
 

 
 
 
 

Policy & Procedure 

 
Please Read the Policy & Procedure first 
To Download Click Here      هنالقراءة آافة الشروط والتعليمات اضغط  

 
 

To be able to read the document you need these program:
 

:لتتمكن من قراءة الملف أنت بحاجة إلى البرنامج التالي

    
 

 
 

  عرض الطلبات

طلب جديد



  طلب جديد

Login Information   معلومات الدخول 

Select Your City       مدينتكاختر  Riyadh

Referring Hospital   الجهة المحولة King Saud Medical Complex

 
 
 
 
 
 

From Eligibility in KFMC  خاص بأهلية العالج بالمدينة الطبية

Coordinator Full Name  اسم المنسق 
 

 
آاماليرجى آتابة االسم   

 

Password                      آلمة المرور 

 

Change the Password         لتغيير آلمة المرور
 لتي  
 
 

(*) Mandatory Fields   حقول مطلوبة 

  دخول 
Enter

 
 

 
 

  



 
Step 1 from 4         ١/٤الخطوة  
 
Patient Personal Information      الشخصيةالمريض معلومات  
 
Full Nam      اسم المريض باللغة االنجليزية      

                       

Arabic Full Names المريض باللغة العربية اسم   

Nationality                  الجنسية Saudi   سعودي        Non-Saudi غير سعودي 

National ID Number رقم الهوية 

Age                  ( بالسنوات )    العمر        years     0 : أقل عن سنة اآتب  

Gender                   الجنس Male ذآر   

 
Female  أنثى 

 

Contact Numbers  و الهاتفأرقم الجوال  
 
 
 

966  
 
 
 

Patient Medical Information   معلومات المريض الطبية 

Current Location  حاليامكان المريض  

 

ER   الطوارئفي                       In-Patient في التنويم  

 Out-Patient خارج المستشفى ICU في العناية المرآزة 

Referred to:     

Specialty Description  المحول إليه قسمال  Prince Salman Heart Center/ main  
Specialty Contact Info. KFMCPSHC@kfmc.med.sa 
Specialty Department Name Main 

 

(*) Mandatory Fields               حقول مطلوبة 

 Next Step
الخطوة التالية  

 

 
 



Step 2 of 4         ٢/٤الخطوة  
Patient Diagnosis Information      لمريضالطبي ل تشخيصال

Search for the Disease Description in ICD-10-AM: 
 ICD-10-AMالبحث عن وصف المرض في دليل 

Diagnosis Keyword
       

مفتاح البحث               
Search

 بحث        

 
  

Other:    أخرى 
Please write the disease descrption
 

 يرجى آتابة وصف المرض       
 

        

 
 

 

الخطوة التالية        
Next Step

 
 

  تجاوز هذه الصفحة باختيار

 otherأخرى 

  ثم الضغط على مفتاح المسافة أو آتابة أي شيء



  
Step 3 of 4         ٣/٤صفحة
Procedure Information  اإلجراءات   

Search for procedure in ICD-10-AM 
  ICD 10 amفي دليل المتخذة بحث عن اإلجراءات                    

: 
   Procedure Keyword

0 

مفتاح البحث               
Search

 بحث       
 
 

 
 
 
 

Other:      أخرى 
Please write the disease descrption 
 

  يرجى آتابة وصف للمرض                                              
  

                      

الخطوة التالية          
Next Step

 

 
 

  الصفحة باختيارتجاوز هذه 

 otherأخرى 

  ثم الضغط على مفتاح المسافة أو آتابة أي شيء



Step 4 of 4 - Last Step     ٤/٤الخطوة
Additional Medical Information     معلومات طبية اضافية
Select (Attach File / Manually     (  اختر طريفة ارفاق الملف )تحميل أو يدوي  

Attach File ملف المريض تحميل   * 
 

ب.م ٢ال يتجاوز حجم الملف : مالحظة  Docأو  PDFيمكن ارفاق ملف بصيغة 
 Note: you can attach .pdf (Adobe Acrobat) file or .doc 

(Microsoft Word) file only - Maximum size (2 MB) 

Manually دويـي  
Other co-morbid Conditions  
Investigation  
Management  
Services Required  

Additional Information  معلومات إضافية 
Status  للمريض الوضع الصحي  

   Stable  مستقر            Unstable  غير مستقر 
 
Means of Transportation 
 Ambulance اسعاف         In Person  بنفسه 

وسائل نقل المريض                     
MedVac  إخالء طبي         Others أخرى 

KFMC Staff Only أختر المربع( فقط بالرياض موظفي المدينة  الطبيةل(  
Approval By - (at least consultant degree)        بيانات الطبيب االستشاري المعالج  
Full Name         0 االسم

Code                0 الرمز

Position          0   الموقع

Phone            الهاتف   
+ 966 

0      -  0   
Ext               0     تحويلة  0 
Email      0.000@0       بريد الكتروني    
 
(*) Mandatory Fields   حقول مطلوبة 
Note: Attaching a file will take a few minutes to saving /Depending on the file size

يتطلب بعض الوقت حسب حجم الملف المرفقحفظ  الملف : مالحظة  
 Save the Request

 حفظ الطلب  

 
 



 عرض الطلبات
Login Information 

Hospital Name  الجهة المحولة GENERAL MEDICAL COMMITTEE (JIZAN)

Password   ;آلمة المرور 

Change the Password    تغيير آلمة المرور 
(*) Mandatory Fields              حقل مطلوب 

دخول             
Enter

 

 
 



خروج            
Logout

View Current Requests >>   عرض الطلبات الحالية

GENERAL MEDICAL COMMITTEE (JIZAN) )جازان(الهيئة الطبية العالمة  

Search بحث بواسطة:                   

National ID   رقم الهوية الوطني - For Saudi  للسعوديين           

Iqama No.            رقم اإلقامة - For Non-Saudi  لغير السعوديين 

Referral ID           رقم اإلحالة - Referral Code / ( الطلب(رقم اإلحالة   
  

  بحث   
Search

  عرض الكل                      
View  All

             الصفحات  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Request 
No 

 

Patient 
First 

Name 
 

Patient 
Mid 

Name 
 

Patient 
Last 

Name 
 

Patient 
National 

ID 
 

Patient 
Iqama 

No 
 

 

 

 رقم اإلقامة رقم الهوية اسم العائلة اسم األب اسم المريض رقم الطلب

View Patient 
Information 
  
 عرض البيات

View  Progress
 

        

        

          الصفحات      10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Note: The Requests will be automatically archived after 1 Month 
آليًا بعد مرور شهرإلى األرشيف جميع الطلبات  نقل سيتم        : مالحظة  

0

  مساعد رئيس الهيئة للشئون الفنية  

 

 عبدالرزاق بن علي الحازمي                                                                                   

عرض الطلبات 
 الحالية

 السابقةعرض الطلبات 
  )األرشيف(

  عرض الحالة                    




