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الموضوع الوقت

أ. معاذ المسلم
إفتتاح المؤتمر

08:30

أ. فائق العليوات
 إطار العمل المتكامل للتواصل الداخلي

10:00 - 08:30

أ. سلوى العمران 
دور قيادات المنظمات في التواصل الداخلي

 

أ. تيسير المفرج
القوة الناعمة في التواصل الداخلي

 

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

 

10:00 - 10:30  استراحة 

أ. ريم الراجح
هل التواصل الداخلي قائم بذاته ؟

12:00 - 10:30

أ. نسيم الشريف 
التواصل الداخلي بين ممارسات الموارد البشرية واستراتيجيات االتصال

المؤسسي
 

أ. أحمد الزهراني
أثر التواصل الداخلي على إدارة األداء

 

الهنوف  الهزاني 
كيف يمكن صناعة األثر في الثقافة المؤسسية عبر االتصال الداخلي؟

 

12:00 - 12:30 استراحة صالة الظهر
أ. عبد الكريم العبدالكريم 

التفكير التصميمي وتجربة الموظف
14:00 - 12:30

أ. العنود الشيباني
الدور الحقيقي للتواصل الداخلي

 

د. أمل شيره
التنّوع والشمولية في بيئة العمل

 

أ. عبدالله  الزهراني
العالقة الطردية ما بين عمق التواصل الداخلي واالندماج الوظيفي

 

استراحة الغداء 15:00 - 14:00

أ. فائق العليوات
ورشة: من االرتجال الى الشراكة االستراتيجية: طور خطة التواصل الداخلي لعامك

المقبل
17:00 - 15:00

اليوم األول، ٦ سبتمبر ٢٠٢٢

https://www.tiktok.com/@alanoudalshaibani?lang=ar


اليوم الثاني، ٧ سبتمبر ٢٠٢٢

الموضوع الوقت

أ. البراء بهجت 

التواصل الداخلي بإستخدام التقنية, ضرورة ام ترف؟ 
10:00 - 08:30

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
 

10:00 - 10:30  استراحة 

د. إبراهيم الفريح

الصحة النفسية في بيئة العمل
12:00 - 10:30

أ. نايف الضيط 

كيف نسعد الموظفين ونحقق الرضا الوظيفي 
 

أ. عبدالله الحوطي 

الذكاء العاطفي وأثره في التواصل الداخلي 
 

أ. تريك محمد قشالن

سعادة الموظف وتأثيرها على المنشأة والمجتمع
 

12:00 - 12:30 استراحة صالة الظهر

أ. فيصل ال سنان

أنشطة الموظفين كأداة تواصل داخلي
14:00 - 12:30

 د. محمد وحيدي 

الثقافة التنظیمیة، ودور  التواصل الداخلي
 

أ. زينب آل حسن

سبعة اسرار لصنع النجاح مع شريكك االبداعي للتواصل الداخلي
 

أ. ريان جميل صالح

سعادة الموظف بين الحقيقة والخيال
 

استراحة الغداء 15:00 - 14:00

أ. البراء بهجت  -  أ. ضحى الجدعاني 

ورشة: تطبيق عملي للتقنية باستخدام نظام ومنصة سنابكومز للتواصل

SnapComms الداخلي

 

17:00- 15:00
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أ. محمد باحميدان
الرئيس التنفيذي - شركة تنشيط لتقنية

المعلومات

د. معاذ الجعفري
مستشار التواصل الداخلي بعدة هيئات و

وزارات حكومية 

أ. نايف الضيط 
مستشار وخبير في االتصال

أ. ريان صالح
المؤسس والرئيس التنفيذي ـلـ والء بلس

أ. تركي قشالن 
الممثل بالشرق األوسط وشمال افريقيا

- المنظمة العالمية لسفراء السعادة

أ. تيسير المفرج
المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة العامة

للغذاء والدواء

د. أمل شيره
 نائب الرئيس لقطاع الموارد البشرية في

مجموعة فقيه الطبية

أ. رؤى الغفيلي 
مدير التغيير والتواصل في معهد االدارة العامة

أ. عبدهللا  الزهراني
مدير إدارة التواصل الداخلي في مجمع الملك

فيصل الطبي

أ. الهنوف الهزاني 
solutions by مدير إدارة الثقافة المؤسسية في

stc

أ. ريم الراجح 
خبير تواصل داخلي

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

أ. سلوى العمران 
مدير عام التواصل الداخلي في وزارة الصحة

أ. فيصل ال سنان
 المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نوكس

أ. زينب آل حسن
مدير العمليات/شريك في دا دي دو

أ. أحمد الزهراني
مؤسس منصة عالم الموارد البشرية 

أ. نسيم الشريف 
مديرة إدارة التواصل الداخلي بأمانة الطائف 

أ. العنود الشيباني
مستشار جودة الحياة الوظيفية 

د. محمد وحيدي
الرئيس التنفيذي - با لالستشارات

أ. فارس البراك
مستشار تنفيذي في ثري دوتس

أ. البراء بهجت
الرئيس التنفيذي لشركة سمارت

د. إبراهيم  الفريح 
إستشاري الطب النفسي 

أ. عبدالكريم العبدالكريم
مستشار تجربة الموظف في شركة علم

أ. عبدهللا الحوطي 
مستشار في اعداد في القيادات

والعالقات العامة

أ. معاذ المسلم
مستشار التواصل الداخلي وتحسين بيئة

IC group العمل ومؤسس

https://manhom.com/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%81/
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
https://manhom.com/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%81/
https://manhom.com/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%81/
https://www.tiktok.com/@alanoudalshaibani?lang=ar

