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:مقدمة 

، من سنة االشھار الى الیوم ، لم تتوفق جمعیة الریادة الشبابیة عن العطاء 2012من ان 
ھدف ، ناصبة أمام عینیھا ذلك ال، و العمل و تفعیل مختلف البرامج في شتى المجاالت 

.أن تساعد في تنمیة ھذا المجتمع و و ابراز طاقات و مواھب شبابھا 

سنوات ملیئة باالنجازات و البرامج ، الذي كان العضاء الجمعیة الدور البارز في 
.تفعیلھا و انجاحھا

:الرؤیة

.شباب بحریني صاحب قرار و قدرة و مھارة و كفاءة و ثقافة تنافسیة عالیة

:الرسالة

حو حركة تنموبة تبرز طاقات و قدرات الشاب البحریني الكامنة ، و ترتقي بمھاراتھ و ن
.ثقافتھ بما یتناسب مع متغیرات العالم المتسارعة من خالل نشر و تطبیق المعرفة 

:لقیم ا

المباردة ، من خالل إنشاء فرص تؤدي إلى التغییر االیجابي في المجتمع .1
.البحریني

.الل التأكید على دور كل فرد تجاه المجتمع و تجاه الوطن المسئولیة ، من خ.2
التعاون ، من خالل تشجیع و دعم التواصل بین مختلف مكونات المجتمع و .3

.المؤسسات الرسمیة و األھلیة و الخاصة 
.التمیز ، من خالل التنوع في طرح البارمج التمنویة و الثقافیة.4
.إطار زمني محددااللتزام ، من خالل األھداف المرجوة في .5



4

:األھداف 

إبراز الشباب البحریني أصحاب المواھب و الطاقات اإلبداعیة و العمل على .1
تنمیة الكفاءات البحرینیة الشبابیة ألصحاب المواھب و مساعدتھم على تحقیق 

.طموحاتھم بالتنسیق مع الجھات الحكومیة المختصة
معلوماتھم و مھاراتھم و صقلھا استثمار أوقات الفراغ لدى الشباب فیما ینمي .2

.لمساعدتھم على مماسرة الدور الریادي للشباب
تنمیة روح التعاون و المواطنةو القیم واألخالق السامیة لدى الشباب في المجتمع .3

.البحریني
االھتمام لفئة الشباب فیما یخص بالجانب االجتماعي بالتنسق مع الجھات .4

.الحكومیة المختصة
بحریني من ممارسة دورھم الریادي بالمجتمع في سبیل تحقیق تمكین الشباب ال.5

.العدالة االجتماعیة

:الستراتیجیةا

.الریادة الشبابیة واحدة من مؤسسات المجتمع المدني القلیلة ذات استراتیجیة واحدة 

:برامج الریادة الشبابیة 

برامج مقسمة بحسب ان أنشطة و فعالیات جمعیة الریادة الشبابیة تندرج و تتوزع تحت 
أھدافھا و اختالف مجاالتھا و ذلك لتنظیم العملیة التنفیذیة لكل و نشاط و ضمان تحقیق 

.أھدافھا التي علیھا تم تفعیل و انطالقة فكرة النشاط أو الفعالیة 

و على ذلك یتم خالل اجتماعات أعضاء مجلس االدارة تحدید البرامج التي 
تغییرات المراد عملھا اعتمادا على خبرات و سوف تفعل خالل السنة و ما ال

:تجارب سابقة، و فیما یلي ذكر لتلك البرامج 
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: برنامج أجیال 

تطویر مھارات و قدرات األعضاء من خالل ایجاد جیل من الشباب قادر على : الغایة 
تحمل المسؤولیة من خالل دورھم الریادي في الجمعیة ، مع اقامة ورش تدریبیة في 

لف التخصصات من أجل تمكینھم لتحقیق أھداف الجمعیة عى مستوى یضاھي مخت
.االحترافیة 

عدد المنتفعیناسم المدرب تاریخ اقامتھا اسم الفعالیة 
20151ینایر Microsoft Excelاستخدام برنامج 

