوم نحتفــل بهــذا اليــوم 
ــر  ــا الكثي ــي لن ــو يعن ــي، و ه ــى التوال ــرة عل ــنة العاش للس
فــي  الجــودة  أدوات  تطويــر  و  بتبنــي  يُعنــى  يــوم  �نــه 

المنشــأة وهــو أمــر مهــم و ضــروري �حــداث تأثيــراً إيجابيــًا 
ــوم  ــم، و ي ــة له ــات المقدم ــى والخدم ــة المرض ــى رعاي عل
الجــودة يُعــد فرصــة لمهنيــي وممارســي الجــودة داخــل 
مدينــة الملــك فهــد الطبيــة لالحتفــال بإنجازاتهــم خــالل 
العــام، ويخدمهــا لتحقيــق رؤيتهــا المســتقبلية لتكــون 
معيــاراً لتطبيــق الجــودة فــي خدمــات المرضــى محليــًا و 
إقليميــًا و حتــى عالميــًا بــإذن ا¥، مــن خــالل دعــم بعــض 
بجــودة  المتعلقــة  التطويريــة،  المبــادرات  و  ا�فــكار 

الخدمات في مختلف ا�دارات الطبية وا�كلينيكية".

فــي  الجــودة  قســم  رئيــس  أوضحــت  آخــر  جانــٍب  مــن 
مدينــة الملــك فهــد الطبيــة أ. ســوزان رشــيد بــأن قســم 
الجــودة أحــد أقســام إدارة التخطيــط والتطويــر، ويــؤدي دور 
مهــم فــي توفيــر الخدمــات االستشــارية لجميــع أقســام 
جــودة  تحســين  علــى  مســاعدتهم  و  المستشــفى، 
خدماتهــم ونتائجهــا مــن خــالل تطبيــق مبــادئ الجــودة 
تقديــم  فــي  مهمــًا  دوراً  و  العمليــات،  ســير  ومتابعــة 
فيمــا  المستشــفى  �قســام  االستشــارية  الخدمــات 
يخــص اعتمــادات المستشــفيات والعمــل علــى متابعــة 
والتأكــد مــن تحقيقهــا،  بهــا  الخاصــة  المعاييــر  تحقيــق 
ــة  ــة الفرص ــى إتاح ــعى إل ــودة يس ــوم الج ــى أن ي ــدًة عل مؤك
فــي  الصحيــة  الرعايــة  مقدمــي  بيــن  التواصــل  لتحقيــق 
المدينــة الطبيــة، مــن خــالل رفــع الوعــي بمفهــوم الجــودة 
فــي مــكان العمــل، وبنــاء فــرق عمــل تهيــئ رؤيــة واضحــة 
تضمــن  التــي  المقدمــة  للخدمــات  الجــودة  لتحقيــق 

سالمة المرضى

د. اليماني: رؤيتنا أن نكون معياراً 
عالميًا لتطبيق الجودة في 

خدمات المرضى

من داخل المدينة

أدوات تحقيق التطور المهني
و  اســتراتيجياتها  تحقيــق  إلــى  الطبيــة  فهــد  الملــك  مدينــة  تســعى 
أهدافهــا العليــا �ن تكــون فــي الطليعــة دائمــًا علــى المســتوى المحلــي و 
يتطلــب  الــذي  ا�مــر  الصحيــة،  الرعايــة  تقديــم  فــي  العالمــي  و  العربــي 
االســتثمار فــي كوادرهــا لتطويرهــم و العمــل علــى رفــع قدراتهــم و 
مســتوى  لرفــع  لهــم  المســتمر  النمــو  لتحقيــق  ســعيًا  معارفهــم، 
أدائهــم المهنــي وتحســين اتجاهاتهــم وصقــل مهاراتهــم المهنيــة، 
قُدمــًا  للمضــي  ذلــك  و   ، واالبتــكار  ا�بــداع  علــى  مقدرتهــم  ومســتوى 

بالمدينة الطبية.
لتتحقــق  للموظــف  توفيــره  يجــب  مــا  أهــم  هــي  العوامــل  تلــك 
التطــورات  علــى  إيقافهــم  الضــروري  مــن  و  التقــدم،  و  االســتمرارية 
ــو  ــق النم ــإن تحقي ــذا ف ــي و ا�داري ، له ــل الطب ــات العم ــي تقني ــة ف الحديث
المهنــي عامــٌل رئيــس لزيــادة فاعليــة كفــاءة الموظــف فــي تخطــي 

مشاكل العمل اليومية، بتجربة أفكار جديدة وطرق متنوعة لºداء.
كثيــرون يعتقــدون بأنَّهــم يدركــون جيــداً آداب العمــل، إال أن هنــاك المزيــد 
القــدرة علــى  ليــس فقــط  المجــال  لمعرفتــه واستكشــافه فــي هــذا 
ــى  ــة عل ــإن المحافظ ــذا ف ــة، ل ــراء محادث ــن واج ــى اÀخري ــنا إل ــم أنفس تقدي
ــن  ــك م ن ــذي يُمكِّ ــي ال ــر ا�ساس ــو العنص ــة ه ــة الرصين ــك المهني صورت
التطــور وتحقيــق ا�نجــازات فــي وظيفتــك، ممثلــًة فــي تحديــد فهــم 
هــذه  باســتخدام  العاطفــي  والــذكاء  المهنــي  ــز  åالتمي بيــن  العالقــة 
الصفــات لدعــم النمــو والتقــدم الوظيفــي، كذلــك  أهميــة القيــم وا�خــالق 
واســتخدام  وقتــك  وإدارة  لديــك  الدافــع  تعزيــز  كيفيــة  و  والنزاهــة، 
التشــبيك مــن أجــل زيــادة المنافــع المتأتيــة مــن المــوارد الماديــة و 
البشــرية المتاحــة، إضافــًة لالســتفادة مــن مالحظــات خبــراء المــوارد 
البشــرية لتحديــد الخصائــص الشــخصية التــي يتمتــع بهــا الموظفيــن 

وأعضاء الفريق المتميِّزين.
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