
السيرة الذاتية
للمدرب : نواف إبراهيم الخليل

مدرب معتمد وخبير في تنمية المهارات الشخصية وا�دارية 



ا�سم: نواف ابراهيم الخليل

السجـل الوظيـفـي والخبرات الوظيفية:

مدرب معتمد وخبير في تنمية المهارات الشخصية وا�دارية 
دبلوم إدارة أعمال – الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب – دولة الكويت   -١

شهادة من شركة   DAcuMلالستشارات والتدريب – مدرب ومحاضر تربوي معتمد ٢٠١١.  -٢
شهادة من شركة البيت الدولي ا�هلي لالستشارات والتدريب – مدرب ومحاضر تربوي معتمد متقدم ٢٠١٥.  -٣

شهادة مدرب محترف في التنمية البشرية من المركز العالمي الكندي PCT   من ٢٠١٥.  -٤
شهادة مدرب مصمم مناهج تدريبية بنظام IMAS  من المركز العالمي الكندي من ٢٠١٦  -٥

شهادة من ١٠٠ نشاط تعليمي ولعبة تدريبية –الكويت  -٦
شهادة من training ١٠١ courses تحت اشراف المركز الكندي –الكويت  -٧

شهادة من  applied training of trainers tot by round تحت اشراف المركز الكندي -الكويت  -٨

 ((في القطاع الحكومي)): -
- المجلس الوطني للثقافة والفنون وا¥داب.

- قسم المتابعات الداخلية والخارجية الثقافية والقانونية. لدولة الكويت

- رئيس قسم المتابعات مكتب ا�مين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون وا¥داب في ((مكتب وكيل الوزارة)) 
 ((في القطاع الخاص  )) :-

- شركة دار االستثمار.

- مسئول فرع أبو حليفة للمبيعات وخدمة العمالء. تحصيل ا�فراد والشركات. 

- رئيس مجموعة التسويات القانونية -قسم التحصيل القانوني– ا�دارة القانونية.
- شركة تصنيف وتحصيل ا�موال.

- رئيس مجموعة التسويات القانونية – شركة تصنيف وتحصيل ا�موال.  ا�دارة القانونية 
- شركة أعيان ل¸جارة واالستثمار.

- رئيس قسم تحصيل الشركات والهيئات الحكومية -شركة أعيان ل¸جارة واالستثمار.
- مساعد المدير لمتابعة تحصيل ا�فراد والشركات والخدمات الخاصة شركة أعيان ل¸جارة واالستثمار

- :((ºحالي)) 
- الهيئة العامة للرياضة.

- موظف في مركز عبد ا¼ السالم �عداد القادة – الخالدية ((قسم اعداد وتأهيل الكوادر الفنية وا�دارية))



الدورات التدريبية الحاصل عليها (من دولة الكويت وخارج دولة الكويت)
- أبجديات التجارة ا�سالمية -الكويت.

- مهارات التعامل مع الجمهور -الكويت.
- المهارات ا�شرافية – الكويت.

- المهارات البيعية – الكويت.
- المشاكل القانونية الناشئة عن عمليات غسيل ا�موال -الكويت

٦- إدارة القيم والسلوك الوظيفي – الكويت.
- دورات كمبيوتر في برامج الـ OFFICE– الكويت. 

- دورات كمبيوتر في برامج ال Excel– الكويت.
- دورة في فن التعامل مع ا¥خرين من – الكويت.
- دورة المحاسبة لغير المحاسبين من – الكويت.

- دورة غسيل ا�موال ومكافحة تمويل ا�رهاب – الكويت 
- دورة إعداد المدرب من – الكويت.

- دورة في التخطيط االستراتيجي في المجال الرياضي – اللجنة ا�ولمبية البحرينية -في مملكة البحرين
- دورة أعداد قيادات الرياضة للجميع في مجلس التعاون من منظور وقت الفراغ -الكويت 

- دورة القراءة السريعة -الكويت 
- دورة تأهيل مشرفي القيادات الشبابية والرياضية للتعامل مع السلوكيات في قطاع الشاب -الكويت

- دورة مهارات العرض والتقديم -الكويت 
- دورة التواصل السلوكي والنفسي -الكويت 

- دورة هدفك في مرمى حياتك -الكويت
- دورة ١٠٠ نشاط تعليمي ولعبة تدريبية -الكويت

- دورة اعداد مدرب متقدم -الكويت تحت اشراف ديوان الخدمة المدنية 
- دورة training ١٠١ courses تحت اشراف المركز الكندي -الكويت

- دورة applied training of trainers tot by round تحت اشراف المركز الكندي -الكويت



الدورات التي تم إلقائها:
دورة الوالء الوظيفي وطريقة إلى النجاح   .١

في مقر الهيئة العامة للشباب والرياضة – دولة الكويت 
دورة التخطيط االستراتيجي في المجال الرياضي في مملكة البحرين   .٢

في مقر اللجنة ا�ولمبية البحرينية – في مملكة البحرين 
دورة عن الوالء الوظيفي والنجاح للمعلمات.  .٣

في مدرسة نعيم بن مسعود –بنات -دولة الكويت 
دورة مضمون برنامج هدفك في مرمى حياتك باستخدام الكمبيوتر الشخصي – دولة الكويت   .٤