مؤتمر الدبلومسایة و البروتوكول في مجال 
20153فبرایر األعمال 

20152یونیو  تقییم الذاتي لألداء ال
ل مھارات استخدام أدوات التواصل مورشة ع

201517یونیو  االجتماعي 

ورشة عمل ھندسة التطوع 
أغسطس 

2015
علي ابو 
5حسن 

ھندس حیاتك 
اغسطس 

2015
جابر 

1الرویعي 

"حدیث النفس الداخلي " جلسة مع الكوتش 
اغسطس 

20ھمسة سعید2015

ادارة ة تنظیم الفعالیات 
سبتمبر   

2خالد القعود 2015

القایدة بادارة الذات 
اكتوبر    

20155

شباب عالي الجودة
اكتوبر    

2015
جابر 

17الرویعي 

مھارات التعامل مع المقابالت االعالمیة 
اكتوبر    

15جوان بوید2015

أساسیات الكتابة الصحفیة 
ر    نوفمب

2015
مصعب 
4الشیخ

ادارة المجامیع التطوعیة 
دیسمبر    

2015
جورج 
جیلسبي

أساسیات التعامل في اللقاءات التلفزیونیة
ابریل      

2016
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:برنامج فرصة 

ھو البرنامج األول لجمعیة الریادة الشبابیة لریادة األعمال، والذي یھدف : الغایة 
عمال لدى الشباب البحریني الطموح من خالل إتاحة الفرصة روح ریادة األلتنمیة

مع مجموعة من المدربین للمشتركین للحصول على تدریب لمدة أربعة أشھر
.والمرشدین و رواد األعمال الشباب واألستفادة من خبراتھم

عدد المنتفعین تاریخ اقامتھا اسم الفعالیة 
16أبریل1وبحث األفكار التجاریة المطروحة101ریادة األعمال : ورشة عمل

16ابریل6دراسة السوق ومتطلباتھ: ورشة عمل
17أبریل8دراسات الجدوى وخطط العمل:ورشة عمل

17أبریل13مھارات االتصال والعرض والتقدیم التجاریة: ورشة عمل
10ابریل25اتھدراسة السوق ومتطلب: عروض للتحكیم

16ابریلIt’s All about Marketing!29: محاضرة
20ابریل27توعیة ببرامج الجھات الداعمة للمشاریع في البحرین: محاضرة

Financing Options 12مایو6محاضرة
12مایوBe Awesome !9ورشة عمل 

Startups Finaince 10مایو6محاضرة
Seminar: Startup Meet Up1610مایو

إستشارات من مدربیین متخصصین : حلقات إرشاد فردیة وجماعیة
15مایو23في مجال األعمال

10یونیو6دراسات الجدوى وخطط العمل: عروض للتحكیم
80یونیو10حفل التخرج والتكریم

:برنامج انستازواج 

عدةویشملالزواج،علىوالمقبالتنالمقبلییستھدفتدریبيبرنامجعنعبارة: الغایة 
والصحيوالنفسيالشرعيكالجانبالزوجیةبالحیاةمرتبطةأساسیةجوانب

الزوجیةالحیاةبمستوىللرقيوذلكوالمھاريوالتربويواإلداريوالماليواالجتماعي
.ومستقروسعیدةمطمئنةبیوتإلىوالوصولالطالقنسبوتقلیل

اقامتھا تاریخاسم الفعالیة 
2016فبرایر معا نضبط میزانیة أسرتك 

2016فبرایر تعیش صح .. خطط لھ صح 
2016مارس سنة أول زواج
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2016مارس ورشة حوار العسل 
2016ابریل ماما ألول مرة 

2016ابریل ماما دودو
2016مایو انا و طفلي حكایة 

: برنامج الشاب البرلماني 

رنامج األول من نوعھ في مملكة البحرین، والذي یھدف لتمكین الشباب ھو الب: الغایة 
. من إبداء رأیھم واالنخراط في حوارات مفتوحة حول القضایا االجتماعیة التي تمسھم

یشمل البرنامج دورات تدریبیة وتعلیمیة في المجاالت اإلداریة والقیادیة والتنظیمیة 
ا یتضمن حلقات حواریة وزیارة لمجلس النوابوآداب الحوار واالحترافیة في العمل، كم

عدد المنتفعین تاریخ اقامتھا اسم الفعالیة 
زیارة وفد من الجمعیة لمعالي رئیس مجلس النواب السید 

20156ینایر 14أحمد بن أبراھیم المال
30أبریل10مجموعة أ) شخصیة راقیة جدا(ورشة عمل 
28ابریل11وعة بمجم) شخصیة راقیة جدا(ورشة عمل 

