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بكالوريوس إدارة عامة جامعة الملك سعود 1993

أن تكون شركة األدالء ضمن أكبر 20 شركات بالمملكة 
أن تكــون شــركة األدالء ضمــن شــركات ســوق المــال خــال 3  

ســنوات
أن تكون استثمارات الشركة متنوعة ذات جودة عالية 

إصدار وتوثيق العقود الموسمية الكترونيا ألكثر من 3000 موظف 
ــج   ــر الح ــي وزي ــل معالي ــن قب ــينها م ــة وتدش ــا للمؤسس ــة األدالء الكتروني ــددار مجل إص

ــرة والعم
تطوير آليات العمل لفرق العمل التابعة إلدارتي 
تطوير التقارير الصحية للحجاج بالمستشفيات الكترونيا 
تطوير آلية ايصال الحجاج التائهين الى مساكنهم من خال التطبيقات االلكترونية 
ــر   ــز وعب تطويــر قطــاع العاقــات واألعــام الموســمي مــن قبــل فريــق مختــص ومتمي

ــة ــة والخارجي ــوات المحلي ــد مــن القن العدي

https://www.linkedin.com/in/dr-ahmed-
khalil-7a093026/

https://twitter.com/Dr_AhmedKhalil

https://www.facebook.com/abuassad

عضوية مجلس اإلدارة لما يقارب 10 أعوام 
أدارة المجلس التنفيذي لمكاتب الخدمة الميدانية 
األشراف على أدارة العمليات الميدانية 
إدارة الشئون اإلدارية 

أن تكون استثمارات الشركة داخل وخارج المملكة 
ــل   ــة عم ــن بداي ــنوات م ــال 3 س ــال خ ــهم 100 ري ــد الس ــل عائ ان يص

ــركة الش
أن يكــون العامليــن بالشــركة ذوي االختصــاص والفاعليــة والكفــاءة  

العاليــة

إدارة العاقات العامة واألعام 
إدارة الرعاية الصحية ومراكز اإلرشاد 

احمد بن اسعد بن حمزه خليل المؤسسة األهلية لألدالء

إدارة/ موارد بشرية
رقم المرشح

)خ�جسنة الت/الجامعة/المؤهل(التحصيل العلمي 

األهداف والتطلعات

ملخص الخب�ات ذات العالقة

حسابات التواصل االجتماعيأب�ز اإلنجا�ات

HajMinistryhaj.gov.sa

in

951
55 عام

سنوات الخبرة )19 سنة(



بكالوريوس ادارة اعمال جامعة طيبة 1434هـ

خدمة الوطن 
ــى   ــورة ف ــة المن ــة المدين ــع مكان ــق م ــذي يلي ــر ال ــر بالمظه الظه

العالــم االســامى مــن حيــث الخدمــات لــزوار المدينــة المنــورة
ابتــكار جديــد فــى االســتثمار يحقــق خدمــات جديــدة باســم الشــركة  

ويحقــق الربحيــة المأمولــة

مشــروع الصدقــة االلكترونيــة  ) التحويــل الخيــري( بالنبــوك المصرفيــة 11 بنــك لخدمــة  
الجمعيــات الخيريــة علــى مســتوي المملكــة

ــا   ــة بمفهومه ــة صحي ــورة مدين ــة المن ــة بالمدين ــة العالمي ــة الصح ــن منظم ــراف م اعت
ــمة ــون نس ــكانها 2 ملي ــدد س ــاوز ع ــة يتج ــرة بالمملك ــة كبي ــل كاول مدين المتكام

ــة   ــات الحكومي ــر الجه ــى اكب ــة ف ــة االلكتروني ــة الحكوم ــر انظم ــى نش ــاهمة ف المس
بالمدينــة المنــورة ) امــارة المدينــة المنــورة / امانــة المدينــة المنــورة / جامعــة طيبــة / 

ــامية ( ــة االس الجامع
المشاركة فى انشاء 32 جمعية خيرية بالمدينة المنورة 
المســاهمة فــى انشــاء مركــز طيبــة للكشــف المبكــر عــن الســرطان بالمدينــة المنــورة  

والعربــة المتنقلــة ومراكــز االورام واالشــعة التابــع لهــا بالتنســيق مــع وزارة الصحــة
المســاهمة فــى عمــل العربــات المتنقلــة للســرطان والقلــب والــدم وتســليمها لــوزارة  

الصحــة خدمــة الهــل المدينــة المنــورة

@ahmadalhammed

)أحمد حماد)أحمد عبيد حماد

25 عام بالمجال المصرفى 
ــة   ــن 32 جمعي ــر م ــاء اكث ــى انش ــاهمة ف ــى المس ــال التطوع المج

ــى ــع المدن ــدم المجتم ــة تخ خيري
االشــراف علــى برنامــج دولــى وهــو برنامــج المــدن الصحيــة التابــع  

لمنظمــة الصحــة العالميــة واخــذ اعتــراف بــان المدينــة المنــورة 
ــل ــا المتكام ــة بمفهومه ــة صحي مدين

