
البرنامج العلمي لملتقى مهنة 2017



اليوم | األثنين 17 / 4 /2017 )طالب(

المكان | معارض الظهران الدولية

القاعة-٢- طالب القاعة-١- طالب
المتحدث العنوان المتحدث  الوقت العنوان

أ.محمد الدوسري
كريم

قصة شركة المليار ريال
)ورشة عمل(

أ.سليمان المصاوره
مركز االرشاد الجامعي

القلق المهني
)ورشة عمل( 9:00 ــ 9:45

د .صالح الرشيد
كيف تبني عالمتك 

الشخصية
)محاضرة(

م.عبدالعزيز الزهراني
الهيئة الملكية

ريادة األعمال
)ورشة عمل( 10:00ــ 10:45

أ.خالد الزامل العمل الحر خيار لمستقبلي
)محاضرة(

أ.ابرهيم المرزوق
وزارة العمل

الثقافة العمالية
)ورشة عمل( 11:00ــ 11:45

                               فترة استراحة وصالة الظهر 

أ.أحمد بوحليقة
بادر للتقنية

برنامج بادر وفرص اإلحتضان
)ورشة عمل(

أ.عبدالرحمن البسام
مجلس شباب األعمال

الفرص في األزمات
)ورشة عمل( 1:00 ــ 1:45

اليوم | األحد 16 / 4 / 2017

المكان | معارض الظهران الدولية

القاعة-٢- طالبات القاعة-١- طالب
المتحدث العنوان المتحدث  الوقت العنوان

أ.أمينه شكيب
مركز االرشاد الجامعي

القلق المهني
)ورشة عمل(

أ.ابراهيم المفرج
بادر للتقنية

اإلختراع من الفكرة
 إلى البراءة
)ورشة عمل(

9:00 ــ 9:45

أ.أفنان أسعد البابطين المرأة في ريادة األعمال
)محاضرة(

أ.أسامه الجامع
العوائق النفسية لممارسة 

واختيار الوظيفة
)محاضرة(

10:00ــ 10:45

أ.ريما الحربي قصة نجاح ملهمة
)محاضرة(

أ. صالح الزامل التطوير الوظيفي
)محاضرة( 11:00ــ 11:45

فترة استراحة وصالة الظهر 

أ.فرح الغامدي
روابي

Career map
)ورشة عمل(

أ.يوسف البسام
عقال

جذب المستثمر
)ورشة عمل( 1:00 ــ 1:45

م .آالء حريري
كيف حققت حلمي

عبر شغفي 
)محاضرة(

أ.شهاب الدين جالل
روابي

Career Map
)ورشة عمل( 2:00 ــ 2:45



اليوم | الثالثاء 18 / 4 / 2017 )طالبات(

المكان | معارض الظهران الدولية

القاعة-٢- طالبات القاعة-١- طالبات
المتحدث العنوان المتحدث  الوقت العنوان

د.ليلى عثمان باطوق
األبتعاث وفرص تحقيق 

الطموح المهني
)محاضرة(

أ.فرح الغامدي
روابي

Career Map
)ورشة عمل( 9:00 ــ 9:45

أ.أزهار القصاب
وزارة العمل

أنظمة العمل بين العامل 
وصاحب العمل

)ورشة عمل(
أ.سالي المحفوظ

التمكين اإلقتصادي 
للشباب 
)محاضرة(

10:00ــ 10:45

أ.مشاعل البقمي قصة نجاح خريجة
)محاضرة(

أ.هند الزاهد ألن المستقبل يحتاجكم
)محاضرة( 11:00ــ 11:45

                               فترة استراحة وصالة الظهر 

أ.بدور الشدوى
عقال

فرصة في جملة
)ورشة عمل(

أ. حصه البابطين
صندوق االمير سلطان

السيرة الذاتية االحترافية
)ورشة عمل( 1:00 ــ 1:45

أ. جهاد منصور
مركز االرشاد الجامعي

مهارات قيادة المقابلة 
الوظيفية
)ورشة عمل(

أ.شرين العبدالرحمن
مجلس شابات األعمال

ما بعد المنتصف 
)ورشة عمل( 2:00 ــ 2:45

القاعة-٢- طالبات القاعة-١- طالب
المتحدث العنوان المتحدث  الوقت العنوان

أ.ايمان الزهراني
وزارة العمل

بيئة عمل المرأة في 
القطاع الخاص 

)ورشة عمل(

أ. سليمان المصاوره
مركز االرشاد الجامعي

مهارات قيادة المقابلة 
الوظيفية
)ورشة عمل(

9:00 ــ 9:45

أ.نوف القحطاني التجارة بين الشهرة والنجاح
)محاضرة(

أ.يوسف البسام
عقال

جذب المستثمر
)ورشة عمل( 10:00ــ 10:45

د.غادة الصالح الميزة التنافسية الشخصية
)محاضرة(

د. أحمد العجيري خطط لمستقبلك: صناعة 
القرار الذكي

)محاضرة(
11:00ــ 11:45

                               فترة استراحة وصالة الظهر 

أ.فرح الغامدي
روابي

Career map
)ورشة عمل(

د. عبدالرحمن المهوس ماذا بعد التخرج؟
)محاضرة( 1:00 ــ 1:45

د. ريهام السيد
Architectural sketching 

with watercolor
)محاضرة(

أ.شهاب الدين جالل
روابي

Career map
)ورشة عمل( 2:00 ــ 2:45

اليوم | األربعاء 19 / 4 /2017

المكان | معارض الظهران الدولية



اليوم | الخميس 20 / 4 / 2017 

المكان | قاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية الجديدة

المتحدث  الوقت العنوان

اإلفتتاح 9:00ص-9:15ص

معالي م.عبداللطيف العثمان

محافظ هيئة اإلستثمار سابًقا
نائب رئيس شركة أرامكو سابًقا

إدارة الحوار: أ. أسامة العشماوي

مذيع القناة السعودية األولى

مسيرتي:دروس وعبر 9:15ص-10:15ص

نقاش 10:15ص- 10:45ص

د.صالح الشبل
أستاذ التسويق المساعد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن رحلة البحث عن إبداعك 10:45ص-12:00م

صالة الظهر 12:00م-12:٣0م

م. عبدالله بن خالد الزامل
المدير التنفيذي للمبادرات

و نائب الرئيس للثروة البشرية في مجموعة راز القابضة
يقولون: مافيه وظائف؟ 12:٣0م-1:٣0م

بدر الحمود

المدير التنفيذي بي فيلمز
مابين المهنة والموهبة 1:٣0م-2:٣0م

د. أسامة المال

مدير موهبة للتدريب واإلستشارات
كيف تنقذ ٧5٪ من حياتك 2:٣0م-٣:٣0م


