
 

 

 

 على هامش القمة العالمية للذكاء االصطناعي 

التعاون المشترك لبناء  سيرنر" لتعزيز  -مستشفى الملك فيصل التخصصي يوقع مذكرة تفاهم مع "أوراكل

 . الذكاء االصطناعي وتطوير أنظمة الخدمات الصحية  حلول

 

 :٢٠٢٢سبتمبر18الرياض 

ّّز اكبحّّّّا   مّّّّذكرة تفّّّّاهم مّّّّع شّّّّركة  ع مستشّّّّفى الملّّّّك فيصّّّّل التخصصّّّّي ومركّّ ّّس وقّّ

 .الذكاء االصطناعيحلول البيانات و استثمار في مجالأوراكل سيرنر 

ّّة  ّّخت ا الثانيّ ّّي نسّ ّّطناعي فّ ّّذكاء االصّ ّّة للّ ّّة العالميّ ّّال القمّ ّّال أعمّ ّّك خّ ّّاء ذلّ ّّدت جّ ّّي عقّ  التّ

 - 13لريّّّّاض خّّّّال الفتّّّّرة مّّّّن فّّّّي مركّّّّز الملّّّّك عبّّّّدالعزيز الّّّّدولي للمّّّّ تمرات بمدينّّّّة ا
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ّّاهم  ّّذكرة التفّّّ ّّمل مّّّ ّّالوتشّّّ ّّي مجّّّ ّّتركة فّّّ ّّارات مشّّّ ّّاء ابتكّّّ ّّي بنّّّ ّّاون فّّّ ّّذكاء  التعّّّ الّّّ

ودعّّّم تبّّّادل االصّّّطناعي  التّّّي مّّّن شّّّةن ا المسّّّاعدة فّّّي تقّّّديم أف ّّّل الخّّّدمات الصّّّحية 

يانّّّات مكانّّّة المملكّّّة كرا ّّّدة فّّّي مجّّّال اسّّّتخدام الب يّّّدعم ممّّّا الخبّّّرات فّّّي هّّّذا المجّّّال

واالسّّّّتثمار فّّّّي التقنيّّّّات الناشّّّّ ة لتمكّّّّين نظّّّّام الرعايّّّّة الصّّّّحية االصّّّّطناعي  والّّّّذكاء

 .آمنة لعاج المر ىوخلق بي ة  عاليةليكون أكثر فعالية وذو قيمة 

ّّي  ّّيرنر"  فّ ّّل سّ ّّي و"أوراكّ ّّل التخصصّ ّّك فيصّ ّّفى الملّ ّّين مستشّ ّّاهم بّ ّّذكرة التفّ ّّ م مّ ّّا تسّ كمّ

فّّّي اسّّّتخدام البيانّّّات  واالبتكّّّار فّّّي الوفّّّاء بوعّّّد التميّّّزالمستشّّّفى علّّّى اسّّّتمرار  العمّّّل

 .لتوفير الرعاية الصحية الحلول االبداعيةواستكشاف مزيد من 

اسّّّّتاال القيمّّّّّة الكامنّّّّة فّّّّّي وتبّّّّرز الشّّّّراكة بّّّّّين الجّّّّانبين طموحّّّّّات المملكّّّّة بشّّّّّةن 

ّّات  ّّا البيانّ ّّة. كمّ ّّحية المقدمّ ّّدمات الصّ ّّاءة الخّ ّّع كفّ ّّي رفّ ّّاهم فّ ّّة تسّ ّّة قويّ ّّة رقميّ ّّاء منظومّ لبنّ

فّّّّي تعزيّّّّز مسّّّّتوا الم ّّّّارات والقّّّّدرات لّّّّدا كّّّّوادر المستشّّّّفى  وترسّّّّي   هم الشّّّّراكةاتسّّّّ

 الرياديّّّة فّّّّي مجّّّال اكبحّّّّا  واالبتكّّّار فّّّي تقّّّّديم الرعايّّّة الصّّّّحية علّّّى مسّّّّتوا امكانت ّّّ

 .المنطقة والعالم

ّّعى المستشّّّفى مّّّن خّّّال بنّّّاء قدراتّّّع فّّّي الّّّذكاء االصّّّطناعي  لّّّى المزيّّّد مّّّن  دعّّّم ويسّ

ّّين  ّّي تمكّ ّّ م فّ ّّالمريض وتسّ ّّة بّ ّّاط العنايّ ّّر أنمّ ّّاهم بتاييّ ّّريري لتسّ ّّ  السّ ّّي الطّ ّّازات فّ اإلنجّ

 .أكثر تفاعلية وتةثيراً على تجربة المريض  تقنيات مقدمي الرعاية من تصميم 


