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المملكة العربية السعـودية
 26فبراير 2019

برنامج القاعة الرئيسية
بدء التسجيل

 9:00ص

 09:40 - 09:30ص

فيديو افتتاحي

 10:10 - 09:40ص

جلسة حوارية  -توظيف اإلعالم ..التصدي للفوضى وتعزيز االستقرار

صاحــب الســمو الملكــي األميــر تركــي الفيصــل بــن عبــد العزيــز آل ســعود  -رئيــس مجلــس اإلدارة ،مركــز
الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات اإلســامية
تدير الحوار ريما مكتبي  -مدير مكتب قناة العربية في لندن

 10:50 - 10:10ص

جلسة حوارية  -من يصنع الرأي العام؟ الحقيقة أمام وهج الدعاية

معالي علي الرميحي  -وزير شؤون اإلعالم رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية
عماد الدين أديب  -إعالمي ،ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة جود نيوز ميديا
يدير الحوار جميل الذيابي  -رئيس التحرير ،صحيفة عكاظ

 11:05 - 10:50ص

عرض تقديمي  -ثورة اإلعالم الرقمي الجديد ...فرص وتحديات
شيف فيكرام كامكا  -نائب رئيس مجلس اإلدارة ،صن جروب

 11:20 - 11:05ص

 11:50 - 11:20ص

عرض تقديمي  -دليلك إلى صناعة أعمالك في عالم اإلبهار المرئي
إيمي الندينو  -صانعة محتوى إلكتروني وكاتبة

جلسة حوارية  -هندسة الهوس الرقمي :ليست مجرد مصادفة

عبداهلل القاسم  -المؤسس والمدير التنفيذي ،شركة وايز للحلول التسويقية
ريمي عبدو  -رئيس االستراتيجية ،تي بي دبليو ايه /رعد
أريج الوابل  -الباحث الرئيسي في مركز األنظمة الهندسية المعقدة ،مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
يدير الحوار مازن الضراب  -المؤسس والمدير التنفيذي للتسويق ،شركة زد

 11:53 - 11:50ص

إعالن مبادرة

برنامج القاعة الرئيسية
 12:00 - 11:53م

دراسة حالة  -عشرين ثالثين )(@SV_2030
العنود الشويعر  -المدير التنفيذي للمشاريع والحسابات ،شركة حركات لالتصال والتفاعل اإلعالمي

 12:00م

استراحة غداء وصالة

 1:55 - 1:30م

عرض تقديمي  -تقفي األثر في بيئة المعلومات الجديدة

 2:05 - 1:55م

 2:35 - 2:05م

عضوان األحمري  -رئيس التحرير ،صحيفة إندبندنت عربية
تقديم محمد خاتم  -مذيع تلفزيوني ومقدم برامج

إعالن خاص  -استثمر في السعودية
خالد طاش  -وكيل محافظ وكالة التسويق واالتصال ،الهيئة العامة لالستثمار

جلسة حوارية -تسخير شبكات التواصل االجتماعي لخدمة المجتمعات

خالد أبو شيبة  -المشرف على اإلعالم الرقمي ،مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية
الخريف  -صانع محتوى على مواقع التواصل االجتماعي
عبداهلل
ّ
مشعل القاسم  -الرئيس التنفيذي ،شركة مشاريع السعودية
تدير الحوار فاطمة زمان  -مع ّدة ومقدمة برامج في إذاعة وتلفزيون البحرين

 3:00 - 2:35م

جلسة حوارية  -المحتوى ..أساس التفاعل

عمر الجريسي  -صانع محتوى ومدير عام ،شركة رحاب نجد للتطوير العقاري
عبد اهلل البندر  -مقدم برامج ،قناة سكاي نيوز عربية ،وصانع محتوى على مواقع التواصل االجتماعي
جيسي المر  -مستشارة اإلعالم الرقمي
يدير الحوار هيثم  -صانع محتوى على مواقع التواصل االجتماعي

 3:20 - 3:00م

 3:30 - 3:20م

عرض تقديمي  -مستقبل تجربة المستخدم في شبكات التواصل االجتماعي
أندريس سورمان نيلسون  -خبير استراتيجي في مجال االبتكار ،وكاتب ومعلّق

جلسة خاصة  -إخوة وسند
إحتفاء باليوم الوطني لدولة الكويت
جلسة خاصة
ً
تقديم محمد خاتم  -مذيع تلفزيوني ومقدم برامج

