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    كلمة رئيس الجمعية 

 

 

يسعدني ان اضع بين ايديكم التقرير السنوي الثاني لـ "جمعية الريادة الشبابية" الى جانب البيانات املالية 

 .4132اغسطس  13للسنة املالية املنتهية في 

استطاع أعضاء "جمعية الريادة الشبابية" من تسجيل  مض ي نحو عامين على إشهار الجمعية بعد

التي تحققت على أرض الواقع، إنجازات حققت رؤاهم تجاه النهوض الواعدة العديد من اإلنجازات 

نمو دعم الشباب البحريني كركيزة ل إلى ترمي التيالبحريني وعكست استراتيجية الجمعية  بالشباب

من  إطالق مجموعةتمع أكثر تميزا وتقدما وازدهارا. فعلى صعيد البرامج، كانت الجمعية سباقة في مج

 التي حددت طريق الجمعية بعملها في الوسط الشبابي واملجتمعي البحريني. واملتميزة البرامج الرائدة

مية مع نهاية عامها الثاني في فعاليات تهدف الى تنوباالنتقال الى املشاركات املحلية والدولية، شاركت "جمعية الريادة الشبابية" 

ت خالل ة حافلة من اإلنجازامن تسجيل سير الجمعية ايضا تمكنت القدرات والوعي املجتمعي عبر اعضائها املفعمين بروح الريادة. و 

و من التنمية البشرية، وهالتدريبية املعنية بصورة خاصة بواألنشطة والدورات  ، حيث تم إطالق العديد من الفعاليات4132 عام

 في برامجها وفعالياتها املختلفة، إضافة لنيلها لجائزة التميز للحكومة اإللكترونية. صميم مبادئ الجمعية التي انتهجتها

 

لكافة األفراد واملؤسسات الذين تعاونت معهم الجمعية وابدوا  والتقدير الشكر بخالص اتوجه، اإلدارة مجلس في زمالئيونيابة عن 

 دعمهم وثقتهم في "جمعية الريادة الشبابية".

 

 

 
 

 

 

 سعود عبدالعزيز البوعينين

 رئيس مجلس اإلدارة 

4134-4132 
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 ادة الشبابية"عن "الري

 

 الرؤية 

 

 شباب بحريني صاحب قرار وقدرة ومهارة وكفاءة وثقافة تنافسية عالية.

 

 الرسالة 

 نحو حركة تنموية تبرز طاقات وقدرات الشباب البحريني الكامنة، وترتقي بمهاراته 

 وثقافته بما يتناسب مع متغيرات العالم املتسارعة من خالل نشر وتطبيق املعرفة. 

  يمالق

 

  املبادرة، من خالل إنشاء فرص تؤدي إلى التغيير اإليجابي في املجتمع البحريني. .3

 التأكيد على دور كل فرد تجاه املجتمع وتجاه الوطن.املسئولية، من خالل  .4

 الرسمية واألهلية والخاصة. واملؤسساتاملجتمع التعاون، من خالل تشجيع ودعم التواصل بين مختلف مكونات  .1

 التميز، من خالل التنوع في طرح البرامج التنموية والثقافية. .2

 محدد.  االلتزام، من خالل تحقيق األهداف املرجوة في إطار زمني .5

 األهداف 

 

إبراز الشباب البحريني أصحاب املواهب والطاقات اإلبداعية والعمل على تنمية الكفاءات البحرينية الشبابية ألصحاب  .3

 املواهب ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم بالتنسيق مع الجهات الحكومية املختصة.
 ومهاراتهم وصقلها ملساعدتهم على ممارسة الدور الريادي للشباب.استثمار أوقات الفراغ لدى الشباب فيما ينمي معلوماتهم  .4

 تنمية روح التعاون واملواطنة والقيم واألخالق السامية لدى الشباب في املجتمع البحريني. .1

 االهتمام بفئة الشباب فيما يخص بالجانب االجتماعي بالتنسيق مع الجهات الحكومية املختصة. .2

