بسم هللا الرحمن الرحيم
السيرة الذاتية C.V

حسين عبدهللا حسين نافع
بيانات التواصل
البريد
اإللك تروني

hnafea@tvtc.gov.sa

رقم الجوال

00966552239900

رقم
الهوية الوطنية

1008280123

Facebook

حسين نافع

السكن

المدينة المنورة – حي الراية

Twitter

حسين نافع

العمل
الحكومي

العمل الريادي

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
الكلية التقنية  /مدرب الدعم الفني
تقديم االستشارات والتدريب وتاسيس الوحدات وتسويق المنتجات التدريبية
في مجاالت
( المسؤولية المجتمعية والتطوع -الجودة  -التسويق والتجارة االلك ترونية – التحول الرقمي )
LinkedIn

حسين نافع

من خالل  ..مركز نماء التميز لالستشارات االدارية
info@namatmc.sa

المؤهالت العلمية:
المؤهل

التخصص

المعدل/الت
قدير

مكان صدورها

سنة الحصول عليها

بكالوريوس

حاسب الي ( علوم )

جيد

جامعة الملك عبدالعزيز

1420ه

المهارات التي اجيدها :
المهارة

الفترة/التاريخ

المجاالت

التدريب والتاهيل

منذ  1430ه

العديد من المجاالت االجتماعية واالدارية

قيادة وادارة
الفرق والفعاليات

منذ  1430ه

فرق العمل  -البرامج التنموية والتطوعية
الرحالت الداخلية والخارجية – الدورات – الملتقيات

بناء الشراكات واالتفاقيات

منذ  1433ه

الجهات الحكومية – القطاع الخاص – المؤسسات
المانحة

تصميم المبادرات

منذ 1433ه

من خالل المنهجيات الحديثة

تحسين االداء وتقليل الهدر
وحل المشكالت

منذ 1433ه

من خالل النظريات االدارية

التسويق االلك تروني عبر االنظمة
التقنية الحديثة

منذ  1435ه

البرامج التدريبية – البرامج والرحالت التعليمية
والتدريبية _ المنتجات والفرص

الخبرات العملية:
المسؤولية

الجهة

امين قسم

قسم تقنية الحاسب اال لي
بالكلية التقنية بالمدينة المنورة
مجلس التدريب التقني والمهني
بمنطقة المدينة المنورة
الكلية التقنية بالمدينة المنورة
مركز حي االزهري االجتماعي
بالمدينة المنورة

مفوض الكشافة
مشرف االنشطة
امين مركز حي

الفترة
1422 - 1420
 1422لعدة سنوات
1433 -1430
1433 - 1431

مشرف برنامج التاهيل المهني
لطالب التعليم العام
مدير
شؤون المتطوعين
مدير وحدة
المسؤولية المجتمعية
مدير ادارة
المسؤولية المجتمعية
منسق وحدة
المسؤولية المجتمعية

الكلية التقنية بالمدينة المنورة

1438 – 1436

مك تب العمل التطوعي
بامارة منطقة المدينة المنورة

1439 – 1437

الكلية التقنية بالمدينة المنورة

 – 1434حتى االن

نادي احد الرياضي

 – 1438حتى االن

اإلدارة العامة للتدريب التقني والمهني
بمنطقة المدينة المنورة

منذ رجب 1440

منسق مبادرة خير امة

الكلية التقنية بالمدينة المنورة

1440

مشرف برنامج ( تعزيز ) لبناء
مبادرات جمعيات المدينة
للمؤسسات والجهات المانحة
مشرف مشروع كن عونا
لخدمة ضيوف الرحمن

عدة جمعيات

منذ شعبان 1440

إدارة التطوع والمسؤولية المجتمعية
بوزارة الحج والعمرة والزيارة

موسم الحج 1440

مشرف

مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

1442

الشهادات االحترافية الحاصل عليها :
الدورة

عدد
الساعات

المكان

التاريخ

مقدمة في ORACLE

120

الرياض

1421

شهادة  ICDLلقيادة الحاسب اال لي

30

شهادة التسويق االحترافي

15

المدينة
المنورة
المدينة
المنورة

1428
1434

شهادة التخطيط االستراتيجي

60

الفلبين

1434

شهادة تدريب المتدربين  ( TOTمرتين)

35
25

المدينة
المنورة

1436
1440

شهادة ّ
الميسر لريادة االعمال  ( KABميسر معتمد )

