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134 مليون

2.5 دقيقة26 مليون

50% 79

 يعد اليوم الوطني السعودي
 من أهم المواسم اإلعالنية في

المملكة العربية السعودية

 مشاهدة فيديو متعلقة
باليوم الوطني السعودي في ٢٠٢٠

 إجمالي اإلنفاق اإلعالني الصحفي على
إعالنات اليوم الوطني خالل العام ٢٠٢٠ م

 متوسط مدة اإلعالن التلفزيوني الواحد
بإجمالي يصل إلى ٣٠٠ دقيقة إنتاجية

الوطنـــي  اليـــوم  محادثـــات  مـــن 
تويتـــر  علـــى  الســـعودي 

تجري بين ١ إلى ٢١ سبتمبر

عـــدد إعالنـــات اليـــوم الوطنـــي التـــي 
تـــم احصائهـــا واضافتهـــا للتقريـــر

#حقائق



الصفـــحة  3   مشــاريـع اليـــوم الوطني التسعيــن للعام 2020 م    اإلصدار األول

منذ قديم الزمان كان الرابط بيننا وبين اآلخرين هو الكــلمات..

كان رجل الكهـف ينـــــحت على الجدار ليــــروي أحداث يومه..
تنافس العرب في الجاهلية على حكاية قصصهم شعرًا ونثـرًا.. 

القـــرآن الكريـــم ُوصـــف بأنـــه أحســـن القـــــصص..

في مشبـــــك ندرك تمامًا أن صناعة الفرق يكون من خالل 
العــودة لـطريـــقة تواصــلنا األبــــسط واألعمــق وهي 

حـكـــايــــة الــقــصة.

نحـُن هنـا 
ة ـّ لنــحكي ِقصـــ
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ة ـّ ِقصـــ
وطــــن 

قبـــل ذلـــك كان اليـــوم الوطنـــي كأي يـــوم عـــادي٫ نعـــرف موعـــده مـــن خـــال األغانـــي 
الوطنيـــة فـــي التلفزيـــون الســـعودي والبرقيـــات والتهانـــي الرســـمية. 

ـــر  ـــرة مظه ـــك الفت ـــي تل ـــذي كان ف ـــة ال ـــان الجنادري ـــق مهرج ـــام 1985 م ُأطل ـــي الع ف
ـــراث والثقافـــة ومـــازال  ـــن الشـــعب والت ـــه تواصـــل بي ـــذي يكـــون في ـــر ال االحتفـــال األكب

ـــى اآلن.  مســـتمرًا حت

وقبـــل ذلـــك كان هنـــاك احتفـــاالت بســـيطة باليـــوم الوطنـــي حتـــى عـــام 2005 م 
ـــه  ـــر ل ـــدأ ينظ ـــي ب ـــمية وبالتال ـــازة رس ـــعودي إج ـــي الس ـــوم الوطن ـــان الي ـــم إع ـــث ت حي

فعـــًا كمناســـبة تعـــزز انتمـــاء الفـــرد لوطنـــه.

ردة الفعـــل األولـــى للســـماح باالحتفـــال باليـــوم الوطنـــي كانـــت متفاوتـــة بيـــن الخـــروج 
للشـــارع والتفاعـــل مـــع الحـــدث باألغانـــي الوطنيـــة والمابـــس الخضـــراء وتدرجـــت هـــذه 
المظاهـــر خـــال عقـــد مـــن الزمـــان حتـــى وصلـــت إلـــى المظاهـــر الموجـــودة حاليـــًا 
والتـــي نـــرى فيهـــا تزاحـــم عظيـــم بيـــن الشـــركات وتنافـــس لتنتـــج أفضـــل مـــا لديهـــا 

ـــوم. ـــذا الي ـــال ه خ

فــي العــام 1932 م صــدر أمــر ملكي 
لإلعــان عــن توحيــد البــاد وتســميتها 
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــم المملك باس
 23 الخميــس  يـــــوم  مــن  اعتــــــبارًا 