  ممارسة دورهم الريادي باملجتمع في سبيل تحقيق العدالة االجتماعية.تمكين الشباب البحريني من  .5
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 إنجازات جمعية الريادة الشبابية 

 2103للعام 

 

 ليتنس ى للقارئ عقد املقارنة ومالحظة نمو نشاط الجمعية التدريجي:  4131للعام فيما يلي تقرير مختصر إلنجازات الجمعية 

 مكان إقامة الفعالية الفعالية البرنامج التاريخ    

 جمعية الصحفيين البحرينية ورشة عمل )الشخصية اإليجابية( أجيال يناير  21 √ 1

2 
√ 

 فرصة فبراير  9
ورشة عمل )أساسيات الحركة العالمية لريادة 

 األعمال(
 جمعية المهندسين البحرينية

 مركز اإلبداع الشبابي دورة اإلسعافات األولية ومكافحة الحريق إثراء فبراير 24-28 √ 3

 جمعية المهندسين البحرينية الملتقى النيابي الشبابي األول إثراء مارس 9 √ 4

 متحف البحرين الوطني دورة أساسيات التصوير إثراء مارس 08 - 00 √ 5

6 
√ 

 محاضرة )مهارات اجراء المقابالت الشخصية( طموح مارس 25
مدرسة الرفاع الشرقي 

 الثانوية

 جمعية الصحفيين البحرينية إدارة السمعة المؤسسية أجيال أبريل 04 √ 7

 مقر الجمعية  91فعالية % -إدارة الفعاليات  أجيال مايو  00 √ 8

 جمعية الكلمة الطيبة  أساسيات ادوات التواصل االجتماعي أجيال مايو 09 √ 9

 مقر الجمعية تحديات القادة في إدارة الوقت أجيال مايو  25 + 10

 مقر الجمعية الفوتوشب المتقدمة لتعديل الصور إثراء يونيو 7 √ 00

 وسائل التواصل االجتماعي  إثراء يونيو 25 - 8 √ 02
 -مركز قادة المجد لألجيال 

 المحرق

03 + 
31 - 30 

 أغسطس
 طموح

برنامج مفاهيم )القيادة، استراتجيات ادارة االعمال، 

وأخالقيات إدارة السمعة المؤسسية، االحترافية 

 العمل(

 جمعية المهندسين البحرينية

 جمعية المهندسين البحرينية حفل الذكرى السنوية األولى لتأسيس الجمعية - أغسطس 30 √ 04

 إثراء سبتمبر  01 - 7 + 05
دورة اإلضاءات المستمرة والفالشات للمحترفين 

 والهواة
 مقر الجمعية

 ةنيالمهندسين البحريجمعية  في الشبابالتفكير النائمة قوى  أجيال سبتمبر  04 + 01

70  جمعية الكلمة الطيبة  الذاتية مهارات كتابة السيرة آفاق نوفمبر 4 + 

80  مقر الجمعية محاضرة عامة عن صندوق العمل )تمكين( آفاق نوفمبر 09 + 

ديسمبر  52 √ 09  مقر الجمعية  أساسيات التصوير الفوتوغرافي إثراء 

      

   تم حسب الخطة √  

   نشاط مضاف للخطة +  
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 برامج الريادة الشبابية
 

  2104وبرامج الجمعية خالل عام إحصائيات ألنشطة 

 

 

 أجمالي املستفيدين من برامج الجمعية عدد األنشطة والفعاليات عدد البرامج املفعلة

6 42 1,762 

 4102مقارنة بعام 

5 39 241 

 

لية التنفيذية العمارتأى القائمون على جمعية الريادة الشبابية أن تندرج أنشطة الجمعية وفعالياتها تحت برامج محددة بهدف تنظيم 

لكل نشاط، وبغرض تحقيق األهداف التي أطلقت من خاللها تلك األنشطة والفعاليات وفق ما يتناسب مع االستراتيجية العامة 

طلبت إن ت التغيير ماوعلى ضوء ذلك تم تحديد البرامج واالتفاق عليها من قبل مجلس اإلدارة، وهي خاضعة للتعديل أو  للجمعية.