الحكومــة   مجــال  فــى  الحكوميــة  القطاعــات  مــع  التنســيق 
المصرفــى القطــاع  فــى  العمــل  ايــام  فــى  االلكترونيــة 

االستدامة المالية للشركة 
الدخــول فــى اســواق جديــدة للشــركة لتحقيــق معــدالت النمــو  

للشــركة
استخدام التقنية لتقليل المصوفات التشغيلية 

العمــل فــى القطــاع التجــاري فــى مجــال التســكين خبــرة ال تقــل عــن  
8 ســنوات

انظمة العاقات العامة والتسويق 

احمد بن عبيد بن احمد حماد المؤسسة األهلية لألدالء

استثماري أو قطاع مصرفي
رقم المرشح

)خ�جسنة الت/الجامعة/المؤهل(التحصيل العلمي 

األهداف والتطلعات

ملخص الخب�ات ذات العالقة

حسابات التواصل االجتماعيأب�ز اإلنجا�ات

HajMinistryhaj.gov.sa

in

952
49 عام

سنوات الخبرة )25 سنة(



بكالوريوس اداره اعمال جامعه طيبه 2014

تحقيق رؤيه ورساله الموسسه 
اكتساب اكبر قدر ممكن من العمالء في هذا المجال 
ارضــاء العمــالء عــن طريــق التواصــل المباشــر معهــم وتلبيــه رغباتهــم  

قــدر االمــكان

ــالء   ــال للعم ــل االعم ــن افض ــا ع ــر بحث ــره والتغي ــروح المغام ــي ب ــل المصرف ــم العم اتس
ــاح ــي ارب ــق اعل وتحقي

العمل المصرفي يطرق كل السبل الزدهار المجتمع 
ــة   ــتخدام التقني ــبب اس ــي بس ــل المصرف ــت للعم ــي أت ــدة الت ــد العدي ــن الفوائ ــن ضم م

ــهل ــرع واس ــكل اس ــم بش ــال تت ــاز ألن األعم ــرعة اإلنج س

Ahmad Kurdi

@Ahmed1405A

مدير العمليات للخدمات المصرفيه ببنك ال 
الجهــات   امــام  المنــوره  بالمدينــه  ال  لبنــك  الرســمي  الممثــل 

ميــه لحكو ا
مدير المالي لشركه البندر التجاريه 

تطويــر الــذات بصفــه مســتمره ومعرفــه كل ماهــو جديــد فــي هــذا  
المجــال لتنميــه المهــارات الذاتيــه والشــخصيه بصفــه مســتمره

الوصــول الــي مرتبــه متميــزه فــي هــذا المجــال وبقــدر يتناســب مــع  
تطــورات العصــر الحديــث

االيمــان بــان العمــل المتقــن يــودي الــي التميــز والنجــاح فــي المجــال  
الــذي اعمــل فيه

احمد بن محمد نديم بن سليمان  المؤسسة األهلية لألدالء
كردى

استثماري أو قطاع مصرفي
رقم المرشح

)خ�جسنة الت/الجامعة/المؤهل(التحصيل العلمي 

األهداف والتطلعات

ملخص الخب�ات ذات العالقة

حسابات التواصل االجتماعيأب�ز اإلنجا�ات

HajMinistryhaj.gov.sa

in

953
36 عام

سنوات الخبرة )17 سنة(



بكالوريوس احياء الملك عبد العزيز 1418هـ

توجيه المنظمة نحو التميز 
تعزيز العمل بجودة عالية 
الحرص على االستثمار االمثل للموارد المتاحة. 

عمل دليل الموظف الجديد 
انشاء وتجهيز االدارات والوحدات الجديدة وفق الرؤية الجديدة والمستقبل الواعد 
القاء محاضرات عن الجودة 
مشرف عيادات برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لعدة مواسم في الحج 
ــا   ــر ســباهي قســم االدارة العلي انهــاء متطلبــات الجــودة العتمــاد المستشــفيات معايي

ــودة ودارة الج
برامــج تحســين اداء الصحــة منهــا تحســين قوائــم االنتظــار لمراجعــي العيــادات الخارجيــة  

لمستشفيات  با

@Hamzah Tqm

Hamzah Mohamad

االدارة التنفيذية 
ادارة الجودة الشامله 
المهام االشرافية لبرامج الجودة وتقديم الخدمات 
االشراف على اللجان وطريقة عملها 

حل المشكالت بالطرق االبداعية 
تحقيق الميزة التنافسية 
مواجهة التغيرات والظروف البيئية المختلفة 

التدريب والتحفيز 
تشكيل فرق العمل الفعاله 

حمزه بن محمد بن محمود النعمان المؤسسة األهلية لألدالء

إدارة/ موارد بشرية
رقم المرشح

)خ�جسنة الت/الجامعة/المؤهل(التحصيل العلمي 

األهداف والتطلعات

ملخص الخب�ات ذات العالقة

حسابات التواصل االجتماعيأب�ز اإلنجا�ات

HajMinistryhaj.gov.sa

in

954
47 عام

سنوات الخبرة )16 سنة(



بكالوريوس علوم أحياء جامعة الملك عبدالعزيز بجده 1998

خدمة ضيوف الرحمن 
تطوير األدالء وتحسين أداء األعمال 
إعادة حوكمة اإلجراءات المتبعة في المؤسسة 