11ابریل24مجموعة أ) مھارات التفاوض(ورشة عمل 
28ابریل25مجموعة ب) مھارات التفاوض(ورشة عمل 

) المحاضرة وحضور الجلسة(زیارة مجلس النواب 
25مایو5المجموعتان

مجموعة -التھیئة لحوارات الطاولة المستدیرة وتشكیل اللجان
24مایو15أ

مجموعة -لحوارات الطاولة المستدیرة وتشكیل اللجانالتھیئة
30مایو16ب

50أغسطس5ندوة تاریخ الحیاة البرلمانیة في البحرین
60أغسطس12"قیاسھا مجتمعیا و مسؤولیتھا فردیا-حریة التعبیر "ندوة 

25سبتمبر12حوارات الطاولة المستدیرة
25سبتمبر19مات العامةمحاكاة مجلس النواب و أختبار المعلو

12أكتوبر18-26زیارة المملكة المتحدة
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: طموح 

یھدف البرنامج لتأھیل الشباب البحریني ما بعد الدراسة الثانیوة من خالل تقدیم : الغایة 
.خدمات اإلرشاد األكادیمي و إقامة ورش عمل تحدید االھداف

فعین عدد المنتتاریخ اقامتھا اسم الفعالیة 
15سبتمبر312ورش عمل مفاھیم 
10سبتمبر319ورش عمل مفاھیم 

محاضرة توعویة لطالب مدرسة األیمان لتحدید األھداف 
60اكتوبر29وأختیار التخصص

: مشاركات محلیة و دولیة 

ان الجمعیة تشجع اعضائھا للمشاركة و المباردة في مختلف الفعالیات و الورش و 
.ت المحلیة  و الدولیة المحاضرا

عدد المنتفعین تاریخ اقامتھا اسم الفعالیة 
وإدارة ندوة دور الجمعیات iCitizenالمشاركة في معرض 

7ینایر2-3التطوعیة في تمكین الشباب البحریني

خطوة -برنامج عمل الحكومة "المشاركة في ندوة 
6ینایر18"أستراتیجیة

Delivering GCC“المشاركة في مؤتمر  2030 Vision
throughExcellent Project Management”21-192ینایر

المشاركة في برنامج اللقاءات الدوریة للممارسات الناجحة في 
افضل ممارسات استخدام التقنیة في "المنظمات األھلیة بندوة 

" جمعیة الریادة الشبابیة
3ینایر24

النسخة الثالثة في » البحرینھذه ھي «المشاركة في فعالیات 
2ینایر28-27العاصمة البلجیكیة بروكسل

المشاركة في البرنامج التنفیذي لتنمیة القیادات بجامعة ھارفارد 
1ینایر30-25بالوالیات المتحدة األمریكیة

3ابریل11المشاركة في الملتقى الشبابي األول لبولیتكنك البحرین
إعداد -لمؤتمر الخلیجي الثالث للقیادة المشاركة في تنظیم ا

4ابریل16-15قادة الطاقة

3ابریل21"تحصین الشباب من التطرف الدیني"المشاركة في ندوة 
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دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في (المشاركة في ندوة 
2یونیو15)اإلقتصاد البحریني

المشاركة في معرض مسابقة الشیخ عیسى بن علي ألفضل
5سبتمبر5عمل تطوعي بالمملكة

2سبتمبر9حضور لقاء تمكین التعریفي لبرنامج مشروعي
1سبتمبر15المشاركة في تدشین تقریر األمم المتحدة لدراسة حالة التطوع
11سبتمبر15المشاركة في حفل تسلیم جائزة الشیخ عیسى بن علي أل خلیفة

2سبتمبر27اعيالمشاركة في جلسة قمة العمل األجتم
المشاركة بورقة في مؤتمر األبداع التقني في العمل الخیري 

3اكتوبر201510-11

2016-2015تم حصر عدد المنتفعین من فعالیات و برامج الجمعیو في عام 
.1638حوالي 



10

:أرشیف الصور 
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: للتواصل 

:اصل معنا من خالل القنوات التالیة بإمكانكم التو

أرقام األتصال 

66338669+973

فاكس رقم 

+973 13629729

:البرید االلكتروني 

org.youthpioneer@info

العنوان البریدي 

الحد –117مجمع –1727طریق –105مكتب –1643مبنى 