ــبتمبر . س
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السبب األول )الفرصة(

االنفتاح اإلعامي الموجود حالًيا مثل شبكات التواصل االجتماعي والتنوع الثقافي واالنفتاح 
على الثقافات العالمية من خال السفر واالبتعاث، الشعور باالستقرار واألمان داخل الوطن، 

كل هذه العناصر بشكل أو آخر عززت من فرصة االنتماء للوطن وأصبحت الفرصة لدى الشباب 
للتعبير عن شعور موجود لديهم وأصبح اليوم الوطني هو فرصة للتعبير عنه.

لكن ماهو السبب الرئيسي
 لاحتـــفال والتـــفاعل؟

السبب الثاني )اإلمكانيات(

صناعــة اإلعــان فــي الســنوات األخيــرة أصبحــت تــدار بأيــدي محليــة ملمــة بالثقافــة ولديهــا حس 
وانتمــاء عالــي، المواهــب الســعودية الموجــودة فــي المجــال اإلعامــي كمؤلفيــن ومنتجيــن 
ومصوريــن وحتــى أصحــاب شــركات منحهــم فرصــة أن يكونــوا هــم الفاعليــن وأصحــاب الكلمــة 

ومتخــذي القــرار.

المشاعر اللي تحس فيها تجاه وطنك صار بإمكانك اآلن أن تعبر عنها بكل وضوح.

احتفــال الشــباب باليــوم الوطنــي اليــوم هــو نفــس االحتفــال الــذي كان مــن عشــر ســنوات لكنــه 
اآلن أكثــر نضًجــا وبطــرق فنيــة وإبداعيــة، االحتفــال الــذي نشــهده اآلن والتفاعــل العظيــم هــو 

نتيجــة طبيعيــة للتغييــرات التــي صــارت ســابقًا.

الشــركات أيضــًا وجــدت فرصــة لتبــرز نفســها بشــكل أكبــر، وتعكــس روح المســؤولية االجتماعيــة 
للشــركة وتعبــر عنهــا علــى أنهــا جــزء فاعــل ومؤثــر فــي المجتمــع.

سنســتعرض فــي هــذا التقريــر بعــض ماتــم حصره مــن إعانات اليــوم الوطنــي التســعون وأكثرها 
تأثيــرًا وانتشــارًا خــال الســنة الماضيــة 2020 م ســواءا مــن عدد المشــاهدات أو االنتشــار والتأثير.
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مقدمة
إحصائيات وحقائق

لماذا إعالنات اليوم الوطني؟ 
الجهات الحكومية

وزارة الرياضة 	 
وزارة الخارجية 	 
وزارة الداخلية 	 
وزارة الدفاع 	 
وزارة الثقافة 	 
وزارة اإلسكان 	 
وزارة الصحة 	 
وزارة النقل 	 
وزارة الحرس الوطني 	 
وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية	 
وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات	 
وزارة التجارة	 
وزارة الحج والعمرة	 
وزارة البيئة والمياه والزراعة	 
وزارة الصناعة والثروة المعدنية	 
الهيئة العامة للترفيه 	 
الهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي	 
الهيئة السعودية للمدن الصناعية	 
الهيئة الملكية لمدينة الرياض	 
الهيئة العامة للصناعات العسكرية	 
الهيئة السعودية للتخصصات الطبية	 
الهيئة السعودية للفضاء	 
الهيئة السعودية للملكية الفكرية	 
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة	 
الهيئة العامة لألوقاف	 
هيئة تطوير بوابة الدرعية	 
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية	 
الهيئة الوطنية لألمن السيبراني	 
هيئة تقويم التعليم والتدريب	 
مركز الملك عبداهلل للدراسات والبحوث البترولية 	 
مركز التواصل الحكومي للعمل اإلعامي المشترك	 
المركز الوطني للتنافسية	 
رئاسة أمن الدول	 
الرئاسة العامه لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر	 
مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع	 
المؤسسة العامة للتقاعد	 
مبادرة الهيئة العامة للترفيه »عيشها«	 
مبادرة الهيئة السعودية للسياحة »روح السعودية«	 
مبادرة شركة المياه الوطنية »قطره«	 
مبادرة شركة أرامكو السعودية »إثراء« 	 
مبادرة مؤسسة مسك الخيرية »مسك«	 
مبادرة وزارة التجارة بالتعاون مع ثقة »معروف«	 
أرامكو	 
 	STC
الخطوط الجوية السعودية	 

