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جمال بن حسن بن محمد دبور

خبير قطاع الحج

 61عام

ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

المؤسسة األهلية لألدالء

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ

901

)ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ/ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ/ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺘﺨ�ﺝ(

بكالوريوس هندسة مدنية جامعة الملك عبدالعزيز 1404هـ

ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ
•تقديــم خدمــات مطــورة لحجــاج بيــت اهلل الحــرام وزوار المســجد
النبــوي
•تطوير اداء الخدمات المقدمة وفق رؤية 2030
•اســتخدام اخــر التقنيــات الحديثــة فــي الشــركة الداء الخدمــة بــكل
يســر وســهولة

ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟﺨﺒ�ﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ

•تنفيذ استراتيجيات وزارة الحج وفق االنظمة والتعليمات
•االرتقاء بنواحي االستثمار لصالح الشركة وبما يتالئم برؤية 2030

سنوات الخبرة ( 17سنة)

•عضو مكتب الدول العربيه لعام 1406
•عضو مجلس ادارة من عام 1993-1987
•عضو مجلس ادارة من عام 2002-1997
•عضو مجلس ادارة من عام 2015-2008

ﺃﺑ�ﺯ ﺍﻹﻧﺠﺎ�ﺍﺕ
•المشاركة في لجنة االسكان
•المشاركة في المجلس االشرافي
•االشراف علي عدة مكاتب خدمة
•االشراف علي تجهيزات مكاتب الخدمة الحديثة للموسسة
•االشراف علي تصاميم وتنفيذ المبني االداري للمؤسسة

HajMinistry

haj.gov.sa

خالد بن حسن بن على حبش

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ

خبير قطاع الحج

 63عام

ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

المؤسسة األهلية لألدالء
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)ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ/ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ/ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺘﺨ�ﺝ(

بكالوريوس علوم وترببة جامعة طيبة 1407هـ

ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ
•المحافظة على التوريث المهني لألدالء
•بنــاء شــركات مــؤدي الخدمــة واداراتهــا بشــكل فاعل فــي قطاعات
اقتصاديــة واســتثمارية واعــده في شــتى مجــاالت الخدمة
•بنــاء عالقــات عمــل واســعة ومتينــة مــع مجتمــع األعمــال المحلــي
واالقليمــي والدولــي لتحفيــز فــرص التعــاون واالســتثمار المتميــز

ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟﺨﺒ�ﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ

•االرتقــاء بمســتوى خدمــة ضيــوف الرحمــن زوار مســجد المصطفــى
صــل اهلل عليــه وســلم بمــا يتوافــق مــع رؤيــة المملكــة العربيــة
الســعودية 2030
•العناية بالمساهمين والمساهمات وتحقيق تطلعاتهم
•توفير فرص عمل لألدالء والمواطنين بما يتوافق مع رؤية 2030

سنوات الخبرة ( 27سنة)

•العمــل عضــو مجلــس ادارة المؤسســة االهليــة لــادالء لمــدة 12
ســنة لالعــوام  1428الــى 1440هـــ
•رئيــس مكاتــب خدمــة ميدانيــة لخدمةالحجــاج لمــدة  10ســنوات
لالعــوام 1413هـــ الــى 1423هـــ
•رئيــس لجنــة االشــراف والمتابعــة لمــدة  5ســنوات لالعــوام 1324
الــى 1427هـ
•قائــد برامــج لمعســكرات خدمــة الحجــاج الكشــفية بالمدينــة لمــدة 4
ســنوات لالعــوام 1408هـ الــى 1411هـ

•منــدوب االدالء فــي فــرع وزارة الحــج بالمدينــة  3ســنوات لالعــوام
 1399الــى 1407هـــ
•العمل بمكتب حبش أخوان من عام  1398 - 1395هـ

ﺃﺑ�ﺯ ﺍﻹﻧﺠﺎ�ﺍﺕ
•هيكلة وتنظيم مكتب الرعاية الصحية التابع للمؤسسة االهلية لالدالء
•هيكلة وتنظيم لجنة االشراف والمتابعة التابع للمؤسسة االهلية لالدالء
•انشــاء مراكــز توديــع ومغــادرة الحجــاج وميكنةاليــة مغــادرة الحجــاج لتكــون مغــادرة
بــا ورق
•المشاركة في اعداد لوائح التعين الموسمي مع الهئية التنسيقية الرباب الطوائف
•ميكنة الية ارشاد الحجاج التائهين اليا
•وضع الية الموظف الميداني الشامل

ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

in

@daall2022
khaled_h_habsh
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زين العابدين بن عبداهلل بن زين
العابدين برزنجي

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ

خبير قطاع الحج

 50عام

ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

المؤسسة األهلية لألدالء
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)ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ/ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ/ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺘﺨ�ﺝ(

بكالوريوس تربية ية جامعة الملك عبدالعزيز 1414هـ

ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ
•وضع رؤية ورسالة للشركة.
•وضــع خطــة اســتراتيجية تشــمل عــدة محــاور منهــا ( تحســين البنيــة
التحتيــة لتحقيــق أهــداف الشــركة لتقديــم خدمــات ذات جــودة
عاليــة وبأقــل تكلفــة تعتمــد علــى أحــدث وســائل التقنيــة
•التدريــب المســتمر للعامليــن فــي الهيــاكل المختلفــة للشــركة
لتحقيــق أهــداف الخطــة االســتراتيجية.

ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟﺨﺒ�ﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ

•إنشــاء العديــد مــن التطبيقــات لتســهيل عمليــة خدمــة الحجــاج مــع
التقييــم المســتمر للخدمــات المقدمــة ،وإعــداد برامــج قيــاس رضــا
المســتفيد
•االســتفادة مــن آراء واستشــارات ذوي الخبــرات العاليــة مــن
المســاهمين ،وخاصــة فــي مجــال التقنيــات عاليــة الجــودة

سنوات الخبرة ( 16سنة)

•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

•تــم وضــع خطــة اســتراتيجية تشــمل عــدة محــاور مــن أهمها(خطــة
االســتقبال ومغــادرة حجــاج تشــاد وأثيوبيــا ،اختيــار العامليــن)..،
ومتابعــة األهــداف المــراد تحقيقهــا مــن خــال تأســيس وحــده
للجــوده بالمكتــب
•وضــع خطــة عمــل موحــده لخدمــة حجــاج نيجيريــا بيــن مكتــب الخدمة
وبعثــة الحــج والشــركات الســياحية والمجموعات الســكنية.

ﺃﺑ�ﺯ ﺍﻹﻧﺠﺎ�ﺍﺕ
•عمل خطة عمل لتطوير أعمال ومهام مكتب الطوارئ والسالمة.
•عمل خطة جودة لحجاج مكتب أفريقيا غير العربية وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها.
•عمــل خطــة عمــل موحــده لخدمــة حجــاج نيجيريــا بيــن مكتــب الخدمــة وبعثــة الحــج
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
الجهــات ذات العالقــة.

ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

in

https://mobile.twitter.com/LitkMae

https://m.facebook.com/profile.php
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عصام بن عبدالعزيز بن حمزه دمياطي

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ

خبير قطاع الحج
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ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

المؤسسة األهلية لألدالء

904

)ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ/ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ/ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺘﺨ�ﺝ(

بكالوريوس إدارة أعمال جامعة طيبة 1433هـ

ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ
•رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن
•تطبيق الحوكمة وتعزيزالياتها
•التوســع فــي مجــاالت االســتثمارات المختلفــة وتعظيــم قيمــة
الشــركة

ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟﺨﺒ�ﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ

•التنســيق مــع جميــع الجهــات ذات الصلــة لتيســير اداء الحجــاج
لمنا ســكهم
•بناء بيئة تنظيمية محفزة لإلبداع
•تعزيز الهيكل التنظيمي ليتناسب مع حجم ومستوى األعمال

سنوات الخبرة ( 28سنة)

•نائب رئيس مجلس اإلدارة
•عضــو مجلــس إدارة االســكان والطــوارئ  ،الشــؤون االداريــة ،
مجلــس تركياومســلمي واوربــا وامريــكا
•رئيس لجنة الخطة التشغيلية
•رئيــس اللجنــة التنفيذيــة  ،رئيــس مركــز االســتقبال  ،رئيــس مكتــب
اإلســكان

ﺃﺑ�ﺯ ﺍﻹﻧﺠﺎ�ﺍﺕ
•انشاء برنامج التفويج المسبق للحجاج
•إعــداد الئحــة تنظيــم عمــل مقدمــي خدمــة شــركات تنزيــل وتحميــل امتعــة الحجــاج
واالشــراف علــى تنفيذهــا
•أتمتة عمليات متابعة اسكان ومغادرة الحجاج ( تطبيق االدالء )

ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

in

esam domyati

esam domyati

HajMinistry
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عالء بن عارف بن عبدالرؤف بري

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ

خبير قطاع الحج

 51عام

ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

المؤسسة األهلية لألدالء
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)ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ/ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ/ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺘﺨ�ﺝ(

بكالوريوس بكالورويس لغة انجليزيه جامعة طيبه 1418هـ

ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ
•اإلرتقاء بخدمة ضيوف الرحمن والزوار
•زيــادة الدخــل مــن خــال التوســع فــي الخدمــة المقدمــه مثــل
الســكن واإلعاشــه وايجــاد خدمــات اضافيــه للشــركه فــي مجــال
خدمــة ضيــوف الرحمــن
•رغبــه شــديده فــي تنميــة االســتثمارات واســتحداث مجــاالت
اســتثماريه جديــده وتنــوع مصــادر الدخــل للشــركه بعيــداً عــن خدمــة
الحجــاج

ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟﺨﺒ�ﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ

الســعي لتقديــم خدمــات ومميــزات للمســاهمين والمســاهمات مــع
• ّ
زيــادة فــرص العمــل

سنوات الخبرة ( 27سنة)

• ٢٧عاماً متواصله في المؤسسه األهليه لالدالء
• ٢٤عاماً في وزارة الصحه

ﺃﺑ�ﺯ ﺍﻹﻧﺠﺎ�ﺍﺕ
•الحصــول علــى شــهادات تميــز وشــكر فــي مجــال خدمــة الحجــاج مــن بعثــات عديــدة
للحــج
•تكريم في االداء والتميز من وزارة الحج
•الحصول على شهادة شكر وتقدير من وزارة الصحة للمشاركه في اعمال الحج

ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

in

4uala

Ala Barriy

HajMinistry
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فهد بن عبدالحميد بن حسن شحاته

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ

خبير قطاع الحج
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)ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ/ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ/ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺘﺨ�ﺝ(

بكالوريوس أدارة اعمال جامعة طيبة 1437هـ

ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ
•أن تكــون الشــركة شــركة رائــدة ومتميــزة علــى مســتوى عالــي
وراقــي فــي خدمــة الحــاج الكريــم زائــر مســجد المصطفــى عليــه
الصــاة والســام وتعكــس الصــورة المشــرفة للوطــن الغالــي
بأجمــل صــورة.
•تنفيذ برنامج التحول المؤسسي
•المبادرة بتنفيذ برنامج ضيوف خادم الحرمين

ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟﺨﺒ�ﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ

•تطبيق الحوكمة وفق روية 2030
•استقطاب الكوادر المؤهلة والمتخصصه لتنفيذ برنامج التحول
•المســاهمة فــي البحــوث والدراســات ذات العالقــة بتطويــر المجتمع
المدنــي فــي مختلــف مجاالتــه االقتصاديــة واالجتماعيــة والتعليميــة
والخدميــة .

سنوات الخبرة ( 25سنة)

•خبــرة  25عــام فــي خدمــات الحجــاج باالمؤسســة منهــا  12عــام
عضــو مجلــس ادارة و  3اعــوام نائــب الرئيــس
•خبرة  21عام في مجال الفنادق بخدمة الحجاج والمعتمرين
•عضو لجنة تطوير واعداد الخطط التشغيلية لمدة  15عام
•ممثــل المؤسســه لــدى العديــد مــن الجهــات ذات العالقــة بخدمات
ا لحج

•مســؤول برنامــج التحــول المؤسســي مــن بدايــة المشــروع الــى
تاريخــه
•نائــب رئيــس لجنــة الفنــادق بالغرفــة التجاريــة الصناعيــة بالمدينــة
المنــورة

ﺃﺑ�ﺯ ﺍﻹﻧﺠﺎ�ﺍﺕ
•الحصــول علــى جائــزة التميــز مــن صاحــب الســمو الملكــي اميــر منطقــة المدينــه
المنــوره رئيــس لجنــة الحــج .عــام 1432
•انهاء مشروع التحول المؤسسي
•تطوير اعمال محطة استقبال الهجرة ودمج مراكز المعلومات باالستقبال
•تطوير اعمال مركز استقبال المطار ودمج مراكز التفويج به
•استحداث الموظف الشامل بمحطة الهجرة

ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
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فيصل بن محمد امين بن سليمان
سندي
خبير قطاع الحج
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بكالوريوس إدارة أعمال تخصص إدارة جامعة طيبة بالمدينة المنورة 1439هـ

ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ
•وضــع الخطــة اإلســتراتيجية للشــركة وإنشــاء شــركة اإلســناد
وشــركة تقديــم الخدمــة واإلشــراف عليهــم.
•تقديــم الخدمــات للحجــاج والمعتمريــن والزائريــن بجــودة عاليــة
وفــق محــددات زمنيــة عبــر شــركة اإلســناد مــن خدمــات لوجســتية
وخدمــات تقنيــة المعلومــات وكذالــك اإلشــراف علــى العمليــات .
وإســتقطاب الكفــاءات .
•العمــل علــى إيجــاد الفــرص الربحيــة وتحقيقهــا فــي إنشــاء شــركات
وعقــد شــراكات والتجــارة فــي جميــع المجــاالت المســموح بهــا .

ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟﺨﺒ�ﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ

•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
معهــم واإلهتمــام بقدراتهــم العلميــة و العمليــة وخبراتهــم فــي
مجــال الخدمــة
•ضمــان تقديــم الخدمــات للحجــاج والمعتمريــن والزائريــن علــى ســبيل
المثــال شــركة اإلســناد وشــركة تقديــم الخدمــة.
•المحافظــة علــى مصالــح المســاهمين مــن خــال الشــركات التابعــة
لهــا والشــراكات واإلســتثمارات المتعــددة.