بحث عن زيادة الحركة المرورية المرورية في الحج وتأثيرها على صحة السكان 
بحــث عــن المحتــوى الميكروبــي فــي ســجاد الحــرم وخاصــًة فــي مواســم الحــج  

والطــرق الفاعلــة للتطهيــر
المســاهمة فــي رفــع التوصيــات والمالحظــات الخاصــة بمواســم الحــج بعــد نهايــة كل  

موســم لتالفــي العيــوب إن وجــدت والعمــل علــى نقــاط التحســين

@knkord

@knkord

العمل في أمانة منطقة المدينة المنورة 
العمل كباحث مع معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج 
العمل في الوظائف الموسمية مع وزارة الحج 
ــكل   ــج بش ــال الح ــة بأعم ــل الخاص ــرق العم ــان وف ــع اللج ــل م العم

ــنوي س

ماجستير  علوم أحياء جامعة طيبة 2012

دكتوراة  صحة بيئة جامعة نيوكاستيل 2020

أتمتة اإلجراءات لتسهيل أداء الخدمة وتسريع إنجازها 

خالد بن نائل بن سليمان كردي  المؤسسة األهلية لألدالء

إدارة / موارد بشرية
رقم المرشح

)خ�جسنة الت/الجامعة/المؤهل(التحصيل العلمي 

األهداف والتطلعات

ملخص الخب�ات ذات العالقة

حسابات التواصل االجتماعيأب�ز اإلنجا�ات

HajMinistryhaj.gov.sa

in

955
47 عام

سنوات الخبرة )22 سنة(



بكالوريوس اقتصاد جامعة الملك عبدالعزيز بجده 1404هـ

خدمةضيوف الرحمن 
تحسين أداء العمل 

شهادة تقدير من سمو أمير منطقة المدينة لعام1424هـ 
شهادة تقدير من سمو أمير منطقة المدينة لعام 1425هـ 
درع التميز من مؤسسة الباب الطواف لعام 1426هـ 

العمل بالمؤسسة األهلية _ 
العمل بمؤسسة النقد العربي السعودي 

رياض بن عبداهلل بن احمد طاسجي  المؤسسة األهلية لألدالء

إداري
رقم المرشح

)خ�جسنة الت/الجامعة/المؤهل(التحصيل العلمي 

األهداف والتطلعات

ملخص الخب�ات ذات العالقة

أب�ز اإلنجا�ات

HajMinistryhaj.gov.sa

956
62 عام

سنوات الخبرة )35 سنة(



كولــورادو-  جامعــة  والبيئيــة  المدنيــة  الهندســة  بكالوريــوس 
1982 المتحــدة  االمريكيــة  الواليــات 

دعم المؤسسة اداريا وعمليا	 
تبادل الخبرات واالستشارات في المجال	 
القدرة على القيادة والتحكم في العمل كمهندس مستشار	 
مشــاركة خبراتــي العمليــة مــع الجهــاز المتخصــص مــن اعضــاء 	 

بالعمــل

مهندس مستشار	 
نائب تنفيذي للمشاريع في تطوير المطارات الدولية	 
مدير مشاريع تنفيذية في مجال الطيران	 

Samir eshky

@consultant_she

االستشارات الهندسية واالدارية	 
االدارة واالشراف	 
ادارة المشــاريع الهندســية والمخططــات والتصاميــم والتنفيــذ فــي 	 

تطويــر المطــارات الدوليــة

سمير هاشم مصطفى عشقي المؤسسة األهلية لألدالء

إدارة / موارد بشرية
رقم المرشح

)خ�جسنة الت/الجامعة/المؤهل(التحصيل العلمي 

األهداف والتطلعات

ملخص الخب�ات ذات العالقة

حسابات التواصل االجتماعيأب�ز اإلنجا�ات

HajMinistryhaj.gov.sa

in

957
64 عام

سنوات الخبرة )34 سنة(



بكالوريوس محاسبة الملك عبدالعزيز 1995

بذل كافة االمكانيات المتاحة لخدمة مساهمي شركة االدالء 
ــط   ــداف والخط ــع االه ــات لوض ــات واالمكاني ــة الخدم ــم كاف تقدي

ــة ٢٠٣٠ ــع رؤي ــة م ــتراتيجية المتوافق االس
ــم كافــة الخدمــات   ــق الواحــد لتقدي ــن روح الفري الدعــم فــي تكوي

ــت اهلل الحــرام لحجــاج بي

مــن خــال حياتــي الوظيفيــة والعمليــة تــم الحصــول وهلل الحمــد شــهادات الدراســات  
العليــا

تم وهلل الحمد تحقيق اهدافي التعليمية والعملية والمالية وهلل الحمد 
ــة   مــن خــال عملــي الوظيفــي فــي االتصــاالت الدعــم فــي تحقيــق االهــداف المالي