 القطاع الخاص
     الرومنسية

شاورمر	 
البيك	 
عصير الضاحية	 
الناضج	 
ليتل سيزر	 
فطيرة الفالفل	 
مرسول	 
ذا شفز	 
جيني	 
نعناع	 
هنقرستيشن	 
بنك الرياض	 
بنك سامبا	 
بنك الجزيرة	 
بنك األهلي	 
البنك الفرنسي	 
أسواق التميمي	 
المراعي	 
المسافر	 
نون	 
نادك	 
انتاج لألغذية	 
عبايات جوهره	 
سراج عطار	 
ثقة	 
روشن	 
العقارية	 
صيدليات الدواء	 

مشاريع مشبك
صندوق االستثمارات العــــامة	 
مستشفى دلة	 
مركز أداء	 
برغرايززر	 
الرومانسية	 

أبرز التوجهات اإلبداعية
فريق العمل

إعالنات مشبك
اشبــــك معنا

في هـــــــذا
 التــقريـــــر



الجهات الحكومية
Governmental Entities01



الصفـــحة  8   مشاريـع اليوم الوطني التسعين للعام 2020 م                              اإلصدار األول               

وزارة الرياضــة
ُهنــــا المملكة العربيـــة السعودّيـــة

وزارة الخارجية
ســالم مــن الســعوديــة

https://twitter.com/gsaksa/status/1308103723529449472?s=21
https://twitter.com/ksamofa/status/1308817549954605058?s=21
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وزارة الثقافة
راســخٌة في أرض الوطن، شامــــخٌة في سماء المــــجد

وزارة الدفاع

https://twitter.com/modgovksa/status/1308450487923093506?s=21
https://twitter.com/mocsaudi/status/1308372672607399936?s=21
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وزارة اإلسكان
ماٍض مجيد، وحــاضر مــــزدهر، ومســــتقبل واعد

وزارة الصحة
خطاك الشر وطال العمر يا وطني

https://twitter.com/saudihousing/status/1308849820497522688?s=21
https://twitter.com/saudimoh/status/1308818409933635585?s=21


الصفـــحة  11   مشاريـع اليوم الوطني التسعين للعام 2020 م                              اإلصدار األول               

وزارة النقل

وزارة الحرس الوطني

وطــن يتــحدى المسافات

أردنــا لك الخير يا مــوطني بعــزٍم أكــيٍد ورأٍي سديد 

https://twitter.com/sauditransport/status/1308758514102423552?s=21
https://twitter.com/sanggovsa/status/1308428673993846785?s=20
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وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات

للوطــــن حــــكاية حــــب

وطــــن "اإلنــــسان أواًل" 

https://twitter.com/hrsd_sa/status/1308424945547071490?s=21
https://twitter.com/aalswaha/status/1308754661957144576?s=20
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وزارة التجارة

وزارة الحج والعمرة

البــــالغ األول!