 :4132، وفيما يلي برامج جمعية الريادة الشبابية خالل عام الحاجة لذلك

 

 برنامج الشاب البرلماني

البرنامج األول من نوعه بمملكة البحرين واملعني بتنمية روح القيادة ومفاهيم الحوار والتوعية بدور مجلس النواب كمؤسسة ضمن 

 الظهراني رئيس مجلس النواب البحريني. بن أحمد أقيم تحت رعاية السيد خليفة مؤسسات املجتمع البحريني.

 األهداف:

 تمكين الشباب من االنخراط في حوارات مفتوحة في مختلف املواضيع  -

 إعطاء الشباب فرصة للتعبير وإبدائهم رأيهم في تشكيل مستقبلهم  -

 فتح قناة اتصال بين الشباب والنواب لبحث هموم واحتياجات الشباب -

 لشباب البحريني ومؤسسات املجتمع املدنيتنمية وتطوير قدرات ا -

 التمهيد إلنشاء مجلس برملاني بحريني شبابي  -

 

 

الشاب 
البرلماني

طموحأجيال
نادي الريادة 

للتصوير
لقاء الخميسسعادة الروح
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 املدرب  مكان إقامتها تاريخ إقامتها اسم الفعالية
عدد 

 املشاركين

 يناير 41 املقابالت الشخصية
 املهندسينجمعية 

 البحرينية
- 94 

 22 سعود البوعينين مقر الجمعية  يناير 13 املحاضرة التمهيدية للبرنامج

 ورشة عمل 

 (والقيم)القيادة 
 فندق رامي جراند فبراير 8 – 7

 السيد توماس داير 

 ماعيواالجتخبير في علم النفس التنظيمي 
23 

 ورشة عمل 

 (وفض النزاعات)مهارات التفاوض 

 3 –فبراير 48

 مارس
 جراند فندق رامي

 السيد أحمد املنبهي 

 أخصائي تطوير إداري 
51 

 ندوة 

)آداب حرية التعبير من منظورها 

 (القانوني واإلعالمي واالجتماعي

 فندق رامي جراند  مارس 35

 هاشم عبد هللااملحامي  -

الكاتبة الصحفية مريم  -

 الشروقي

السياس ي واالجتماعي  الناشط  -

 جنيد عبد هللا

اإلعالمية البحرينية إيمان  -

 مرهون 

21 

 ورشة عمل 

 االحترافي(التعامل  )آداب
 مارس 49 – 48

أرجان  ماجستيكفندق 

 "روتانا" 

 السيدة مارال هار 

 مستشارة تنمية مهنية 
41 

 14 - فندق رامي جراند  أبريل 34 – 33 حوار الطاولة املستديرة 

 11 - مجلس النواب  أبريل 35 زيارة مجلس النواب 

 48 - جراندفندق رامي  أبريل 44 محاكاة لجلسة مجلس النواب

 48 - فندق رامي جراند  أبريل 44 املعلومات العامةاختبار 

 ندوة 

وجغرافيا تاريخ املكان  )البحرين

 الزمان(

  مقر الجمعية مايو 41
 أسامة السيدالباحث  -

 اشد الجاسمر الباحث  -
45 

 33 اللجنة التنظيمية لبرنامج الشاب البرملاني اململكة املتحدة يونيو 44 – 35 املتحدة اململكةزيارة 

 فندق الدبلومات سبتمبر 43-41 امللتقى النيابي الشبابي الثاني

 السيد بدر الحمادي    -

 اآلنسة رؤى الحايكي  -

 السيدة هدى رض ي  -

 النائب عيس ى الكوهجي  -

 النائب خالد املالود  -

315 
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 برنامج أجيال 

من خالل إيجاد جيل من الشباب قادر على تحمل املسئولية من  وشباب املجتمع تطوير مهارات وقدرات األعضاءب هو برنامج يهتم

خالل دورهم الريادي في الجمعية، مع إقامة ورش تدريبية في مختلف التخصصات من أجل تمكينهم لتحقيق أهداف الجمعية على 

 مستوى يضاهي االحترافية.

