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مؤتمر التواصل الداخلي
Internal Communication

Conference

الرعاة



التواصل الداخلي كمفهوم حديث في المنظمات
التواصل الداخلي بين الموارد البشرية واالتصال المؤسسي! 

االندماج الوظيفي وعمق التواصل
دور التواصل الداخلي في رحلة التحّول والتغيير

اإلتصال الداخلي
االتصال المؤسسي

االرتباط الوظيفي
ادارة التغيير

عالقات الموظفين
إدارة الموارد البشرية

يشير االتصال الداخلي إلى مجموعة من العمليات أو األدوات المسؤولة عن التدفق الفعال
للمعلومات والتعاون بين المشاركين داخل المنظمة. و يعد بناء استراتيجية اتصال داخلي فعالة
طريقة رائعة لجعل مكان العمل أكثر إنتاجية وتعاوًنا وانخراًطا. التواصل الداخلي هو مستقبل
العمل للشركات الصغيرة أو الكبيرة أو الجهات الحكومية و لها تأثير مباشر على نجاح الشركة أو

المنظمة.
 

و لتسليط الضوء على هذا الموضوع، يقام مؤتمر التواصل الداخلي بهدف تنمية الكفاءات
المهنية و تطوير القدرات التنافسية للموارد البشرية. كما يمثل المؤتمر منصة مثالية لتبادل
وجهات النظر بين الباحثين األكاديميين و المهنيين الممارسين في مجاالت التواصل الداخلي

بالقطاع العام و الخاص من خالل موضوعات متعددة األبعاد و التخصصات.
 

محاور المؤتمر:

 
المستهدفين:

شارك معنا ان كنت تعمل في إحدى المجاالت التالية:

حضور جميع الجلسات العلمية وورش العمل
الحصول على شهادة حضور المؤتمر عبر البريد االلكتروني

استراحات القهوة والغداء

يوفر المؤتمر للمشاركين منصة مهنية وفرصة فريدة من خالل التواصل مع مجموعة متميزة من
الخبراء والمختصين في التواصل الداخلي:

رسوم التسجيل: 4000 ريال + 15٪ ضريبة القيمة المضافة 
تشمل الرسوم:

رقم ترخيص الهيئة العامة للمعارض و المؤتمرات: 22/3879

التسجيل

www.saudi-ic.com

عن المؤتمر
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د. لمياء البراهيم
مدير عام اإلدارة العامة للتثقيف الصحي في هيئة

الهالل االحمر السعودي

أ. معاذ المسلم
مستشار التواصل الداخلي وتحسين بيئة العمل

IC group ومؤسس

أ. محمد باحميدان
الرئيس التنفيذي - شركة تنشيط لتقنية المعلومات

د. معاذ الجعفري
مستشار التواصل الداخلي بعدة هيئات و وزارات حكومية 

أ. تيسير المفرج
المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة العامة

للغذاء والدواء

أ. فارس البراك
مستشار تنفيذي في ثري دوتس

أ. البراء بهجت
الرئيس التنفيذي لشركة سمارت

أ. فائق العليوات
المؤسس/ المدير التنفيذي في دا دي دو

د. إبراهيم  الفريح 
إستشاري الطب النفسي 

د. أمل شيره
 نائب الرئيس لقطاع الموارد البشرية في مجموعة فقيه الطبية

أ. أحمد الحمود 
المدير التنفيذي لمجموعة الموارد البشرية في شركة روشن

أ. رؤى الغفيلي 
مدير التغيير والتواصل في معهد االدارة العامة

أ. سعيد القرني
 نائب الرئيس لقطاع الموارد البشرية في مجلس

الضمان الصحي

أ. أحمد الزهراني
مؤسس منصة عالم الموارد البشرية 

أ. عبدالكريم العبدالكريم
مستشار تجربة الموظف في شركة علم

أ. سلوى العمران 
مدير عام التواصل الداخلي في وزارة الصحة

محمد آل خشيل
 نائب الرئيس لقطاع الموارد البشرية في شركة قنوات -

االتصاالت السعودية

أ. ريم الراجح 
مدير إدارة التواصل الداخلي في وزارة االتصاالت وتقنية

المعلومات

المتحدثين

أ. نايف الضيط 
مستشار وخبير في االتصال

أ. ريان جميل صالح
ـ والء بلس.  المؤسس والرئيس التنفيذي ـل

أ. نسيم الشريف 
مديرة إدارة التواصل الداخلي بأمانة الطائف 
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https://mobile.twitter.com/search?q=%23%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A&src=hashtag_click
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المتحدث الموضوع الوقت
أ. معاذ المسلم 09:00  افتتاح المؤتمر

أ. محمد آل خشيل  االندماج الوظيفي وأثره االيجابي في المنظمة 11:30 - 09:00
أ. تيسير المفرج القوة الناعمة في التواصل الداخلي  

د. أمل شيره التنّوع والشمولية في بيئة العمل   
أ. فائق العليوات    إطار العمل المتكامل للتواصل الداخلي

أ. نسيم  الشريف  التواصل الداخلي بين ممارسات الموارد البشرية واستراتيجيات االتصال المؤسسي  
11:30 - 12:00  استراحة و صالة الظهر

ريان جميل صالح سعادة الموظف بين الحقيقة والخيال 14:00 - 12:00

أ. رؤى الغفيلي دور التواصل الداخلي في رحلة التغير والتحول في المنظمات  

أ. أحمد الزهراني أثر التواصل الداخلي على إدارة األداء  
أ. ريم الراجح هل التواصل الداخلي قائم بذاته ؟  

أ. أحمد الحمود ممارسات التواصل في تمكين قسم الموارد البشرية  

14:00 - 15:00  الغداء 

أ. فائق العليوات ر خطة التواصل الداخلي لعامك المقبل  ورشة: طو  
15:00 - 17:00 باستخدام الفكر التصميمي

د. إبراهيم الفريح الصحة النفسية في بيئة العمل 11:30 - 09:00
د. معاذ الجعفري نموذج AREM لقياس وبناء استراتيجيات التواصل  

أ. فارس البراك تجربة الموظف الرقمية  
أ. محمد باحميدان التواصل الداخلي المؤسسي الفعال والعمل عن بعد  

أ. البراء بهجت التواصل الداخلي بإستخدام التقنية, ضرورة ام ترف؟  
11:30 - 12:00  استراحة و صالة الظهر

أ. عبد الكريم العبدالكريم التفكير التصميمي وتجربة الموظف 14:00 - 12:00
أ. سلوى العمران   دور قيادات المنظمات في التواصل الداخلي

أ. سعد القرني اثر التواصل الداخلي على رفع رضا الموظفين  
د. لمياء البراهيم االستفادة من اإلتصال الداخلي في تثقيف الموظفين  

أ. نايف الضيط  كيف نسعد الموظفين ونحقق الرضا الوظيفي  
أ. معاذ المسلم ختام المؤتمر واستعراض أبرز التوصيات  

14:00 - 15:00  الغداء

أ. البراء بهجت
أ. ضحى الجدعاني 

تطبيق عملي للتقنية باستخدام نظام ومنصة سنابكومز للتواصل
SnapComms الداخلي  

www.Saudi-IC.com  لتفاصيل ورش العمل فضال قم بزيارة موقع المؤتمر

اليوم الثاني  |   7 سبتمبر

اليوم األول  |   6 سبتمبر

برنامج المؤتمر