نعــــتز بـــخدمة ضيــــوف الرحــمن

https://twitter.com/mcgovsa/status/1308768082911952896?s=21
https://twitter.com/hajministry/status/1309147730284027908?s=21
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وزارة البيئة والمياه والزراعة

وزارة الصناعة والثروة المعدنية

كلمــا زاد العــطاء دام لنــــا وطــن النــــماء 

 حكايــــة تــــسعة عــقود من العــطاء والبــــناء

https://twitter.com/MEWA_KSA/status/1308435891539423232?s=20
https://twitter.com/mimgov/status/1308830981017739264?s=21


الصفـــحة  15   مشاريـع اليوم الوطني التسعين للعام 2020 م                              اإلصدار األول               

الهيئة العامة للترفيه
الفــــخر واالعتزاز بماضيــــنا المجيــــد

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي
ــئ القيــادة  مــعالي رئيــس #سدايا يهنِّ

https://twitter.com/turki_alalshikh/status/1305878061058011136?s=21
https://twitter.com/sdaia_sa/status/1308715984035905536?s=21
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الهيئة السعودية للمدن الصناعية

الهيئة الملكية لمدينة الرياض

كّلنــا وطــنك..

أنا الريــــــاض

https://twitter.com/modon_ksa/status/1307806560203218949?s=21
https://twitter.com/riyadhdevelop/status/1308724305333760002?s=21
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الهيئة العامة للصناعات العسكرية

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

أنتــــم ســــالح الوطن

نــــفتــــخر بأمــــجادك 

https://twitter.com/gami_ksa/status/1308375060244238336?s=21
https://twitter.com/schsorg/status/1309098226419666944?s=21
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الهيئة السعودية للفضاء

الهيئة السعودية للملكية الفكرية

عّبــــر بكل فــــخر وبأسلوبــــك عن كونك سعودي

أفــــرح يا وطن وبصــوت واحــــد

https://twitter.com/saudispace/status/1308388312772759553?s=21
https://twitter.com/SAIPKSA/status/1308829947788775424?s=20
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الهيئة السعودية للمواصفات 
والمقاييس والجودة

حــــب الوطــــن ماله مقيــــاس

الهيئة العامة لألوقــاف
90 عــــاًما من بنــــاء اإلنــــسان والمــــكان 

https://twitter.com/SASOGOV/status/1308704600963375104?s=20
https://twitter.com/SASOGOV/status/1308704600963375104?s=20
https://twitter.com/AWQAF_KSA/status/1308478121188958209?s=20
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هيئة تطوير بوابة الدرعية
تســــعون عاًما من األصــــالة والثــــبات..

هيئة المحتوى المحلي 
والمشتريات الحكومية

حامــلين الرايــة

https://twitter.com/DGDA_SA/status/1308030153742856198?s=20
https://twitter.com/LCGPA_SA/status/1308514751409016835?s=20
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الهيئة الوطنية لألمن السيبراني
90 عامًا وأيــــادينا تتعاضد كل لحظة

قــــصة مواجهة ومسيــــرة بنــــاء ورحلة فــخر

هيئة الطيران المدني

https://twitter.com/NCA_KSA/status/1308382158441119750?s=20
https://twitter.com/ksagaca/status/1309832593022636036?s=20
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قــصة مواجهة ومسيــــرة بناء ورحــــلة فخر

هيئة تقويم التعليم والتدريب

اليــــــوم الوطني 90

مركز الملك عبداهلل للدراسات 
والبحوث البترولية

https://twitter.com/EtecKsa/status/1308664163603034112?s=20
https://twitter.com/KAPSARC/status/1308765561623633921?s=20
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رســــائل تــــقدير وآيــــات امتنان

مركز التواصل الحكومي

واقــــفًا كما رايــــــة

المركز الوطني للـتنافـسية

https://twitter.com/CGCSaudi/status/1309078906499194880?s=20
https://twitter.com/KSANCC/status/1308457847768977414?s=20
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رئاسة أمن الدولة
نبــــــقى على العهد

صــــف واحد شــــــعب واحد

هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

https://twitter.com/pss_ar/status/1308526215024857088?s=20
https://twitter.com/PvGovSa/status/1308069124883599369?s=20
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يا وطـــن لك ننتمي.. وتنــــتمي أرضك إلينا

ثــــقة

أحالمـــهم مستــــقبل الوطن

روشـــن

https://twitter.com/thiqah_sa/status/1308030392918773760?s=20
https://twitter.com/Roshnksa/status/1308324582433136640?s=20
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موهبة
نستحضر الماضي ونستثمر الحاضر ونصنع المستقبل ..

