السيرة الذاتية املختصرة للمهندس هاني عبد الرحيم املنيعي
• مستشار التطوير االبتكاري والتسويقي
• سعودي )من أبناء مكة املكرمة( مقيم في الكويت منذ  ، ٢٠٠٤متزوج و أب ل  ٤أطفال

• أحدد املؤسسني والرئيس التنفيذي لشركة سادن للتسويق في الكويت
• أحدد املؤسسني والرئيس التنفيذي لشركة  InnovEngineللتدريب واالستشارات في تركيا
• عمل كمهندس بترول في شركات الخدمات النفطية في عدة دول خليجية ألكثر من  ١٣سنة
• يقدم التدريب و االستشارات في مجاالت االتصال والتأثير والتسويق واإلبتكار منذ سنة  ٢٠٠٤في مراكز
اإلعداد القيادي للشباب وحاضنات األعمال واملبادرات املجتمعية وبعض الشركات والجهات الحكومية في
العالم العربي
• حاصل على بكالريوس في الهندسة الكيميائية التطبيقية من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن سنة ١٩٩٧م
• أنشطته وعضوياته ومشاركاته  -:مؤلف كتاب “دليل إنجاز  -املنهجية العامة لحوكمة مراكز وبرامج اإلعداد
القيادي” بالتعاون مع أ .غياث هواري ،مؤلف كتاب “كيف تنجح مبادرتك؟” بالتعاون مع د .أمجد جنباز  -مدرب
معتمد من جمعية اإلعتماد الدولية  -عضو جمعية تطوير املهارات )الجمعية األمريكية للتدريب والتطوير سابقا(  -مستشار معتمد
من جمعية تطوير املهارات  -عضو الجمعية الدولية للتواصل اإلداري  -عضو جمعية محترفي تواصل األعمال  -عضو
الجمعية األمريكية لإلدارة  -عضو الجمعية األمريكية للتسويق  -عضو جمعية مستشاري التواصل  -عضو جمعية
مهندسي البترول  -عضو جمعية ريادة األعمال  -عضو الجمعية الدولية للتسويق االجتماعي  -مستشار في اإللقاء و اإلقناع
و التأثير و التفاوض و تسويق األفكار  -مستشار في توليد وصياغة وتصميم األفكار وتحويلها إلى مشاريع -
مستشار في إعداد نماذج العمل للمشاريع القائمة والجديدة  -مدرب محترف مجاز من قبل جامعة نيومان في أمريكا -
مدرب محترف مجاز من قبل شركة اإلبداع الخليجي في الكويت  -مدرب محترف مجاز من قبل د .طارق السويدان  -مدرب
محترف مجاز في تقنيات التدريب اإلبداعية من قبل املدرب العاملي بوب بايك  -مدرب ألخالقيات العمل لشركة بي جي سيرفيس في
الشرق األوسط  -عضو اللجنة اإلدارية و طاقم التدريب في أكاديمية إعداد القادة  -عضو اللجنة الدائمة ملؤتمر شركة اإلبداع
األسرية السنوي منذ عام  - ٢٠٠٤عضو اللجنة املشرفة على برنامج إيمانيات منذ عام  - ٢٠٠٧عضو مؤسس لنادي رواق الكلمة
الثقافي  -الكويت  -عضو لجنة التحكيم لجائزة بنك بوبيان للفرق التطوعية في الكويت  -معتمد كمدرب ملهارة التفكير
التصميمي وفق نظام شركة آيديو  -مدرب معتمد في برنامج الكورت لتعليم التفكير من مركز ديبونو لتعليم
التفكير  -معد ومقدم برنامج قوة الحوار الذي عرض على قناة سدرة الفضائية سنة ٢٠١٥م  -عضو لجنة التحكيم
لجائزة جنيف الشبابية للعمل اإلنساني الكويتي ٢٠١٥

• درب وحاضر وقدم استشارات للعديد من الجهات في الدول التالية -:

اململكة العربية السعودية  ،دولة الكويت ،

مملكة البحرين  ،جمهورية مصر العربية  ،سلطنة عمان  ،دولة اإلمارات العربية املتحدة  ،الجمهورية اليمينة  ،الجمهورية
التركية  ،الجمهورية التونسية  ،دولة قطر  ،الجمهورية الليبية

• درب وحاضر وقدم استشارات للعديد من الجهات في املجاالت التالية -:

البنوك  ،الشركات املالية

واالستثمارية  ،الفنادق  ،الجمعيات واملؤسسات الخيرية  ،املستشفيات  ،حاضنات ومسرعات األعمال  ،املؤسسات اإلعالمية
 ،مراكز إعداد القادة  ،وزارة الصحة في الكويت  ،وزارة اإلعالم في عمان  ،املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب في
الكويت  ،شركات التدريب في دول الخليج العربي  ،الدائرة املالية التابعة إلمارة الشارقة في اإلمارات  ،املبادرات الريادية
والشركات الناشئة  ،املبادرات املجتمعية والفرق التطوعية  ،شبكة الجزيرية اإلعالمية  -مدينة امللك عبداهلل الطبية في مكة

املكرمة  -دار اإلنماء االجتماعي في قطر  -الندوة العاملية للشباب اإلسالمي  -حاضنة قطر لألعمال  -بنك قطر املركزي
 مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية  -حاضنة الشويخ الحرفية في الكويت  -وزارة العمل والشؤون االجتماعيةفي الكويت
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