سنوات الخبرة ( 29سنة)

•ثالثــون عامــآ متواصلــة فــي خدمــة حجــاج بيــت اهلل الحــرام زوار
مســجد الرســول محمــد عليــه الصــاة والســام منهــا ســبعة ســنوات
عضــو مجلــس إدارة المؤسســة األهليــة لــأدالء حتــى تاريخــه .
•عضو مجلس اإلدارة للشؤون اإلدارية وخدمات الحجاج
•رئيس لعدة مكاتب ميدانية وإشرافية
•الحصول على شهادات شكر وتقدير متعددة في مجال الحج

ﺃﺑ�ﺯ ﺍﻹﻧﺠﺎ�ﺍﺕ
•العمل في خدمة الحجاج لسنوات متواصلة بلغت  ٣٠عام 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

•المشاركة في ندوات متعددة في مجال الحج
•حضــور دورات متخصصــة فــي مجــال الحــج والعمــرة وكذالــك فــي
المجــال اإلداري وإدارة المــوارد البشــرية

ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
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لؤي بن بهاء الدين بن حمزه زللي

خبير قطاع الحج
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بكالوريــوس هندســة دعــم انظمــة شــبكات الحاســب اآللــي
الكليــة التقنيــة بالمدينــة المنــورة 1439هـــ

ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ
•بناء بيئة عمل جذابة ومحفزة لإلبداع
•بناء شراكات استراتيجية
•تطوير آليات تقديم الخدمات
•تعزيز ثقافة العمل التطوعي

ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟﺨﺒ�ﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ

سنوات الخبرة ( 20سنة)

•تقديم الخدمات لضيوف الرحمن الكثر من  19عام
•مديــر إدارة أمــن المعلومــات واالمــن الســيبراني ألكثــر مــن 3
ســنوات
•رئيس مكتب خدمة ميداني ألكثر من  9سنوات

ﺃﺑ�ﺯ ﺍﻹﻧﺠﺎ�ﺍﺕ
•وضــع الحلــول لعــدم وجــود تغطيــة شــبكة الحاســب اآللــي لبعــض مواقــع المؤسســة
األهليــة لــأدالء.
•اإلشــراف علــى تجهيــز ومغــادرة اكثــر مــن  100حافلــة للحجــاج فــي المكتــب الميدانــي
لخدمــة حجــاج نيجيريــا فــي يــوم واحــد.
•المشــاركة فــي مشــروع دمــج منطقتــي المدينــة المنــورة وتبــوك تحــت مظلــة شــركة
الميــاه الوطنيــة.
•المشــاركة فــي انشــاء السياســات و االجرائــات الخاصــة بأمــن المعلومــات فــي
المديريــة العامــة للميــاه.
•تجهيــز واإلشــراف عــل مركــز التحكــم والمراقبــة ألمــن الســيبراني فــي المديريــة العامــة
للمياه.
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همام بن محمد سعيد بن احمد
حواله
خبير حج
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بكالوريوس ادارة اعمال جامعة الملك عبدالعزيز 1420هـ

ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ
•المحافظه على موارد االدالء وتطويرها
•اســتمرار هــذا الكيــان الــذي اكرمنــا المولــى وشــرفنا بــه وخدمــة
ضيــف الرحمــن
•المساهمه في تطرير العمل بمايتوافق ورؤيه المملكة 2030
•العمــل فــي مجــاالت عديــده توافقــاً مــن تطلعــات الــوزارة
و ا لحكو مــة

ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟﺨﺒ�ﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ

سنوات الخبرة ( 15سنة)

•العمل في شركة االتصالت كمدير وقائد لمده  26سنه
•تحقيق االهداف البيعيه والتسويقه لسنوات عديدة بفضل اهلل
•العمل على تطوير االمكانات المتاحة وزيادة الدخل المالي
•العمل على تعزيز مكانت المنشأه في كل المحافل

ﺃﺑ�ﺯ ﺍﻹﻧﺠﺎ�ﺍﺕ
•التمريم من قبل رئيس شركة االتصاالت بالحصول على الموظف المثالي
•التكريــم مــن قبــل نائــب رئيــس شــركة االتصــاالت للمبيعــات لثــاث اعــوام لتخقيــق
الهــدف الســنوي
•التكريم بالعديد من الشهادات الشكر والتقدير من داخل شركة االتصالت
•التكريم يالعديد من الدروع من بعض الجهات الحمومية بمنطقة المدينة المنورة
•العضويه في اللحنة العليا للحج بشركة االتصالت السعودية
•العضويه في لجنة الحج والعمرة بشراف من سمو امير منطقة المدينة المنورة

ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
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