 األهداف:

 الشباب بين الجماعي العمل ومفهوم التعاون  روح تعزيز -

  الجمعية اهداف تحقيق مع يتناسب بما مختلفة مجاالت في االبداع على الشبابية اقاتط تحفيز -

 الوطن شأن ورفع املسؤولية تحمل على قادر شبابي جيل بناء -
 

  

 اسم الفعالية
تاريخ 

 إقامتها
 الراعي أو املساهم املدرب مكان إقامتها

عدد 

 املشاركين

 املؤتمر الخليجي الثاني إلدارة القيادة )أسرار

 االبتكار املؤسس ي(
 - فندق الدبلومات مارس 39

تعابير لالتصاالت 

 التسويقية
8 

 أبريل 3 دورة أساسيات العمل التطوعي
املركز الوطني لدعم 

 املنظمات األهلية
- - 7 

ورشة تدريبية لبناء وتعزيز القدرات املؤسسية 

للمنظمات األهلية )تخطيط وتصميم ومتابعة 

 املشروعات التنموية(

5 – 4 

 أبريل

املركز الوطني لدعم 

 املنظمات األهلية
- - 

 

1 

 3 -** - مبني بيت التجار مايو  49 ندوة االبداع في حل املشكالت وصنع القرارات

 يونيو 2 وجزيرة األحالم  SWOTاملشاركة في ورشة عمل 
مركز الرفاع 

 االجتماعي

 علي الدلهان

 أماني النفيعي

جمعية الكلمة 

 الطيبة

 للتدريب نادي رؤي

2 

املشاركة في ورشة عمل التطوير االستراتيجي 

 للبيئة املؤسسية
 آرثر كرمازي  فندق موفنبيك يونيو 34

تعابير لالتصاالت 

 التسويقية
1 

 ورشة عمل )إدارة الفعاليات(
 

 يونيو 32

مبني محافظة 

 العاصمة
 يوسف لوري

جمعية البحرين 

 للعمل التطوعي
3 

ورشة عمل مهارات كتابة السيرة الذاتية واجتياز 

 املقابالت الشخصية 
 الحد –مقر الجمعية  يونيو 43

 إسراء قرطلي

 ريم زين
 44 
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 برنامج طموح 

من خالل تقديم خدمات اإلرشاد األكاديمي وإقامة ورش عمل تحديد  الثانوية الدراسة بعد ما ملرحلة البحريني الشباب تأهيلبرنامج ل

 األهداف. 

 األهداف:

 تأهيل الشباب البحريني للمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية -

 االنتقال املباشر إلى سوق العمل -

 التعليم العالي -

  التركيز على الشباب ذو الدخل املحدود -

 

 اسم الفعالية
تاريخ 

 إقامتها
 املدرب مكان إقامتها

الراعي أو 

 املساهم
 املشاركين

واملهنية محاضرة تحديد األهداف األكاديمية 

 السيرة الذاتية ومهارات كتابة
 أبريل 4

مدرسة الحد الثانوية 

 للبنات

 سعود البوعينين

 بشار فخرو 
 111 

 مركز الرفاع االجتماعي أبريل 34 ورشة عمل )ريادة األعمال كخيار منهي(
 بشار فخرو 

 عالممحمد 

مؤسسة املبرة 

 الخليفية
51 

 أبريل 35 تطبيق( وعي، )فكر،جلسة حوارية 
 وزارة –مركز االعالميين 

 والتعليمالتربية 
 بشار فخرو 

املركز االعالمي 

 الطالبي
45 

 واختيار التخصصورشة عمل تحديد األهداف 

 والتقديم علىالشخصية  ومهارات املقابلة

 البعثات

 أبريل 48
الشرقي مدرسة الرفاع 

 الثانوية للبنين
 41  بشار فخرو 

 واختيار التخصصورشة عمل تحديد األهداف 

 والتقديم علىالشخصية  ومهارات املقابلة

 البعثات

 أبريل 49
مدرسة املعرفة الثانوية 

 للبنات

 بشار فخرو 

 أميرة محمود
 

 

11 

 

 " 4سلسة ورش عمل "مفاهيم 
 31و  4

 سبتمبر
 نادي الخريجين

 مريم إسحاق

 عمر العبيدلي د.