المؤسسة العامة للتقاعد
كــمـل قصـتك 

https://twitter.com/mawhiba/status/1308680758043783168?s=20
https://twitter.com/PensionSA/status/1308398003628146690?s=20


الصفـــحة  27   مشاريـع اليوم الوطني التسعين للعام 2020 م                              اإلصدار األول               

الهيئة العامة للتــرفـيه "عــيـــشها"
النشيــــد الوطني 

روح السعودية
حظــنا بالسعـــودية

https://twitter.com/Enjoy_Saudi/status/1309159537686052866?s=20
https://twitter.com/VisitSaudiAR/status/1307421391923417088?s=20
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شركة المياه الوطنية "قطرة"
نختلــــف بطرق التعبيــــر ونتــــفق على حب الوطن

أرامكو الســعـــودية "إثــراء" 
أنا محافـــظ

https://twitter.com/Qatrahksa/status/1307654136020819968?s=20
https://twitter.com/Ithra/status/1308015436378910720?s=20
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مؤسسة مسك الخيرية "مسك"
راسمين علــومنا

وزارة التجارة / معروف
شـعـب معـروف

https://twitter.com/MiskKSA/status/1308107500517052416?s=20
https://twitter.com/maroof_sa/status/1308336926731239424?s=20
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عام عن 90 عام

االتصاالت السعوديــــة

سعودييــــن انــــــسى توقفنا

أرامـــكــو

https://twitter.com/stc/status/1307738376204947461?s=20
https://youtu.be/yYvasivo5eY
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تـــــسعون عاًما من الرخاء واإلنــــجاز 

الخطوط الجوية السعودية

https://twitter.com/Saudi_Airlines/status/1306918778920407040?s=20


02القطاع الخاص Private Sector



الصفـــحة  33   مشاريـع اليوم الوطني التسعين للعام 2020 م                              اإلصدار األول               

على طاريــــك

اليــــوم الوطني 90

الرومانــــسية 

شاورمـــر

https://twitter.com/ShawarmerSA/status/1308450995484024832?s=20
https://twitter.com/alromansiahKSA/status/1308092045970608129?s=20


الصفـــحة  34   مشاريـع اليوم الوطني التسعين للعام 2020 م                              اإلصدار األول               

اليـــوم الوطني 90

البيـــك

اليــــــوم الوطني 90

جان برجــــر

https://twitter.com/albaik/status/1308396021651832833?s=21
https://twitter.com/albaik/status/1308396021651832833?s=20
https://twitter.com/JanBurger_GCC/status/1308720752036851712?s=20
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انــــت بالسعودية

عصيـــر الضاحيـــة

ستبـــقى بالدي منار األمم

النـــاضج

https://twitter.com/Dhahia_juiceksa/status/1308390742155554816?s=20
https://twitter.com/alnadeg/status/1175202184864157696?s=20
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من عيــــن أبو تركي لـ عيـــن أبو فهد .. 

ليـــتل سيـــزر

هل الفالفل سعوديـــة 

فطيـــرة الفالفل

https://twitter.com/lc_saudi/status/1308464286939910144?s=20
https://twitter.com/falafelpie_KSA/status/1308036180689203200?s=20
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أول ســــعودي

مرســـول

لتــــحيا بالدي

ذا شــــفز

https://twitter.com/AppMrsool/status/1308349987466752006?s=20
https://twitter.com/appmrsool/status/1308349987466752006?s=21
https://twitter.com/TheChefz_/status/1307695224303517696?s=20
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بـــــطموحنا نبنـــي وطن