فــي مكاتــب خدمــات قطــاع االعمــال وتــم ذالــك وهلل الحمــد ومــن هــذا المطلــق تــم 
الحصــول علــى اعــا التقيمــات الســنوية المبدعــة

مــن خــال عملــي فــي االتصــاالت الســعودية تــم حصولــي علــى الكثيــر مــن خطابــات  
الشــكر والتقديــر مــن االدارات العليــا فــي الشــركة

ــب   ــل المواه ــي ثق ــة ف ــدورات الداعم ــن ال ــر م ــي الكثي ــي ف ــي والتحاق ــم انضمام ت
ــة ــة والمالي االداري

@afnasser2

Nasser8397060

ــة لــادالء بهــدف   تــم فــي الســابق العمــل فــي المؤسســة االهلي
خدمــة حجــاج بيــت اهلل الحــرام فــي بعــض المكاتــب الميدانيــة مثــل 

مكتــب الجزائــر وتونــس ومكتــب افريقيــا الغيــر عربيــة
ــة   ــة والمتابع ــة المراقب ــى لجن ــي ال ــي وانظمام ــم عمل ــبق ان ت س

لمتابعــة ســير العمــل للمكاتــب الميدانيــة واللجــان المســاندة فــي 
ــادالء ــة ل ــة االهلي المؤسس

ســبق ان تــم تدريبــي وعملــي فــي شــركة ارامكوا وشــركة الســنبلة  
لصناعــة العجائــن فــي االدارة المالية والمحاســبية

ــوي   ــجد النب ــي المس ــن الدن ف ــركة ب ــي ش ــي ف ــم عمل ــبق ان ت س
ــريف الش

ماجستير  ادارة اعمال التنفيذية الملك عبدالعزيز 2006

المســاعدة فــي تحقيــق وتنفيــذ الخطــط المرجــوة مــن اهــداف  
اســتراتيجية واهــداف ســنوية للوصــول الــى رؤيــة شــركة لــادالء

االشــراف ورقابــة وتنظيــم جميــع الخطــط واللوائــح واالنظمــة داخــل  
شــركة لــادالء واالنظمــة واللوائــح مــع االدارات الحكوميــة ذات 

العاقــة اهمهــا وزارة الحــج
بيــن   والمســئوليات  الســلطات  توزيــع  فــي  والمســاعدة  الدعــم 

الرؤســاء بيــن جميــع المســتويات االداريــة بحيــث يتعــرف كل شــخص 
ــك ــذي يخص ــزء ال ــى الج عل

ســبق ان تــم عملــي فــي شــركة االتصــاالت الســعودية وبهــذا فــي  
عــدة مهــام ووظائــف بدايتهــا اخصائــي تخطيــط وموازنــة الــى 
رئيــس الميزانيــة  ومــن ثــم مديــر مكتــب خدمــات العمــاء الــى 
رئيــس معــارض خدمــات العمــاء لقطــاع االعمــال الــى مديــر منفــذ 

لخدمــات االعمــال
ــة الداعمــة   ــة واالداري ــد مــن اللجــان المالي ــم انضمامــي الــى العدي ت

فــي شــركة االتصــاالت الســعودية اهمهــا لجنــة التحــول مــن النظــام 
الحكومــي الــى النظــام المالــي

عبد اهلل بن فهد بن ذياب ناصر المؤسسة األهلية لألدالء
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رقم المرشح
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ــرول و  ــد البت ــك فه ــة المل ــوس ادارة نظــم معلومــات جامع بكالوري
المعــادن 1999

خلق مكان عمل مميز و جاذب في المدينة المنورة	 
مراجعة سلم رواتب و مزايا الشركة مع سوق العمل	 
تحديث سياسات و اجراءات الموارد البشرية	 

ــاق 	  ــزي الط ــك المرك ــال و البن ــوق الم ــة بس ــات الرقابي ــات  الجه ــع  متطلب اعدادجمي
شــركة ســاب تكافــل فــي ســوق االســم الســعودية مــن خطــط للمــوارد البشــرية 

إســتراتيجية و تشــغيلة و سياســات و اجــراءات المــوارد البشــرية.
المســاهمة فــي تأســيس شــركة بتــرو رابــغ والعمــل علــى نمــوذج التشــغيلى و تحديثــة 	 

و العمــل مــع الشــريك االجنبــى فــي الهيكلــة و تحديــد القــوي العاملــة.
حصولــى علــى بعثــة مــن المجلــس الثقافــى البريطانــى لدراســة المجاســتير فــي 	 

ــدرة التخصــص فــي  ــك لن ــا فــي تخصــص المــوارد البشــرية فــي عــام 2005 وذل بريطاني
الجامعــات الســعودية  فــي ذلــك الوقــت.