96

الرياض

1436

شهادة االداء المتقدم إلدارة الجودة الشاملة TQM

20

شهادة صناعة المشاريع الخيرية

15

شهادة فن ادارة االنتاجية الشخصية

30

شهادة جدارات االخصائي االجتماعي

15

شهادة اخصائي المسؤولية المجتمعية

30

المدينة
المنورة
المدينة
المنورة
المدينة
المنورة
المدينة
المنورة
المدينة
المنورة

1436
1437
1437
1438
1438

شهادة حضور ورشة عمل تطوير المسؤولية المجتمعية
وبناء مبادراتها للمؤسسة العامة للتدريب التقني
والمهني
شهادة حضور دورة وورشة عمل ملتقى البنوك
السعودية والمسؤولية المجتمعية في ظل رؤية 2030
شهادة حضور دورة إدارة المخاطر في المنظمات
الوقفية

16

جدة

1440

6

الرياض

1440

25

المدينة

1440

شهادة حضور دورة إدارة المشاريع الوقفية

20

المدينة

1440

شهادة المدقق الداخلي في الجودة

15

المدينة

1440

شهادة حضور ( التنمية المستدامة )

2

الرياض

1440

شهادة حضور
( اس تراتيجيات وادوات إدارة المسؤولية المجتمعية )

2

الرياض

1440

( التميز المؤسسي وفق معايير الجودة)

12

المدينة

1440

مهارات التوجيه ( التدريب الشخصي)

12

المدينة

1440

مهارات التحول اإلداري وإدارة التغيير

12

المدينة

1440

اوسمة وجوائز ودروع
الوسام الكشفي للتميز في الحاسب اال لي
جائزة االداء المتميز في بيئة العمل (  3مرات)
درع التميز الكشفي في خدمة ضيوف الرحمن ( 3مرات)
العشرات من الدروع وشهادات الشكر والتقدير

العضويات :
نوع العضوية

الجهة

العام

مؤسس فريق الصيانة التطوعية
لمنازل االسر المحتاجة

مجلس التدريب التقني والمهني
بمنطقة المدينة المنورة

1428

مؤسس المجلس المهني للمتدربين

الكلية التقنية بالمدينة المنورة

1430

عضو مؤسس فرع الجمعية السعودية للجودة
مؤسس فرقة بصمات
التنمية الكشفية
عضو مجلس إدارة
خبير المسؤولية المجتمعية
عضو مجلس إدارة
عضوية افراد
عضو المجلس االستشاري

الجمعية السعودية للجودة
بالمدينة المنورة
لجنة التنمية االجتماعية
بالمدينة المنورة
الجمعية االهلية
للخدمات االجتماعية
الغرفة التجارية الصناعية
بالمدينة المنورة
لجنة التنمية االجتماعية
بالمدينة المنورة
الشبكة االقليمية
للمسؤولية المجتمعية
الجمعية التعاونية للتدريب
والدراسات االستشارية

1436
1437
1440
1440
1441
1441
1442

ا إالنجازات في التدريب والبرامج المجتمعية :
االنجاز

المكان

ادارة العديد من االندية والبرامج االثرائية الصيفية

الكلية التقنية بالمدينة المنورة

التاريخ
منذ
1425

مراكز واندية االحياء واللجان االجتماعية
التدريب في بناء وتطوير مبادرات العمل التطوعي
 1430الى
والجمعيات الخيرية -
والمسؤولية االجتماعية
1433
فروع الكلية التقنية ( بدر – العال)
بالمدينة المنورة
صندوق تنمية الموارد البشرية
التلفزيون واالذاعة  -الصحف
المشاركة في العديد من اللقاءات واالخبار
منذ 1430
الرياض  -المدينة المنورة
التلفزيونية واالذاعية والصحفية
المشاركات والمناسبات والمعارض داخل منذ
المشاركة في التنظيم السنوي
1433
المدينة
لجناح الكلية التقنية
1435
العديد من القطاعات والجمعيات
توقيع مذكرات تفاهم للمسؤولية االجتماعية
الهيئة الملكية بينبع  -جامعة طيبة  -وزارة
التعليم بالرياض  -البرنامج التدريبي
التدريب في المجال التقني
ر 1436
للعاملين في موسم الحج بالمدينة المنو ة
والدعم الفني
–
تدريب الطالب المبتعثين عبر القاعة االفتراضية
1437
النادي السعودي بنيوكاسل ببريطانيا
على االنترنت
تدريب العاملين في موسم الحج
عن تعزيز المهارات و العمل التطوعي لخدمة
ضيوف الرحمن