 أ. إيما املنصوري

 م. أميرة محمود

 أ. محمد علي

 أ. علي الصباغ

شركة الخليج 

لصناعة 

 البتروكيماويات

 

املعهد الثقافي 

 األميركي

11 
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 نادي الريادة للتصوير

 املتميزين. ننييالبحرياملشاركين بالتعاون مع العديد من املصورين  وتنميتها لدىيتعلق بها  وكل ماهو نادي يهتم بموهبة التصوير 

 األهداف:

  انشاء نادي يضم مجموعه من الهواه واملبتدئين في مجال التصوير الفوتوغرافي تحت سقف جمعية الريادة -

  الى املستوى االحترافي املجموعةايصال هذه  -

سم الجمعية غيرها باتكوين مجموعة مختصة لتغطية فعاليات جمعية الريادة الشبابية واملشاركة في املناسبات الوطنية و  -

  من خالل هذا النادي

  ادخال مردود مادي للجمعية من خالل الدورات والورش -

  تعزيز ثقافة التصوير الفوتوغرافي االحترافي بين الشباب املهتمين بهذا املجال -

  الغير أعضاء( لالستعانة بهم –تكوين قاعدة بيانات بكل املصورين املشاركين )األعضاء  -

  ( لعرض صور خريجي نادي التصويرWhatsAppمجموعات برنامج انشاء قنوات للتواصل )انستقرام + تويتر+  -

 

 املشاركين املدرب مكان إقامتها تاريخ إقامتها اسم الفعالية

Street Photography 39 – 41 34 ي مهدي اسير  مقر الجمعية  يناير 

Street Photography 3 فبراير 
 مقر الجمعية 

 تصوير خارجي+ 
 9 ي مهدي اسير 

 7 جان البلوش ي مقر الجمعية فبراير 2 – 4 دورة اساسيات الفوتوشوب للمبتدئين والهواة

 7 جان البلوش ي مقر الجمعية فبراير 38-34 دورة االضاءات والبورترية للمبتدئين والهواة

 4 جان البلوش ي تصوير خارجي مارس 49-47 دورة الالند سكيب والتصوير الليلي للمبتدئين والهواة

 41 حكيم بولويز مقر الجمعية مارس 39 لقاء مع املصور حكيم بولويز
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 برنامج سعادة الروح

قة يهتم بجميع افراد املجتمع ليصل للسعادة الحقي وإنشاء جيلأفراد املجتمع  وتعزيزه لدىهو برنامج يهدف لنشر العمل التطوعي 

 التي عن طريق مساعدة اآلخرين.

 األهداف:

 .نشر معنى العمل التطوعي وخدمة املجتمع بشكل جديد وفعال في املجتمع -

 التكيف مع التغيرات املحيطة والتي تمس خدمة املجتمع بشكل كبير.  -

 .ة من التفاهم االنساني أالجتماعيفكار في عقول الشباب لتخلق حالتعزز مفهوم العمل التطوعي والسعي لغرس هذه األ  -

 . واملبادرةتأسيس أفراد يمتلكون حب التعاون  -

 تنمية العمل الجماعي. -

 

 املشاركين مكان إقامتها تاريخ إقامتها اسم الفعالية

 مقر الجمعية  فبراير 9 املحاضرة التمهيدية لبرنامج )أنا والتوحدي(
 

44 

 مركز عالية للتدخل املبكر فبراير 44 مركز عالية للتدخل املبكرزيارة 
 

7 

 1 مقر الدفاع املدني مارس 49 زيارة الدفاع املدني 

 5 مجمع البحرين سيتي سنتر أبريل 5-1  مشاركة الجمعية ملركز عالية للتدخل املبكر في اليوم العالمي للتوحد

 37 الدفاع املدنيمدرسة  أبريل 8- 7 دورة مكافحة الحريق

مشاركة الجمعية في حفل العشاء الخير والتكريم من قبل معالي الفريق 

 الطبيب الشيخ محمد بن عبد هللا آل خليفة
 1 فندق رامي جراند أبريل 31

 4 مركز عالية للتدخل املبكر أبريل 34 فعالية اليوم املفتوح إلخوان واخوات الطفل التوحدي

