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وضع رؤية ورسالة للشركة.	 
وضــع خطــة اســتراتيجية تشــمل عــدة محــاور منهــا ) تحســين البنيــة 	 

التحتيــة لتحقيــق أهــداف الشــركة لتقديــم خدمــات ذات جــودة 
ــة ــائل التقني ــدث وس ــى أح ــد عل ــة تعتم ــل تكلف ــة وبأق عالي

للشــركة 	  المختلفــة  الهيــاكل  فــي  للعامليــن  المســتمر  التدريــب 
االســتراتيجية. الخطــة  أهــداف  لتحقيــق 

عمل خطة عمل لتطوير أعمال ومهام مكتب الطوارئ والسالمة.	 
عمل خطة جودة لحجاج مكتب أفريقيا غير العربية وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها.	 
ــج 	  ــة الح ــة وبعث ــب الخدم ــن مكت ــا بي ــاج نيجيري ــة حج ــده لخدم ــل موح ــة عم ــل خط عم

والمجموعــات الســكنية.
تقديــم المســاعدات التــي يحتاجهــا الموظفيــن ســواء مــن التدريــب أو التأهيــل، وكل مــا 	 

يتعلــق بهــم.
طرح األفكار لتطوير أداء المؤسسة بصفة مستمرة أثناء العمل .	 
المعالجــة الفوريــة للمشــاكل الطارئــة أثنــاء أداء المهــام واألعمــال بالتنســيق مــع 	 

العالقــة. ذات  الجهــات 

https://mobile.twitter.com/LitkMae

https://m.facebook.com/profile.php

رئيس مكتب الطوارئ والسالمة لعدة فترات.	 
مسئول وحده لعدة مجالس تنفيذية لعدة فترات.	 
رئيس مكتب خدمة حجاج أفريقيا غير العربية لعدة فترات.	 
رئيس مكتب خدمة حجاج نيجيريا	 

ــة خدمــة الحجــاج مــع 	  ــد مــن التطبيقــات لتســهيل عملي إنشــاء العدي
ــا  ــاس رض ــج قي ــداد برام ــة، وإع ــات المقدم ــتمر للخدم ــم المس التقيي

ــتفيد المس
مــن 	  العاليــة  الخبــرات  ذوي  واستشــارات  آراء  مــن  االســتفادة 

الجــودة عاليــة  التقنيــات  مجــال  فــي  وخاصــة  المســاهمين، 

ــة 	  ــن أهمها)خط ــاور م ــدة مح ــمل ع ــتراتيجية تش ــة اس ــع خط ــم وض ت
العامليــن،..(  اختيــار  وأثيوبيــا،  تشــاد  حجــاج  ومغــادرة  االســتقبال 
ومتابعــة األهــداف المــراد تحقيقهــا مــن خــالل تأســيس وحــده 

بالمكتــب للجــوده 
وضــع خطــة عمــل موحــده لخدمــة حجــاج نيجيريــا بيــن مكتــب الخدمة 	 

وبعثــة الحــج والشــركات الســياحية والمجموعات الســكنية.
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