المســؤول عــن إعــادة هيكلــة شــركة الميــاه الوطنيــة و ادخــال المديريــات فــي 	 
ــة  ــن الخدم ــن م ــل الموظفي ــركةو تحوي ــة الش ــن مظل ــة ضم ــي المملك ــق ف 3  مناط

التامينــات االجتماعيــة. المدينــة 
توحيــد الهيــاكل و ســلم الرواتــب و السياســات و اإلجــراءات للمواردالبشــرية فــي 	 

مناطــق ال و مكــة المكرمــة و جــدة و الطائــف و تطبيــق نظــام اوركل موحــد الشــركة 
ــدة. ــال الجدي ــدان األعم ــع وح و جمي

/abdullahhashem

@Hashem_Abdullah

/Hashema

مدير عام الخدمات المشتركة في شركة قطارات مكة	 
المديــر التنفيــذي الســتراجيات المــوارد البشــرية فــي شــركة الميــاه 	 

الوطنيــة
رئيس الهيكلة و تخطيط القوي العاملة في شركة بترو رابغ	 
مدير تنفيذي الموارد البشرية في شركة فيرجن موبيل	 

ماجستير  ادارة موارد بشرية جامعة ليفربول 2005

مراجعة سياسة التوظيف و التعين لمجلس االدارة	 
تدريب و تاهيل العاملين لخدمة الحجيج بشكل افضل	 
تحديث قائمة الجدارات للجميع الوظائف	 

رئيس الموارد البشرية في شركة ساب تكافل	 
شريك أعمال موارد بشرية في البنك االهلى التجاري	 

عبداهلل بن يعلى بن حسين هاشم المؤسسة األهلية لألدالء

إدارة/ موارد بشرية
رقم المرشح
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بكالوريوس محاسبة جامعة الملك عبدالعزيز 1414هـ

تاســيس انظمــة ولوائــح الشــركه باعلــي معاييــر تميــز بــاذن اهلل  
وفــق االنظمــه والتعليمــات

اإلجــراءات   الرقمــي والتغييــر فــي  للتحــول  اســتراتيجية  إطــاق 
ــتقدمها  ــي س ــطه الت ــال واالنش ــات االعم ــق متطلب ــة وف التنظيمي
الشــركه للجمهــور  واالســتفادة مــن الفــرص التــي تقدمهــا التقنيــات 
ــع  ــر الرقمــى التــى تطل ــة التغيي ــة مرحل ــة لمواكب المتقدمــة الحديث
ــاهمين . ــه المس ــع ل ــه 2030 ومايتطل ــا الوطني ــق الرؤي ــه وف ــا الدول له

ــاهمه   ــركه والمس ــاح الش ــه الرب ــو ممكن ــب نم ــي نس ــق اعل تحقي
فــي تعزيــز ورفــع نســب نمــو اقتصاديــات منظومــة الخدمــات 

للمســتفيدين مــن خدمــات الشــركه واذرعهــا بــاذن اهلل

ــادالء واعتمادهــا   ــه ل ــن للمؤسســة االهلي ــن الدائمي ــه للموظفي وضــع الائحــه االداري
مــن وزارة العمــل فــي فتــرة اشــرافي علــي الشــئون الماليــه واالداريــه فــي المؤسســة 

ومــن مقــام وزارة الحــج  والتــي تعمــل بهــا المؤسســة حتــى تاريخــه
االشــراف علــي اســتكمال انشــاء البــرج الســكني المملــوك للمؤسســة علــي شــارع بــاب  

الســام والبــدء فــي اســتثماره بعــد االنتهــاء مــن تشــييده
المشــاركه مــع فريــق العمــل فــي مجلــس االداره لتملــك المبنــي االســتثماري الواقــع  

علــي شــارع الملــك فهــد
المشــاركه مــع فريــق العمــل فــي مجلــس االداره فــي انشــاء مقــر المؤسســة االهليــه  

لادالء
المشــاركه مــع فريــق العمــل فــي مجلــس االداره فــي تملــك بنيــه تقنيــه بشــريه وماديه  

مميــزه كبديــل لعقــود تشــغيل مكلفه
ــع   ــه للمواق ــن بديل ــن تجاريي ــي مجمعي ــميه ف ــة الموس ــب المؤسس ــار مكات ــع مق جم

ــه ــب الخدمي ــض المكات ــا بع ــل به ــت تعم ــى كان ــه الت البدائي

@azmihabash1

azmi omar habash

ــئون   ــادالء للش ــه ل ــة االهلي ــس ادارة المؤسس ــس مجل ــاعد رئي مس
ــاهمين 1436-1432 ــئون المس ــه وش ــه واالداري المالي

عضو مجلس ادارة للشئون الماليه 1432-1427 
الســعوديه   االتصــاالت  بشــركة  والتحصيــل  االئتمــان  ادارة  مديــر 

1441-1422 المنــورة  بالمدينــة 
مديــر ادارة حســابات االتصــاالت بــوزارة البــرق والبريــد والهاتــف  

1422-1419

االبتكار والتجديد لبناء مستقبل مشرق ومستدام باذن اهلل 
ــع   ــراكات م ــد ش ــي عق ــا ف ــركه واذرعه ــان الش ــن كي ــتفاده م االس

الجهــات الخدميــه المميــزه فــي نتائجهــا ومســتوى خدماتهــا
االســتثمار فــي المــوارد البشــريه التــى ســتعمل فــي كيــان الشــركه  