 32 مدرسة الدفاع املدني يونيو 33-8 االوليةدورة االسعافات 

 11 املستشفى العسكري  يونيو 37 حملة التبرع بالدم )بها نحيا(
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 لقاء الخميس

قصص  وتهدف الستعراضفي اململكة العربية السعودية،  4134قاء الخميس هي مبادرة شبابية انطلقت في منتصف عام ل

االمير  برعاية رسمية من مركز يحظىالنجاح، كما  وتعميم ثقافة بين الشبابية اإليجابيةونشر ، وابرازهاالنجاح الشبابية 

 سلمان للشباب في السعودية ثم احتضنتها جمعية الريادة الشبابية في البحرين لنشر ثقافة النجاح لدى شباب البحرين.

 األهداف:

 .والطاقات اإلبداعيةإبراز الشباب أصحاب املواهب  -

 من ممارسة دورهم الريادي في املجتمع. تمكين الشباب -

 النجاح لدى الشباب البحريني. ثقافةنشر  -

 املشاركين ضيف اللقاء مكان إقامتها تاريخ إقامتها اسم الفعالية

 71 السيدة رشا التويجري  للحرفيينمركز الجسرة  يناير 9 3لقاء الخميس 

 21 علي الرفاعياملصور  للحرفيينمركز الجسرة  فبراير 31 4لقاء الخميس 

 41 املخرج صالح ناس للحرفيينمركز الجسرة  مارس 31  1لقاء الخميس 

 45 املخترعة أمينة الحواج  مجمع ريادات أبريل 31 2لقاء الخميس 

 7 اإلعالمي والكوميدي عمران العرادي مركز الجسرة للحرفيين  سبتمبر 45 5لقاء الخميس 

 11 رائدة األعمال رؤيا الصالح فود كافيه أورغانك أكتوبر  34 4لقاء الخميس 

 

 عاليات أخرى ف

 

 محاضرة التسويق = تخطيط & إبداع

إلى  وتطرقت املحاضرةالشركات  وأهميته فيمحاضرة متميزة جدا عن التسويق  4132يناير  43املوافق  ثالثاءتم في يوم ال

 ة التخطيطوكيفيلهذا املجال  وكيفية تطويرهاالحديث عن العديد من الطرق التسويقية التي انتهجتها الشركات العاملية 

من  تبروالذي يععن اإلبداع في التسويق  عضو الجمعية عيس ى املعاودة املحاضر وتحدثوتحديدها املحكم لطرق التسويق 

 مشارك في مقر الجمعية بالحد. 15 واستفاد منهافي جمعية الريادة الشبابية املحاضرة  وقد اقيمتأهم الدعائم له.  
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 المشاركة في مسابقة بحرين نينجا

 من مشاركة جمعية الريادة الشبابية في الفعاليات املجتمعية 
ً
في الفترة  ينجانمسابقة بحرين  الجمعية فيشاركت والرياضية انطالقا

من سمو الشيخ ناصر بن حمد  والرياضة وبرعاية كريمةمن قبل املؤسسة العامة للشباب  نظمتالتي و  4132فبراير  42-32مابين 

 آل خليفة بفريق يتكون من ستة أشخاص. 

 المشاركة في ندوة مركز الجزيرة الثقافي )ماذا يريد الشباب البحريني؟(

تي ناقشت الو  4132مارس  4)ماذا يريد الشباب البحريني؟( بتاريخ  في ندوة مركز الجزيرة الثقافيشارك عضو الجمعية بشار فخرو 

 مشارك. 45الندوة حضور كثيف يقدر ب  وقد شهدتباملجتمع البحريني  واحتياجاته للنهوض يوضع الشباب البحرين

 كيلومترات 5المشاركة في سباق البحرين لجري السيدات الثاني لمسافة 

 من مشاركة جمعية الريادة
ً
جري السيدات ن لسباق البحري الجمعية فيشاركت  النسائية الشبابية في الفعاليات املجتمعية انطالقا