البرنامج التدريبي للعاملين
في موسم الحج بالمدينة المنورة

1437

التدريب السنوي
لمنسوبي التدريب التق ني والمهني

الكلية التقنية بالمدينة المنورة

14371438

تدريب  100نزيل

البرنامج التدريبي
بإدارة السجن العام
بمنطقة المدينة المنورة

1438

مشرف مشروع النقل الترددي
في شهر رمضان المبارك
تدريب مدراء االدارات المختصة على بناء مبادرات
المسؤولية المجتمعية للمؤسسة العامة للتدريب
التقني والمهني
تصميم وادارة قسم مبادرات المسؤولية
المجتمعية بجناح المؤسسة العامة للتدريب
التقني والمهني
االشراف على برامج بحثية ومسوح ميدانية في..
التالحم الوطني – النزاهة – بيئة االعمال
التدريب على ( التطوع االحترافي – تفعيل
المسؤولية المجتمعية لدى الشباب)

هيئة تطوير المدينة

14381439

المؤسسة العامة
للتدريب التقني والمهني

1440

المهرجان الوطني (الجنادرية )

1440

جهات رسمية

14391440

المهرجان الوطني (الجنادرية ) برنامج ( 1
من ) 100
الوفود الشبابية لهيئة الرياضة
بالمدينة المنورة
وزارة العمل والتنمية االجتماعية – المدينة
المنورة

التدريب في
دورة ممارس المسؤولية المجتمعية
تدريب منسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني
المؤسسة العامة
والمهني في دورة تاسيس وحدات المسؤولية
للتدريب التقني والمهني
المجتمعية وبناء النماذج والمبادرات
مركز نماء التميز لالستشارات االدارية _
التدريب في دورات المسؤولية المجتمعية
بنك الجزيرة
المتخصصة
التدريب في دورات التسويق والتجارة االلك ترونية
مراكز تدريب
والتحول الرقمي
التدريب االفتراض ي المجاني للعديد من الجهات
عن بعد
غير الربحية في وقت جائحة كورونا

1440
1440
1441
1441
1441
1441

مشاركات هامة :
مجال المشاركة

المشاركة

العام

تنظيم جناح المؤسسة العامة
للتدريب التقني والمهني
(  3مرات)

المهرجان الوطني للتراث والثقافة
( الجنادرية ) بالرياض

1432 1429
1440

التدريب التقني والكشفي
التدريب المهاري
دعم برامج حماية البيئة
تطوير المسؤولية االجتماعية
تعزيز الشراكات المجتمعية
تنظيم جناح الكلية التقنية
تطوير الخبرات والمبادرات
نقل التجربة للمدينة
الشراكة المجتمعية
عرض تجرية تطوعية ناجحة
التخطيط لحل المشكالت
تقديم مقترح لحل مشكالت
وجبات اإلفطار برمضان
تقديم مبادرات

المشروع الكشفي لالحتفال باليوم الوطني
عدة مدن
الملتقى العالمي للشباب بإندونيسيا
البرامج الحكومية في مجال البيئة بالمدينة
المنورة
معرض المسؤولية االجتماعية الثالث بالرياض
ملتقى ( تنسيق ) للجمعيات الخيرية بالمدينة
المنورة
ملتقى المسؤولية المجتمعية االول بالمدينة
المنورة
ملتقى الجامعات الخليجية والمسؤولية االجتماعية
بالمجمعة
ملتقى الجمعية الخيرية لتاهيل الحاسبات اال لية
بالدمام
مهرجان المدينة عاصمة السياحة االسالمية
المؤتمر الكشفي العالمي بالرياض
ورشة الحوار الوطني وحل المشكالت المجتمعية
مع مركز الحوار الوطني
ورشة نقاش حول تطوير سفر االفطار بالحرم
مع وكالة شؤون المسجد النبوي
ورشة عمل لتصميم مبادرات جمعية شباب
الخيرية