واذرعهــا للوصــول لبنيــه تحتيــه قويــه ومســتدامه بــاذن اهلل

عضــو مؤســس فــي جمعيــة وفــاده لخدمــة زائــري المدينــة المنــورة  
1442

مالك وكالة شمس للسياحه والسفر 1436-حتى تاريخه 

عزمي بن عمر بن علي حبش المؤسسة األهلية لألدالء
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بكالوريــوس هندســة كهربائيــة )حاســبات( جامعــة الملــك عبدالعزيــز 
بجــدة 1983

ــات 	  ــداف وتطلع ــق أه ــج وف ــة الحجي ــدة لخدم ــة جدي ــاق مرحل إط
ــاح ــز والنج ــات التمي ــركة مقوم ــا الش ــك فيه ــة ٢٠٣٠ تمتل رؤي

إشــراك وتحفيــز أبنــاء الطائفــة نحــو تقديــم المبــادرات واألفــكار 	 
الرائــدة لخلــق وإيجــاد بيئــة لخدمــة الحجيــج مبتكــرة ومبــادرة

تطبيــق مبــادئ اإلحتــرام والتعــاون والعدالــة والمســاواة والنزاهــة 	 
والشــفافية مــع دعــم العمــل الجماعــي وبــروح الفريــق مــع التطوير 

والتحســين المســتمر

إستقبال وترحيل عدد ٢٤٠ ألف حاج أندونيسي	 
جدولــة وترحيــل لعــدد مايقــارب ١٥٠ ألــف حــاج لعــدد أكثــر مــن  ٣٤٠٠ حافلــة وتوجيهها 	 

إلــى مكــة المكرمــة خــال الموســم األول ألداء مناســك الحج
جدولــة وترحيــل لعــدد مايقــارب ٩٠ ألــف حــاج مــن مطــار األميــر محمــد بــن عبــد الدولــي 	 

ــال  ــة خ ــة جوي ــيير ٢٢٥ رحل ــال تس ــن خ ــدة م ــز بج ــك عبدالعزي ــار المل ــة ومط بالمدين
الموســم الثانــى

@ebinsaleh777

فــرز وإســتام  وتســجيل بيانــات وأرشــفة الجــوازات لعــدد ٢٤٠ ألــف 	 
حــاج أندونيســي

جدولــة وترحيــل الباصــات والرحــات الجويــة لعــدد ٢٤٠ ألــف حــاج 	 
ــا ــا وميدانًي أندونيســي آلًي

متابعــة الحجــاج التائهيــن والمرضــى والمنوميــن مــع جميــع الجهــات 	 
العاقة ذات 

تطبيــق معاييــر الســامة واإلشــتراطات الصحيــة خــال ســكن الحجيــج 	 
وتنقاتهــم لهــدف حــج آمــن وصحــي

العمــل علــى زيــادة ربحيــة الســهم مــن خــال تقديــم الخدمــات 	 
والنشــاطات التــى كفلهــا النظــام األساســي للشــركة ممــا يســاهم 

ــركة ــادي للش ــردود الم ــادة الم ــى زي ف
الرقــي بالخدمــات المقدمــة للحجيــج والتســهيل والتيســير عليهــم مــن 	 

ــن  ــد ع ــب واح ــال مكت ــن خ ــم م ــات له ــع الخدم ــم جمي ــال تقدي خ
طريــق حلــول تقنيــة مبتكــرة

فهد بن صالح بن احمد عبدالحفيظ المؤسسة األهلية لألدالء

إدارة - موارد بشرية
رقم المرشح

)خ�جسنة الت/الجامعة/المؤهل(التحصيل العلمي 

األهداف والتطلعات

ملخص الخب�ات ذات العالقة

حسابات التواصل االجتماعيأب�ز اإلنجا�ات

HajMinistryhaj.gov.sa

in

961
62 عام

سنوات الخبرة )32 سنة(



بكالوريوس آداب جامعة القاهرة 1978

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

مالك احمد مصطفي خليفه المؤسسة األهلية لألدالء

إدارة / موارد بشرية
رقم المرشح

)خ�جسنة الت/الجامعة/المؤهل(التحصيل العلمي 

األهداف والتطلعات

ملخص الخب�ات ذات العالقة

أب�ز اإلنجا�ات

HajMinistryhaj.gov.sa

962
68 عام

سنوات الخبرة )41 سنة(



بكالوريــوس ادارة العمليــات والجــودة جامعــة الملــك عبدالعزيــز 
1434هـ

بنــاء خطــة اســتراتيجية للعشــر ســنوات القادمــة تحتــوي علــى خطــة  
ــة  ــتوى الخدم ــع مس ــا رف ــعية هدفه ــج توس ــة برام ــع واضاف التوس
واعطــاء بعــد جديــد لنمــو اعمــال الشــركة بمــا يتماشــى مــع اهداف 

ونطــاق عمــل الشــركة.
ــع   ــركة ورف ــل الش ــين دخ ــن تحس ــا يضم ــركة بم ــة الش ــادة هيكل إع

انتاجيــة االصــول وتقليــل المصاريــف بمــا يتوافــق مــع رؤيــة واهداف 
الشــركة

