
 هدية تباشر أعمال موسم الحج
فــي مجمــع الدوائر الحكـــومــيــة

ــة األيــام التحضـيــريــ



 استـــالم المقـــر المــوســمـــي
 في مجمع الدوائر الحكومية
وتجهيزه خـــالل  24 ســـاعـــة



ورحل فريد..
وبقي أثره في هدية.. هنا وقفة حب ألبناء الفقيد



 مجلس هدية يكتمل عقده
 حــضــوريـــا وعــبــر التـقنــيــة
ليعلــن بدايــة الموســم االســتثنائي



 وزارة الحج والعمرة
 توكل لهدية تشغيل مراكز االستقبال و65 موقع بمنى
ووكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج يرأس االجتماع



في مشعر منى ومن مقر شركة كدانة : 
 هدية في ضيافة الهيئة الملكية

لقاء )مبادرات الموسم(



داخل مجمع الدوائر الحكومية : 
 الهيئة الملكية في ضيافة هدية

 لقاء رسم استراتيجيات تنفيذ المبادرات



 لقاء اإلشراف والمتابعة
 مدير تنمية مكة ونائبه يخصان هدية بزيارة

في مجمع الدوائر الحكومية 



 مدير عام هدية
 عضو اللجنة التنفيذية للجنة السقاية والرفادة
يشهد االجتماع الدوري لمناقشة أعمال اللجنة



 شراكة مرتقبة
تجمع هدية بالراجحي االستثمارية



 لبحث التعاون والتكامل:
 المدير التنفيذي لمجلس الجمعيات األهلية بمنطقة مكة

ورؤساء الجمعيات التنفيذيين.. في ضيافة هدية



 نحو شراكة قادمة
 هدية تطلع )الجمعيات الخيرية( والمجلس األهلي

على فرص استثمار المسلخ النموذجي



 وفد من طالب معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها بالرياض
في حضرة هدية



 صينيـات مسلـمـات
يخترن )هدية( بعد رحلة العمرة



 عضو مجلس إدارة هدية
 األستاذ عبد الرحمن الحربي

 يعقد اجتماعات تنسيقية مع وزارة الحج
للترتيب ألعمال الجمعية في الموسم االستثنائي



 عضو مجلس إدارة هدية
 المهندس عبد الرحمن الخراشي

 يشارك في جوالت ميدانية واجتماعات رسمية
ويقف على أقسام مصنع هدية



 عضو مجلس إدارة هدية
 الدكتور سعد الخلف

 يعقد أولى اجتماعات الخطة االستراتيجية
ويقف على أقسام مصنع هدية



 مدير هدية اإلداري والمشرف على البرامج
 يقف على مراكز االستقبال وصاالت الترحيب

في مداخل مكة.. تمهيدًا الستالمها 



 تعظيم األثر اإلعالمي في الحج
هدية تشارك في ورشة عمل بجامعة المؤسس



 معرض المشروعات الرقمي بمنطقة مكة المكرمة
 فريق هدية كان ضمن هذا المحفل



 فرح إلكتروني
يدخل »مدير موارد هدية« القفص الذهبي



 المشاركة )تقديمًا وإثراًء(
في ملتقى جامعة أم القرى النوعي تحت عنوان:

مخرجات الجامعة بين الواقع والتطلعات



 حضر العامر.. عبر أروقة »أجفند«..
 تتويج »مقدم هدية« بمنصة دولية



تصافح أعينكم نتاج عمل

 في نهاية األسبوع المقبل
بإذن الله


