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اهلل 	  بيــت  لحجــاج  المقدمــة  الخدمــات  تطويــر  فــي  المشــاركة 
. الشــريف  النبــوي  المســجد  وزوار  والمعتمريــن 

العمــل عــل تحقيــق أهــداف الشــركة بمــا يتوافــق مــع طمــوح 	 
٢٠٣٠ المملكــة  ورؤيــة  المســاهمين 

ــق 	  ــى تحقي ــادرة عل ــه والق ــوادر المؤهل ــف الك ــى توظي ــل عل العم
ــركة . ــال الش ــط واعم خط

اإلعــداد إلفتتــاح مستشــفى الملــك فهــد للقــوات المســلحه بجــدة علــى شــرف خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك فهــد بــن عبــد العزيــز 	 
رحمــه اهلل ،

المشــاركة فــي اإلحتفــال بوضــع حجــر األســاس للبــدء فــى بنــاء وتشــييد مطــار الملــك عبدالعزيــز الدولــي بجــدة برعايــة صاحــب الســمو 	 
الملكــي االميــر ســلطان بــن عبدالعزيــز  رحمــه اهلل ,و بجميــع االجتماعــات واالعمــال االســتثمارية لمرافــق المطــار والخدمــات.

ــز برعايــة ســيدي خــادم الحرميــن الشــريفين : الملــك ســلمان بــن عبــد 	  ــر محمــد بــن عبدالعزي المشــاركه فــى حفــل افتتــاح مطــار األمي
ــز حفظــه اهلل  العزي

 	bto المشاركه وتنسيق االجتماعات للشركات الراغبه فى استثمار المطار بطريقة 
تــم التمديــد لــي بالعمــل ثــاث ســنوات ونصــف بعــد بلوغــي ســن التقاعــد بطلــب مــن رؤســاء الطيــران االميــر فهــد بــن عبــداهلل ومــدة 	 

ســنتين، االســتاذ ســليمان الحمــدان ، وســنه واحــده الكابتــن عبدالحكيــم التميمــي ، ســتة شــهور .
ــة قمــت بتكويــن عــدة فــرق عمــل 	  ــرة عملــي الطويل ــاء فت ــرة عملــى تمــت ترقيتــي الــى وظيفــة مستشــار  فــي اثن ــل انتهــاء فت قب

ــع االدارات فــي عــدد مــن المطــارات ..  ــه فــى جمي ــوا يشــغلون مناصــب قيادي ــن الزمــاء والزال ــت عــدد مــن الموظفي ودرب

خدمــة حجــاج بيــت اهلل الحــرام وزوار المســجد النبــوي الشــريف خدمــة 	 
ــد . ــن ج ــًا ع ــا أب توارثته

ــد 	  ــة( وق ــم )السياس ــة قس ــتخبارات العام ــي اإلس ــت ف ــي عمل ــد تخرج بع
اكتســبت خبــرة أمنيــة و سياســية .

ــي : المــوارد 	  ــة للقــوات المســلحة و العمــل بالتال ــت للخدمــات الطبي انتقل
البشــرية واإلشــراف علــى المســتوصفات والمستشــفيات المتنقلــة فعملت 
ــات  ــرًا للخدم ــًا مدي ــت أيض ــة وعمل ــاعر المقدس ــم بالمش ــد المواس ــي أح ف

المســاندة فــي مستشــفى الملــك فهــد للقــوات المســلحة بجــدة .
عملــت بأحــد الشــركات الخاصــة والبنــك األهلــي لمــدة وجيــزة واكتســبت 	 

خبــرة بنكيــة ماليــة و إداريــة .

إنشــاء موقــع إلكترونــي للتعريــف بالشــركة ومــا تقدمــه مــن خدمــات 	 
لراغبــي الحــج والعمــرة .

ــتثمار 	  ــتراتيجية لاس ــط االس ــع الخط ــس اإلدارة لوض ــع مجل ــل م العم
ــوع مصــادر دخــل الشــركة بمــا يحقــق أهدافهــا . وتن

ــم 	  ــواء ت ــا س ــع أهدافه ــركة جمي ــق الش ــوا اهلل ان تحق ــى وادع أتمن
ــق . ــاهلل التوفي ــم وب ــم يت ــي او ل انتخاب

انتقلــت إلــى الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي وعملــت بهــا أكثــر مــن ٣٥ عــام 	 
ــران لمــدة  ــر الدفــاع و الطي ، تمــت إعارتــي للعمــل بمكتــب ولــي العهــد وزي
ــر الدفــاع  ٥ ســنوات مســؤاًل عــن العاقــات والمراســم لمكتــب مســاعد وزي

والطيــران لشــؤون الطيــران المدنــي مايقــارب ٥ ســنوات .
ــة 	  ــة العام ــس الهيئ ــمو رئي ــب س ــات بمكت ــام للعاق ــر ع ــًا ومدي ــرفًا عام مش

للطيــران المدنــي األميــر فهــد بــن عبــداهلل بعــد انفصــال الهيئــة العامــة 
للطيــران المدنــي عــن وزارة الدفــاع والطيــران ، وأســتمريت بالعمــل حتــى ســن 
ــم  ــد وت ــد التقاع ــف بع ــنوات ونص ــاث س ــدة ث ــي م ــد ل ــم التمدي ــد وت التقاع

ــي . ــران المدن ــة للطي ــة العام ــس الهيئ ــارًا لرئي ــى مستش ــي إل ترقيت
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