
  5/10/2009اليوم األول: االثنني 

  برنامج ورش العمل
 القاعة املوضوع احملاضر الرتتيب الفرتة

 التسجيل  ص 10:00  ص إىل9:30

 ص 11:00ص إىل   10:00
ورشة العمل 

  األوىل

  د.نبيل شلبي
املنشآت الصغرية  تنمية مدير مركز

  بغرفة الشرقية واملتوسطة

املفاضلة بني توليد األفكار و 
  فرص االستثماريةال

  قاعة اجلزيرة

 ظ 12:00إىل   ص 11:00
ورشة العمل

  الثانية
 خالد الزامل  . أ

 مدير حاضنات األعمال بجامعة امللك فهد

  قاعة اجلزيرة مبادئ إعداد دراسة اجلدوى

  املنطقة الشرقية أمريسمو  رعايةيف متام الساعة الواحدة ظهرا  حتت  االفتتاححفل 

  

  اضراتواحمل برنامج الندوات
  القاعة  رئيس اجللسة املوضوع احملاضرون الفرتة

  اجللسة األوىل

  م 7:15  إىل م 6:00

  املهيدب ماجد أ.عصام
  جمموعة املهيدب - اإلسرتاتيجية االستثمارات - نائب الرئيس

  حممد قشقري.د
  صافوال - الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة

 االندماجاتأهمية 
  يف سوق العمل

  أ.طارق السدحان
اعة الشيخ سعد ق

  املعجل

 صالة العشاء م7:45اىلم 7:15
 الثانيةاجللسة

  م 9:00  إىل م  7:45
  أ.حممد العقيل

  شركة جرير للتسويق إدارةرئيس جملس 
  أ.عمر اجلريفاين  جرير جتربة

قاعة الشيخ سعد 
  املعجل

  



  6/10/2009اليوم الثاين: الثالثاء 

  برنامج ورش العمل
 القاعة  املوضوع احملاضر الرتتيب الفرتة

 التسجيل  ص 10:00  ص إىل9:30

ورشة العمل  ص 11:00ص إىل   10:00
  األوىل

  أ.فهد القحطاين (غرفة الشرقية)
  رئيس قسم االستشارات واإلصدارات

  عبداهللا الشهراين (بنك التسليف)أ.
 إدارة رعاية املنشآتمدير 

خطوات احلصول 
 على متويل من

 السعودي بنكال
  تسليف واالدخارلل

  قاعة اجلزيرة

ورشة العمل  ظ 12:00إىل   ص 11:00
  الثانية

  أ.شريف عقاد
  حمامي متخصص بعقود االمتياز التجاري

األطر القانونية 
  لالمتياز التجاري

  قاعة اجلزيرة

 واحملاضرات برنامج الندوات
  القاعة  رئيس اجللسة املوضوع احملاضرون الفرتة

  اجللسة األوىل

  م 7:15  ىلإ م 6:00

  ودإبراهيم حممد باد.أ
  املدير التنفيذي لربامج عبد اللطيف جميل خلدمة اجملتمع

جتربة باب رزق جميل يف دعم
  فيصل القاضيأ.  شباب األعمال.

قاعة الشيخ سعد 
  أ.حممد اخلواجة  املعجل

  نياالرئيس التنفيذي ملركز امللكة را
مركز امللكة رانيا للريادةجتربة

  األعمال. يف دعم شباب
  صالة العشاء  م 7:45  إىلم   7:15

  الثانيةاجللسة 

  م 9:00  إىل م  7:45

  أ.عمرو املدين
  (املواهب الوطنية)

مشاريع إبداعية لشباب 
  األعمال

  أ.خالد العمار
قاعة الشيخ سعد 

  املعجل
  أ.سعود احلربي

  (جوله للخدمات السياحية)
  أ.عمر عثمان
  (اجنلش كافيه)

 