ادارة العديــد مــن المشــاريع االســتراتيجي مــن اهمهــا مشــروع توليــد كهربــاء بالطاقــة  
الشمســية االكبــر مــن نوعــة علــى مســتوى العالــم، وعشــرات المشــاريع االخــرى خــال 

ســنوات الخدمــة
جزء من فريق عمل تحول العديد من الشركات 
اعادة هيكلة العديد من االدارات لخفض المصروفات ورفع االداء 
التأســيس للعديــد مــن مجــاالت العمــل الجديــدة وادارتهــا حتــى تحقيــق المســتهدفات  

الموضوعــة لهــا.

http://linkedin.com/in/mohammed-rad-
wan-864a9925

@makramradwan123

https://www.facebook.com/moham-
med.radwan.7121

العمــل علــى برنامــج التحــول الشــامل لعــدت شــركات مدرجــة  
بعضهــا مــدرج فــي الســوق الماليــة الســعودية ووضــع خطــط 

المســتهدفات لتحقيــق  تشــغيلية 
العمــل الحالــى كمســؤول عــن تخطيــط االنتــاج ومراقبــة االداء  

ــج  ــدم برنام ــا يخ ــا بم ــركة وربطه ــال الش ــر اعم ــط تطوي ــل خط وعم
ــركة ــامل للش ــول الش التح

العمــل علــى تحويــل احــدى الشــركات الوطنيــة مــن شــركة خاصــة  
األســهم  فــي ســوق  وادراجهــا  عامــة  الــى شــركة مســاهمة 

الســعودي

وضــع خطــة لرفــع كفائــة الخدمــات المقدمــة مــن الشــركة لعمائهــا  
وموظفيهــا تحتــوي موشــرات اداء واضحــة ووضــع اهــداف ســنوية 

للمؤشــرات العامــة للشــركة والخاصــة باداراتهــا.
ــوف   التحــول الرقمــي للشــركة بمــا يخــدم ســرعة االنجــاز وراحــة ضي

اعمــال  المصطفــى صلــى اهلل عليــه وســلم ونمــو  وزوار مدينــة 
ــا اهلل ــادة حفظه ــة القي ــع رؤي ــب م ــا يتواك ــركة بم الش

ــد مــن اإلدارات    ــر مــن ١٣ عــام فــي ادارة العدي ــة الكث ــرة االداري الخب
ــرة. ــي وادارة المشــاريع المتوســطة والكبي كالدعــم الفن

ــع   ــراء جمي ــر العــام فــي شــركة ســاهمة فــي اث ــب للمدي العمــل نائ
الخبــرات العمليــة بــدء مــن ادارة التســويق والمبيعــات، ادارة المــوارد 
ــة المعلومــات. واالصــول وادارة المشــتريات والمــوارد البشــرية وتقني

٢٠ ســنة خبــرة عمليــة فــي ٤ مــن أكبــر الشــركات العاملــة فــي  
الســعودي. الســوق 

محمد بن اكرم بن احمد رضوان المؤسسة األهلية لألدالء

إدارة - موارد بشرية
رقم المرشح

)خ�جسنة الت/الجامعة/المؤهل(التحصيل العلمي 

األهداف والتطلعات

ملخص الخب�ات ذات العالقة

حسابات التواصل االجتماعيأب�ز اإلنجا�ات

HajMinistryhaj.gov.sa

in
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46 عام

سنوات الخبرة )20 سنة(



بكالوريوس محاسبة جامعة الملك عبدالعزيز 1401هـ

االرتقاء بأداء المؤسسة تنظيميا واداريا وماليا 
تعظيم االيرادات 
تقليص المصروفات 

الحد من مصروفات الهيئة الملكية بينبع وتنمية االيرادات 
وضع برامج وخطط لتدريب وتطوير موظفي الهيئة الملكية بينبع 
الرقابــة علــى االدارات التابعــة للهيئــة الملكيــة بينبــع والتأكــد مــن تطبيــق السياســات  

واتبــاع االجــراءات

محاسب ورئيس قسم االيرادات لمدة ١٠ سنوات 
مدير ادارة الشؤون المالية لمدة ٦ سنوات 
مدير ادارة شؤون الموظفين لمدة ٧ سنوات 
مدير ادارة التطوير االداري لمدة ٤ سنوات 

مدير ادارة الرقابة الداخلية لمدة ٦ سنوات 
المراقب المالي لمدة ١٤ سنة 

محمد بن غالب بن خليل دبور المؤسسة األهلية لألدالء

مالي
رقم المرشح

)خ�جسنة الت/الجامعة/المؤهل(التحصيل العلمي 

األهداف والتطلعات

ملخص الخب�ات ذات العالقة

أب�ز اإلنجا�ات

HajMinistryhaj.gov.sa

964
62 عام

سنوات الخبرة )38 سنة(



بكالوريوس ادارة اعمال جامعة الملك عبدالعزيز بجدة 1978

تطوير األداء ومواكبة الحكومة اإللكترونية. 
زيادة الدخل من خالل االستثمار والفرص المتاحة. 
رفع كفاءة العاملين بالشركة من خالل التوعية والتدريب. 