1432-1436
1435
1430-1436
1436
1436
1436
1437
1437
1438
1438
1438
1438
1438

ورش عمل إعداد خطة تنفيذ برنامج خدمة ضيوف
تقديم مبادرات كشفية ومجتمعية
الرحمن ،احد برامج تحقيق رؤية المملكة ،2030
للمدينة المنورة ( مرتين)
بالرياض وجدة
ورشة مسارات مراكز االحياء االجتماعية ضمن
تقديم مقترحات لتطوير
التحول االستراتيجي للجمعية الخيرية للخدمات
مراكز االحياء
االجتماعية )
ورشة بناء الميثاق االخالق للعمل الخيري بوزارة
تقديم االفكار لبناء الميثاق
العمل والتنمية االجتماعية
ورشة شباب مجتمعي
وحدة المسؤولية المجتمعية
افكار في التعامل مع الشباب
بمجموعة التركي القابضة
مؤتمر اطالق الجائزة العربية
مشاركة مع الجهة المنظمة
للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات بالرياض
( وسم االستدامة )
هاك ثون الحج بجدة
تقديم مبادرات لخدمة ضيوف
تطبيق (حملتي)
الرحمن مك تب ريادة االستدامة
ملتقى ترافد التطوعي بجامعة طيبة
إدارة ورشة حوار مع الضيوف

1438
1438
1438
1439
1439
1439
1439

ترشيح من نادي احد الرياضي

ملتقى البنوك السعودية والمسؤولية االجتماعية
في ظل رؤية 2030

1440

ميسر دعم فني

تيكاثون الكلية التقنية

1440

مستشار تصميم مبادرات

كاراثون المبادرات
لجمعية شباب الخيرية

1440

وزارة العمل والتنمية االجتماعية  -الرياض

1440

بإشراف الدك تور جاسم المطوع

1440

جمعية التطوع ( فزعه)

1440

وزارة العمل والتنمية االجتماعية  -الباحة

1440

المشاركة كعارض في ملتقى ومعرض
المسؤولية االجتماعية االول
قيادة رحلة المدينة المنورة
(  5ايام)
التدريب في البرنامج التاهيلي
للمتطوعين والمتطوعات
التدريب والعرض في ملتقى ( رقمنة
) لدعم التحول التقني للجهات

الخيرية
التدريب في ملتقى ( صلة)
لرواد االعمال والمشاريع
المشاركة في مؤتمر العاملين مع
الشباب
المشاركة في المؤتمر الرابع
لمبادرات الشباب العربي
والمسؤولية المجتمعية
المشاركة كمتحدث في ملتقى
القطاع غير الربحي ريادة واثر

بنك التنمية االجتماعي

1440

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

1441

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

1441

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

1441

الرخص المحلية والدولية الحاصل عليها :
الرخصة الدولية للعمل التطوعي
الرخصة الدولية للمسؤولية المجتمعية
رخصة المدرب المعتمد
من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

1436
1440
1441

دورات وبرامج ا ّدرب عليها وانفذها مع الشركاء :
الدورة /ورشة العمل

عدد
الساعات

التميز المؤسسي في إدارة المنظمات

10

بناء وتاسيس فرق ووحدات التطوع والمسؤولية
المجتمعية في المنظمات

25

بناء المبادرات المجتمعية والريادية

15

تصميم نماذج العمل الريادي والتطوعي

15

الجمعيات – الفرق التطوعية
رواد االعمال واصحاب المشاريع
وقادة الفرق التطوعية

بناء الفريق التطوعي من الفكرة الى
االستثمار االجتماعي

10

الفرق التطوع ية والجهات ذات العالقة

برنامج مقياس  Discللتحليل الشخصي والسلوكي

مرن

برامج االدخار والتوفير والوعي المالي

مرن

ورش تصميم مبادرات االمم المتحدة في التنمية
المستدامة وفق رؤية المملكة 2030

من
6- 3
ساعات

جميع القطاعات المعنية

تنظيم الفعاليات والملتقيات

متنوع

جميع القطاعات

برامج التدريب والتاهيل الكشفي
دورات التسويق والتجارة االلك ترونية

متنوع

الجهات التعليمية واالهلية

10

جميع القطاعات

ورشة بناء مبادرات التحول الرقمي

3

جميع القطاعات

الفئة المستهدفة
القطاعات المختلفة
( الحكومي – الخاص – غير الربحي)
القطاعات المختلفة
( الحكومي – الخاص – غير الربحي )

الراغبين في اختيار التخصص والميول
المهنية والمسارات الوظيفية ( جميع الفائت )
لجميع الفائت

تاريخ الميالد
الحالة
االجتماعية
اللغات

/20جماد الثاني1396/ه

 / 17يونيو 1976 /م

عدد االبناء
متزوج
ً
(تحدثا  :جيد  /ك ً
تابة  :مقبول  /قر ً
اءة  :جيد )
العربية  /االنجليزية

وماتوفيقي اال باهلل العلي العظيم  -والحمد هلل رب العالمين،،، ..
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