
بكالوريوس إدارة أعمال تخصص إدارة جامعة طيبة بالمدينة المنورة 1439هـ

اإلســناد 	  شــركة  وإنشــاء  للشــركة  اإلســتراتيجية  الخطــة  وضــع  
عليهــم. واإلشــراف  الخدمــة  تقديــم   وشــركة 

تقديــم  الخدمــات للحجــاج والمعتمريــن والزائريــن بجــودة عاليــة 	 
وفــق محــددات زمنيــة  عبــر شــركة اإلســناد مــن خدمــات لوجســتية 
وخدمــات تقنيــة المعلومــات وكذالــك اإلشــراف علــى العمليــات . 

ــاءات . ــتقطاب الكف وإس
العمــل علــى إيجــاد الفــرص الربحيــة وتحقيقهــا فــي إنشــاء شــركات 	 

وعقــد شــراكات والتجــارة فــي جميــع المجــاالت المســموح بهــا .

العمل في خدمة الحجاج لسنوات متواصلة بلغت ٣٠ عام وهلل الحمد	 
الحصول على شهادات شكر وتقدير من جهات مختلفة	 
النجاح في إدارة الشؤون اإلدارية وخدمات الحجاج كعضو مجلس إدارة 	 
العمل الميداني واإلداري وإدارة األزمات في مواسم الحج	 
حضور الندوات والدورات وإجتيازها بجدارة	 
مواصلة التعليم	 

Faisal sindi
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FAISAL SINDI

ــرام زوار 	  ــت اهلل الح ــاج بي ــة حج ــي خدم ــة ف ــآ متواصل ــون عام ثالث
مســجد الرســول محمــد عليــه الصــالة والســالم منهــا ســبعة ســنوات 

ــة لــأدالء  حتــى تاريخــه . عضــو مجلــس إدارة المؤسســة األهلي
عضو مجلس اإلدارة للشؤون اإلدارية وخدمات الحجاج	 
رئيس لعدة مكاتب ميدانية وإشرافية	 
الحصول على شهادات شكر وتقدير متعددة في مجال الحج	 

توســيع مجــاالت الخدمــات )منهــا الســكن واإلعاشــة وزيــارة األماكــن 	 
الدينيــة والتاريخيــة والنقــل ( والبــدء بالتصنيــف الكمــي والنوعــي عبــر 

شــركة تقديــم الخدمــة
الشــفافية التامــة والوضــوح مــع المســاهمين والتواصــل المباشــر 	 

ــي  ــم ف ــة وخبراته ــة و العملي ــم العلمي ــام بقدراته ــم  واإلهتم معه
ــة  ــال الخدم مج

ضمــان تقديــم الخدمــات للحجــاج والمعتمريــن والزائريــن علــى ســبيل 	 
المثــال  شــركة اإلســناد وشــركة تقديــم الخدمــة. 

المحافظــة علــى مصالــح المســاهمين  مــن خــالل الشــركات التابعــة 	 
لهــا والشــراكات واإلســتثمارات المتعــددة. 

المشاركة في ندوات متعددة في مجال الحج	 
حضــور دورات متخصصــة فــي مجــال الحــج والعمــرة وكذالــك فــي 	 

ــرية ــوارد البش ــال اإلداري وإدارة الم المج

فيصل بن محمد امين بن سليمان  المؤسسة األهلية لألدالء
سندي

خبير قطاع الحج
رقم المرشح
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