 . أشخاص 5عن طريق فريق نسائي من  4132مارس  44الثاني بتاريخ 

 والهدامالمشاركة في فعالية الصالون الثقافي عن النقد البناء 

اقامته جمعية  الذيفي الصالون الثقافي  مؤسسات املجتمع املدني شارك ثالثة من أعضاء الجمعية  واملثمر معفي سياق التعاون الجاد 

 .والتعامل معهعن النقد الهدام  وكيفية االبتعادمقومات النقد البناء  والذي ناقش 4132أبريل  1بتاريخ  شباب الدعوة

 أفريقيا وشمال األوسط للشرق النشط للمواطن القمة مؤتمرالمشاركة في 

تفخر جمعية الريادة الشبابية باختيار عضو مجلس إدارتها وأمين السر األستاذ علي الصباغ من ِقـبل املجلس األميركي لقادة السياسة 

 عن مملكة البحرين في مؤتمر القمة للمواطن النشط للشرق  American Council of Young Political Leadersالشباب 
ً
ممثال

في الواليات  تم عقدهوالذي  Middle East-North Africa Active Citizen Summit 2.0يقيا في نسخته الثانية األوسط وشمال أفر 

تعتبر القمة أحد أهم فعاليات املجلس األميركي لقادة السياسة  وم، 4132أبريل  34مارس إلى  44املتحدة األمريكية في الفترة من 

ة مختارة من الشباب بهدف تبادل األفكار واآلراء من خالل املؤتمرات واللقاءات الشباب والذي يمثل شبكة عاملية من مجموع

الدولية، وذلك بالتركيز على القضايا التي لها أثر مباشر على حياة الشباب في مجتمعاتهم املحلية والعاملية والعمل على رفع الوعي 

 لية التي يشارك بها الشباب من كل أنحاء العالم.املجتمعي بهذه القضايا الرئيسية من خالل طرحها في املحافل الدو 

 (والمسؤولية االجتماعيةحدود الحرية  واالتصال بينالمشاركة في الملتقى اإلعالمي )وسائل اإلعالم 

ميز والذي اقيم في فندق السوفتيل املت اإلعالميأشخاص من الجمعية في املنتدى  2بدعوة كريمة من هيئة شئون اإلعالم شارك 

 .4132 مايو 34بتاريخ 
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 فعالية إعالميون...نحن نقدركم

تحت عنوان #إعالميون_من_يقدرنا قامت جمعية الريادة الشبابية بتكريم  االجتماعيانتشر على وسائل التواصل  الذي الوسمبعد 

 وإعالميةإعال  71 تكريم افيه تم 4132مايو  47بتاريخ   The Domainاملتميزين في احتفالية اقامتها في فندق  نالبحرينييلإلعالميين 
ً
 ميا

ودور ة الصحفيين املتميزين الذي اشادوا بهذه الفعالي والعديد منمؤنس املردي السيد  نالبحرينييبحضور رئيس جمعية الصحفيين 

 جمعيةاملجتمع املدني  مؤسسات
ً
 الريادة الشبابية في النهوض بالصحافة البحرينية. وخصوصا

 الملتقى االقتصادي الشبابي 

 في امللتقى وناقش. 4132أكتوبر  38ت وذلك بتاريخ الدبلوما فندق في الشبابي، االقتصادي امللتقى الشبابية الريادة جمعية أقامت

  .االعمال وريادة املعرفة، على القائم واالقتصاد الحكومي، الدعم توجيه إعادة: هي محاور  1 جلساته

 جائزة التميز للحكومة االلكترونيةجائزة التميز للحكومة اإللكترونية 

على جائزة التميز للحكومة اإللكترونية عن فئة  نالت الجمعية

 ، من قبل هيئة الحكومة اإللكترونية، وذلكمؤسسات املجتمع املدني

برامج ختلف المو   االجتماعيوسائل التواصل استخدام  بعد تميزها في 

 التقنية لنشر رسالتها.

