
  

Prepared by Youth Pioneer Society 

 

 

  

 المكان التاريخ/الوقت األنشطة

 *المقابالت الشخصية

يناير  30  

 السبت
10:00 am -5:00 pm 

 
 معهد كابيتال نولدج

 -البرج الغربي -25الطابق 

 البحرين المالي مرفأ

 لحضور المقابالت الشخصية لذين استوفوا شروط االنضمام للبرنامج فقطباسيتم األتصال *

Basic Entrepreneur Level 

 اللقاء التعارفي

 Program Introduction 

 Social Networking 

 edition winner stSpeech from the 1 

 
فبراير 6  

 السبت
10:00-8:30 pm 

 سيتم تحديده الحقا  

  ..… Are you Ready forورشة عمل:  -1

 Inspiration and Creativity in Entrepreneurship 

 Entrepreneurship 101 

 دراسة السوق ومتطلباته: ورشة عمل -2
 فبراير 8

 األثنين

6:00 – 8:00 
 معهد كابيتال نولدج

 -البرج الغربي -25الطابق 

 البحرين المالي مرفأ
 خطة العمل:ورشة عمل -3

 فبراير 10

 األربعاء

6:00 – 9:00 

 التجارية مهارات العرض والتقديمورشة عمل:  -4
 فبراير 13

 السبت
 سيتم تحديده الحقا  

فبراير 23 – 13 : إعداد دراسة للسوق متوافقة مع فكرة العمل التجاريتمرين  

 السوق ومتطلباته: دراسة عروض للتحكيم -5
 فبراير 27

 السبت

10:00 am– 5:00 pm 

 سيتم تحديده الحقا  

Club Entrepreneur Level 

 :محاضرة عن: الجهات الداعمة لألعمال -6

 بنك البحرين للتنمية  
 الحاضنات 
 تمكين 

 وزارة التجارة والصناعة 

 مارس 2

 األربعاء
5:00 – 9:00 

 معهد كابيتال نولدج

 -البرج الغربي -25الطابق 

 البحرين المالي مرفأ

 األلكتروني التسويقوالتسويق : محاضرة -7

مارس 5  

 السبت
10:00 am – 1:00 pm 

 االدارة الماليةمحاضرة:  -8

 مارس 9

 األربعاء
5:00 – 8:00 

 التمويل خياراتعن محاضرة  -9
  business accelerator لقاء للتعريف بخدمات •
 مفتوح مع البنوك لقاء •

 مارس 16

 األربعاء

5:00 – 8:00 
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 ?So, you think you KNOWعمل:  ورشة -10
• Branding, WHY! 
• Product/Service Packaging, WHAT! 
• Technology, WHO! 

 مارس 19

 السبت

10:00 am – 5:00 pm 
 سيتم تحديده الحقا  

 محاضرة: حلول مايكروسوفت لرواد األعمال -11

 مارس 23

 األربعاء

 معهد كابيتال نولدج 7:30 – 5:00

 -البرج الغربي -25الطابق 

 البحرين المالي مرفأ
 Personal Brand for entrepreneursمحاضرة  -12

 مارس 26

 السبت

10:00 am – 1:00 pm 

Premium Entrepreneur Level 

 ميدانية )مصنعين( زيارة  -13
 أبريل 4

 األثنين

10:00 am – 2:00 pm 
 سيتم تحديده الحقا  

 Startups meet up لقاء -14
 ابريل 6

 األربعاء

5:00 – 8:30 pm 
 معهد كابيتال نولدج

 -البرج الغربي -25الطابق 

 البحرين المالي مرفأ
 جلسة توجيه وإرشاد  -15

 ابريل 13

 األربعاء

5:00 – 8:30 pm 

: إستشارات من مدربيين متخصصين في مجال وجماعية حلقات إرشاد فردية -16

 األعمال

 ابريل 23

 السبت
10:00 am -5:00pm 

 سيتم تحديده الحقا  

 مايو 7 –ابريل  23 فكرة العمل التجاري: إعداد خطة عمل متوافقة مع تمرين

 : دراسات الجدوى وخطط العملعروض للتحكيم -17
 مايو 7

 السبت
9:30am-5:00 pm 

 سيتم تحديده الحقا  

 حفل التخرج والتكريم -18
 مايو 16

 األثنين
6:00 – 8:00 pm 

يتم تحديده الحقا  س  

 