ادخال نظام الحاسب اآللي بالمستشفى الجامعي وألول مرة. 
تدريب األطباء والفنيين واالداريين على استخدام النظام الجديد. 
تطوير نظام تغذية المرضى بالمستشفى من حيث جودة الغذاء وطريقة التقديم. 
تطويــر نظــام الملفــات الطبيــة للمرضــى، ووضــع نظــام صــارم لجدولــة العمليــات  

الجراحيــة ومواعيــد العيــادات الخارجيــة.
تطويــر نظــام إعــداد المناقصــات لشــراء احتاجــات القطــاع ســواء للمــواد او األدويــة او  

القــوى العاملــة.
تطوير نظام الصيانة الطبية لألجهزة والمعدات الطبية. 

ســعودة موظفــي قطــاع العمــل بكفــاءات تتميــز بالجديــة واالبــداع  
ورفــع روح االنتمــاء للقطــاع.

األداء   تحســين  بغــرض  دوريــة  بصفــة  القطــاع  مخرجــات  تقييــم 
والتطويــر.

ودقــة   األداء  لتطويــر  المناســبة  الحاســبات  برامــج  اســتخدام 
. ت مــا لمعلو ا

زيــادة دخــل القطــاع مــن خــالل اســتحداث الفــرص االســتثمارية  
الموجــودة فــي المجتمــع.

ماجســتير  ادارة مستشــفيات جامعــة توليــن- نيواورليانــز- الواليــات 
1983 المتحــدة 

دكتــوراة  الصحــة العامــة- وبائيــات جامعــة توليــن -نيواورليانــز الواليات 
1985 المتحدة 

ــكان   ــي الم ــب ف ــف المناس ــع الموظ ــي ووض ــم األداء الوظيف تقيي
ــب. المناس

استقطاب الكفاءات من العاملين بالشركة. 
تقنين المصروفات وتطوير مصادر الدخل لزيادة األرباح. 

تقنيــن المصروفــات فــي األوجــه المناســبة والتــي لهــا مــردود وعائــد  
مــادي إيجابــي وربحــي للقطــاع .

محمد ناجي بن سليمان بن علي  المؤسسة األهلية لألدالء
كردي

إدارة / موارد بشرية
رقم المرشح

)خ�جسنة الت/الجامعة/المؤهل(التحصيل العلمي 

األهداف والتطلعات

ملخص الخب�ات ذات العالقة

أب�ز اإلنجا�ات

HajMinistryhaj.gov.sa

965
66 عام

سنوات الخبرة )40 سنة(



بكالوريوس مهندس معماري جامعة الملك سعود 1992

رفــع قيمــة األســهم والعمــل علــى زيــادة رأس المــال والعوائــد  
للمســاهمين. الســنوية 

تطويــر الخدمــات المقدمــة للحجــاج بمــا يواكــب زيــادة األعــداد  
المســتمرة والظــروف المختلفــة 

ايجــاد مجــاالت مختلفــة لالســتثمار وتنميــة رأس المــال بمــا يتناســب  
مــع أهــداف الشــركة

ــام بمشــروعات مزدوجــة   رفــع نســبة المســاهمة المجتمعيــة والقي
األهــداف لخدمــة الحــاج وســاكني المدينــة المنــورة

تحقيــق مشــروعات للنقــل العــام تربــط المســجد النبــوي بجميــع المناطــق الدينيــة  
والتاريخيــة والتجاريــة بالمدينــة المنــورة

االستثمار في مجاالت التغذية والنقل واالسكان 
ــم   ــي ضخ ــيس مال ــى تأس ــل عل ــوقية، والعم ــة الس ــن الناحي ــهم م ــة األس ــادة قيم زي

للشــركة
ــن   ــارات العاملي ــر مه ــزة وتطوي ــر متمي ــى معايي ــاًدا عل ــة اعتم ــة المقدم ــد الخدم تجوي

ــي األداء. ــتمر ف ــور المس ــن التط ــا يضم ــال بم ــي المج ف

المساهمة في تحقيق اهداف المجموعة في مجلس االدارة 
ــب   ــا يتناس ــاج بم ــة الح ــن خدم ــا م ــام بأهدافه ــركة للقي ــادة الش قي

ــريع ــور الس ــر والتط ــات العص ــع معطي م
الوصــول للمســاهمين وتحقيــق أهدافهــم ورغباتهــم واشــراكهم  

ــة ــائل التكنولوجي ــدث الوس ــتخدام اح ــر باس ــة التطوي ــي عملي ف

إدارة المشــاريع بمــا يحقــق زيــادة مصــادر الدخــل خــالل دورات زمنيــة  
محــددة

ياسر بن غالب بن خليل دبور المؤسسة األهلية لألدالء

إدارة - موارد بشرية
رقم المرشح

)خ�جسنة الت/الجامعة/المؤهل(التحصيل العلمي 

األهداف والتطلعات

ملخص الخب�ات ذات العالقة

أب�ز اإلنجا�ات

HajMinistryhaj.gov.sa

966
54 عام

سنوات الخبرة )29 سنة(
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