برنامج القاعة الرئيسية
 3:30م

استراحة للصالة والتواصل

 4:25 - 3:45م

جلسة حوارية  -اقتناص الفرص

محمد أباالخيل  -مدير عام الشؤون اإلعالمية ،شركة االتصاالت السعودية ()STC
تشاتري سيتيودتونج  -مؤسس ورئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ،مؤسسة وان تشامبيونتشيب ()ONE
ديفيد تومشاك  -رئيس التحرير الرقمي ،إيفنينغ ستاندرد
تدير الحوار مينا العريبي  -رئيسة التحرير ،صحيفة ذا ناشيونال

 5:10 - 4:25م

جلسة حوارية  -تفاعل الحكومات في شبكات التواصل االجتماعي

هاني البدري  -استشاري إعالمي ،مذيع ومحاور تلفزيوني
محمد الحمادي  -رئيس التحرير ،صحيفة الرؤية
سعود الريس  -رئيس التحرير ،صحيفة الحياة في السعودية والخليج
يدير الحوار حمد المحمود  -مدير قناة سكاي نيوز عربية بالسعودية

 5:20 - 5:10م

بودكاست  -للصوت حكاية
لبنى الخميس  -كاتبة ومدونة صوتية

 5:35 - 5:20م

عرض تقديمي  -ليس لإلبداع حدود!
زاك كينج  -ناشط إعالمي عبر اإلنترنت

ورش العمل
 11:00 - 10:10ص

الطريق األسرع لالنتشار عبر مواقع التواصل االجتماعي في عام 2019
عبدالرحمن الحسين  -المشرف العام على اإلدارة العامة للتسويق واالتصال ،وزارة التجارة واالستثمار

 12:00 – 11:00م

ســر النجــاح :الروايــة المشــوقة لقصــة عالمتــك التجاريــة
علــى وســائل التواصــل االجتماعــي
ستيف برازيل  -مؤسس شركة هيتمان

 2:15 - 1:30م

كيف تصنع مستقبلك في القرن الرقمي
تريسي هاملتون  -الرئيس التنفيذي للتح ّول الرقمي ،شركة موفيو جلوبال

 3:00 - 2:15م

اإلعالم االجتماعي المدفوع
خلدون زغير  -الرئيس اإلقليمي لوسائل التواصل االجتماعي والمحتوى ،يونيفرسال ماكان

 3:30 - 3:00م

 4:30 - 3:45م

الدفع بواسطة الهاتف الجوال :إنجاز جديد
أحمد العنزي  -نائب الرئيس لألعمالSTC Pay ،

بناء استراتيجية التواصل االجتماعي على المتغيرات
أحمد الجبرين  -شريك مؤسس ومدير عام ،شركة سماءات

 5:15 - 4:30م

خدمات بث الفيديو ..أفق واسع أمام مطوري المحتوى
مبارك الكبيسي  -المدير العام ،پيرهاپس لالستشارات

حلقات حوارية
 11:20 - 11:00م

ألعاب الفيديو في المملكة العربية السعودية :تحوالت وتقارب بين عالمين
طارق مختار  -مدير قسم تطوير األلعاب ،مانجا لإلنتاج

 1:50 - 1:30م

الذكاء االصطناعي قوة ضاربة في يد المس ّوق الرقمي؟
سامر شويري  -الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية ،بوبليسيس كومونيكيشن أم إي أي

 2:20 - 2:00م

من نأتمن على قيمنا في متاهات التواصل االجتماعي؟
محمد قباني  -الرئيس التنفيذي لمركز األعمال ،معهد اإلدارة العامة

 2:50 - 2:30م

بعيــد ًا عــن الضجيــج اإلعالمــي  -مــا معنــى أن تكــون ناشــط ًا علــى
شــبكات التواصــل االجتماعــي
بسمة الخريجي  -المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات ،ذا سوشال جروب

 3:20 - 3:00م

 4:35 - 4:15م

وسائل التواصل االجتماعي تحلق بأعمالك
ريتشارد فيتزجيرال  -المدير العام والمؤسس ،شركة أوغسطس

فكرة المشروع ..منذ والدتها وحتى إقناع المستثمر
مهند النابلسي  -الرئيس التنفيذي ،شركة قطوف

 5:05 - 4:45م

فضاء واسع يحلق فيه الصغار آمنين عالم كبير لصغارنا
فيصل السعد  -مدير اإلعالم التقليدي ،شركة االتصاالت السعودية STC