في مقر الهيئة العامة للشباب والرياضة – في الكويت 
دورة الوالء الوظيفي وطريقة إلى النجاح للمعلمين   .٥

في مدرسة نوفل بن الحارث – دولة الكويت 
دورة صفات المعلم الناجح   .٦

في مدرسة أم كلثوم – بنات – دولة الكويت 
دورة تنمية وخدمة المجتمع (مركز بيان)   .٧

الوالء الوظيفي وطريقة للنجاح لموظفي الوزارة
دورة مدرسة سعاد الصايغ   .٨

الثقة بالنفس ما قبل االختبارات للطالبات 
دورة تنمية وخدمة المجتمع (مركز الزهراء)   .٩

االنتماء الوطني وآثاره في تنمية قدرات المجتمع
دورة تنمية وخدمة المجتمع (مركز الفردوس)   .١٠

التغير من أجل النجاح لموظفات المركز
دورة في برنامج مراكزنا للمواهب الشبابية (مركز شباب القادسية)   .١١

كيف نرتقي لنبدع ونتغير
دورة في مدرسة أم الهيمان ثانوية – بنات   .١٢

التحصيل العلمي للتفوق الدراسي 
دورة في مدرسة عيسى الهولي ثانوية – بنين   .١٣

التحصيل العلمي للتفوق الدراسي
دورة في مدرسة لبيد بن الربيعة ثانوية – بنين   .١٤

مهارات التواصل
دورة في مدرسة محمد بن سيرين ابتدائي – بنين   .١٥

عناصر التشويق في انجاح العملية التربوية 
دورة في مركز تنمية المجتمع – الفردوس    .١٦

انتبة لكلماتك
دورة في مدرسة انس بن مالك   – بنين   .١٧

مهارات التواصل بين المعلمين والمتعلمين 



البرامج االذاعية والتلفزيونية:
لقاء في قناة الكوت – دولة الكويت   -١

برنامج ثقافة االجهزة الفنية واالدارية في عالم المستديرة 
لقاء في قناة العربية – في دولة الكويت   -٢

برنامج عن حظوظ منتخب دولة الكويت في تصفيات كاس اسيا 
لقاء في البرنامج الثاني – إذاعة دولة الكويت   -٣

لقاء عن تحقيق الهدف وطرق انجازه 
لقاء في البرنامج الثاني – إذاعة دولة الكويت   -٤

الحديث عن تأسيس النادي العالمي للمدربين واعماله 
لقاء في قناة المجلس – دولة الكويت   -٥

الغيبة والنميمة اثراها على المجتمع 
لقاء في قناة العربية – دولة الكويت  -٦

الوضع الرياضي والية التخطيط االستراتيجي لتطوير النشاط الرياضي 
لقاء في البرنامج الثاني – إذاعة دولة الكويت   -٧

التطوير في العمل والمحافظة على الوقت واستغالله 
لقاء في البرنامج الثاني – إذاعة دولة الكويت   -٨

الغيبة والنميمة – ٣ حلقات 

الدورات التي يمكن تقديمها:

مهارات االتصال االنساني للموظفين والموظفات  .١
إدارة وبناء فرق العمل المعاصرة للموظفين والموظفات  .٢
التحفيز كأسلوب �دارة الذات للموظفين والموظفات  .٣

مهارات القيادة العصرية للموظفين والموظفات  .٤
إدارة ضغوط العمل للموظفين والموظفات  .٥

تطوير وتحسين بيئة العمل للموظفين والموظفات  .٦
ا�لعاب التدريبية والتربوية وتطبيقاتها لجميع الفئات   .٧

عناصر التشويق في الحصة التعليمية للمعلمين والمعلمات   .٨
فن االستذكار الجيد للطلبة والطالبات  .٩

مهارات ا�تيكيت والبرتوكول للموظفين والموظفات  .١٠
جدد ثقتك بذاتك حتى تحقق نجاحك للموظفين والموظفات  .١١

مهارات العرض والتقديم للموظفين والموظفات والمدربين والمدربات  .١٢



العضوية :
- عضو جمعية حقوق العاملين الكويتيين في القطاع الخاص من سنة ٢٠٠٥

- عضو نقابة العاملين في الهيئة العامة للشباب والرياضة من سنة ٢٠١١

- عضو لجنة المدربين الكويتيين لكرة القدم في االتحاد الكويتي لكرة القدم منذ سنة ٢٠١١ 

- مقرر لجنة وضع المنهج العلمي للبرنامج التدريبي لمدراء ومشرفي الفرق٢٠١٣ 

- عضو Q٨toastmaster دولة الكويت من سنة ٢٠١٣

- عضو مؤسس وداعم في ديوان قدساوي من سنة ٢٠١٤

- عضو مؤسس لنادي العالمي للمدربين في التنمية البشرية (فرع الكويت) منذ ٢٠١٥

- عضو في المركز العالمي الكندي من ٢٠١٥ للتنمية البشرية وا�دارية منذ ٢٠١٥

للتواصل:
Mobile: - 60616051

Email: - Ask@nawaf.coach
Twi�er: @NawafCoach

Instagram: @CoachNawaf