 

 الريادة تجمعنا

تقوم الجمعية بالترتيب لبعض الفعاليات الترفيهية ألعضائها من باب توثيق الروابط وتجسيد روح املنافسة، ومن هذه األنشطة 

والغبقة   إضافة إلقامة مخيم ترفيهي بمنطقة الصخيرإقامة مسابقات للعب البولنج ورحالت الصيد وزيارة األماكن األثرية باململكة، 

 الرمضانية.
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   الصحافةفي 
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 رياديون 

 

جمعية الريادة الشبابية ليست مجرد مؤسسة أهلية قائمة على مجموعة من الشباب الذي يقوده حماسه نحو اإلنجاز، إنما 

 لهم في تحقيق غاياتهم نحو النجاح على املستويين  هي منظومة يتخذها نخبة من الشباب البحريني من كال الجنسين
ً
منبرا

الشخص ي واملجتمعي، فلكل عضو من أعضاء الريادة الشبابية رصيد وافر من اإلنجازات التي توجوا بها في مجاالت مختلفة 

ين ضاء الرياديوفيما يلي نموذج محدد لعدد من األع سواء من خالل أنشطتهم الخاصة أو ضمن عملهم التطوعي في الجمعية.

 .من تحقيق عدد من اإلنجازات التي تفخر بها شريحة الشباب البحريني 4132الذين استطاعوا خالل عام 

 د. عمر العبيدلي .0

حاز الدكتور عمر العبيدلي على الجائزة العربية للعلوم االجتماعية واإلنسانية، عن فئة األبحاث 

 بعنواناملنشورة في الدوريات األجنبية، وذلك عن بحثه 

 “How Large Looms the Ghost of the Past? State Dependence versus Heterogeneity in 

Coordination Games” 

 أميرة محمود  .4

 Enterpriseمن برنامج األمم املتحدة املعني بترويج االستثمار وتنمية املشاريع  محمود تخرجت أميرة

Development and Investment Promotion  

 حمزة نادي محمد .2

وتمكن من الحصول على بعثة لدراسة هندسة البترول في جامعة  98.1حاز حمزة نادي على شهادة الثانوية العامة بمعدل 

املمنوحة من قبل معهد    CMI Leadership Level 3امللك سعود بالرياض. إضافة لذلك حصل حمزة على شهادة 

Chartered Management Institute املتحدة. باململكة 

 سعود البوعينين .2

 Koenig Solutionsشهادة الكفاءة في تحليل األعمال" من معهد  حاز سعود البوعينين على "

 نيلة العريفي .5

 الحقوق بجامعة البحرين  من كليةعلى شهادة بكالوريوس القانون  العريفي حصلت نيلة

 د. مريم فدا .6

خالد بن حمد آل خليفة نظير بحوثها في مجال مكافحة السرطان تم تكريم الدكتورة مريم فدا من قبل سمو الشيخ 

 من خالل عملها بمركز االميرة الجوهرة للطب الجيني
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 أرشيف الصور

 YouthPioneer@لمزيد من الصور يرجى متابعة صفحة الجمعية على موقع التواصل االجتماعي "إنستاغرام" 
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  لتواصلل

 

 بإمكانكم التواصل معنا من خالل القنوات التالية: 

 أرقام االتصال 

38811555 – 66338669 – 36633090 - 36475558 

 رقم  فاكس

+973 13629769 

 البريد اإللكتروني 

info@youthpioneer.org 

 العنوان البريدي 

 الحد – 337 مجمع- 3747 طريق- 315 مكتب- 3421مبنى 

 معناساهم 

 

فيه أن برامج وفعاليات الجمعية تتطلب ميزانيات مختلفة، أضف لذلك التكاليف املستمرة مثل إيجار مقر الجمعية  مما ال شك

 والفواتير املتعلقة بإدارة شؤون املقر، ومن هذا املنطلق فإننا نثمن أي دعم مادي بإمكانكم تقديمه على حسابنا التالي
 

 بنك البحرين اإلسالمي

 رقمحساب  011111000101

BH23 BIBB 00100000169090 IBAN 

 

 


