
 

 الغرفة التجارية الصناعية
 للمنطقة الشرقية

اللجنة العلمية لملتقى ومعرض 
٢٠١١شباب وشابات األعمال   

 

PUBLIC عام 
   ٣ من ١صفحة  

 

٢٠١١الربنامج العلمي مللتقى ومعرض شباب وشابات أعمال املنطقة الشرقية   

م ١٢/٢٠١١/  ١٤- ١٢يف الفرتة من   

  ١٢/١٢/٢٠١١االثنني،  .١
 صناعة رواد األعمال

 ورش العمل
 مقدم الورشة  اجلهة عنوان الورشة   الوقت

 Googleشركة 
 مازن الصباغ  . أ

 خالد حلبي  . أ
 استخدامات قوقل يف قطاع االعمال ص ١٠:١٥ - ص ٩:٠٠  

 & Ernst شركة  
Young  

ص١١:٣٠ - ص١٠:١٥ احملاسبة لغري احملاسبني عبدا لعزيز الشبيبي. أ  

احملاضرات
 احملاور املتحدث   الوقت  عنوان احملاضرة

الطموح والتميز بوابة ريادة  امينة اجلاسم  هناء املعيبد
م٥:١٥ –م ٤:٣٠ األعمال  

متطلبات النجاح يف ريادة  رشيد البالع.أ  طراد باسنبل.أ
م ٦:٤٥  –م  ٥:٤٥ األعمال يف جمال اإلنرتنت  

ريادة األعمال العوائق  ناصر الطيار. د  حسان عسريي. أ
م ٨:٣٠ –م  ٧:٠٠  والتحديات   
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  ١٣/١٢/٢٠١١الثالثاء،  -٢
والثالث سنوات األوىل التأسيسفرتة   

  ورش العمل

 مقدم الورشة  اجلهة الورشةعنوان   الوقت

 عبد العزيز الشنفري. أ  KPMG شركة   ص ١٠:١٥ - ص ٩:٠٠ إعداد دراسة اجلدوى  

  شركة
ARAMCO  

  يعلي الرزيق. م
الفرص االستثمارية مع أرامكو لشباب 

 وشابات األعمال ص١١:٣٠ - ص١٠:١٥  

احملاضرات
 احملاور املتحدث الوقت عنوان احملاضرة

 متيز بفكرة عملك  عمره قمصاين .أ  عبدالرحمنشريين ال.أ
م٥:١٥ –م ٤:٣٠   

م ٦:٤٥  –م  ٥:٤٥ فن البداية   فهد القاسم. أ   عمر اجلريفاين. أ  
م ٨:٣٠ –م  ٧:٠٠ اىل التجارة اآلن  عبداهللا اخلنجي. أ  معاذ العوهلي. أ  

 

   ١٤/١٢/٢٠١١األربعاء،  -٣
 النمو والتطوير

 ورش العمل
 مقدم الورشة  اجلهة   الوقت  الورشةعنوان 

 أحمد يوسف.   أ  Boozشركة 
 مقدمة حول اخلطط اإلسرتاتيجية

ص ١٠:١٥ - ص ٩:٠٠ باللغة االجنليزية  

  Deloitte شركة 
Mr. David Stark 
Mr. Ali Kazimi 

Mr. Robin Williamson
Mr. William Asante  

 خيارات التوسع والنمو
ظ١٢:٣٠ - ص١٠:١٥ باللغة االجنليزية  

احملاضرات
  الوقت  عنوان احملاضرة املتحدث احملاور

ملنشآت  النمو و تطويروسائل ال  مارية مهديل.أ  مروة الصالح.أ               
م٥:١٥ –م ٤:٣٠  شابات االعمال  

 منو يف املغامر املال راس دور  أحمد السري. أ  حممد السهلي.أ
  م ٦:٤٥  –م  ٥:٤٥  االعمال شباب منشات

 م ٨:٣٠–م٧:٠٠ منو وتطوير األعمال  عبداحملسن املقرن.أ  علي العثيم. أ



 

 الغرفة التجارية الصناعية
 للمنطقة الشرقية

اللجنة العلمية لملتقى ومعرض 
٢٠١١شباب وشابات األعمال   

 

PUBLIC عام 
   ٣ من ٣صفحة  

 