جيــــني

طموحنـــــا .. ما يوقف

نعنــاع

https://twitter.com/JeenyKSA/status/1308036874615877634?s=20
https://twitter.com/NanaAppSA/status/1308044208608096259?s=20
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ماشبعنا نـــجاحات وما وقـــفنا إنجازات
هنــقرستيــشن

كلنـــا بعزك وقــــفنا
بنــك الرياض

https://twitter.com/HungerStation/status/1308060083289501696?s=20
https://twitter.com/RiyadBank/status/1308058408743038977?s=20
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مكمليــــن يا بالدي واصلي

بنــك سامبا

قيـــادة حكيمة ورعايــــة أبوية

بنــك الجزيرة

https://twitter.com/SambaBank/status/1307741318228193289?s=20
https://twitter.com/BankAlJazira/status/1308451436313956354?s=20
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عاشــــت بالدنا عزًا وفخرًا 

البنــــك األهلي

ثريـــد الوطـــن

البنــك الفرنسي

https://twitter.com/snbalahli/status/1307632925773647872?s=20
https://twitter.com/Banque_Fransi/status/1306522304638320641?s=20
https://twitter.com/banque_fransi/status/1306522304638320641?s=21
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أرض المستـــقبل موعــــدنا

التميـــمي

مـــن أغـــلى أرض

المـــراعي

https://twitter.com/tamimimarkets/status/1307594515885305856?s=20
https://twitter.com/tamimimarkets/status/1307594515885305856?s=21
https://twitter.com/almarai/status/1305151749104250881?s=20
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عاشـــــقينك

المســــافر

جيـــــت من القصص

نــون

https://youtu.be/eQMF71PEmdM
https://www.youtube.com/watch?v=eQMF71PEmdM
https://twitter.com/noon/status/1307411004284981249?s=20
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وطــــن زرع وحصــد

نــادك

اليــــــوم الوطنــــــي 90

إنــتاج لألغذية

https://twitter.com/NadecFoods/status/1307395999367823362?s=20
https://twitter.com/EntajFoods/status/1307323482867478529?s=20
https://twitter.com/entajfoods/status/1307323482867478529?s=21
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 يتـــــساءلون

عبايات جوهــرة

هّمتنا.. سّطرت أمجاد البيــــرق األخضر 

ســـراج عطار 

https://twitter.com/johrh_com/status/1308181853627703297?s=20
https://twitter.com/SirajAttarBros/status/1307765138628448259?s=20
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تاريــــخها يحكي 

العقاريـــة

اليـــــوم الوطني 90

صيدليــــات الدواء

https://twitter.com/AlakariaSA/status/1308706820849119233?s=20
https://twitter.com/AldawaaCare/status/1306329431770910721?s=20


03مشـــبـــك  Meshbak
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حاضر الوطن ومستقبله 

صندوق االستثمارات العــــامة

أرض البــــطوالت

مستـــشفى دله

https://youtu.be/9kn9NfgFJaI
https://youtu.be/nje4pQI3-D0
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وطنـــك مسؤوليتك

مركـــز "أداء" 

عائلتـــك أكبـــــر مما تتوقع

بـــرغرايززر

https://youtu.be/KcrKJk9V5yY
https://youtu.be/yY-593mUb_I
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وطنـــكم فخور بـــكم

الرومانسية 

https://youtu.be/n3_4__L25Yk
https://www.youtube.com/watch?v=_OfadCXjyvI


الخاتــــمــة 
Conclusion04



ملخص المرئيات عن إعالنات اليوم الوطني

تلخصت معظم المشاركات في اليوم الوطني التسعين على 	 
اإلعانات التلفزيونية المرئية واألفام القصيرة مما جعل الموسم 
الوطني هو الموسم اإلنتاجي األعلى خال السنة متفوقًا على 

مواسم أخرى مثل رمضان واألعياد والعودة للمدارس.

كثرة اإلنتاج زادت من الضغط على الشركات اإلبداعية واإلنتاجية 	 
لتقديم مستويات عالية استثنائية لتتمكن من إبراز صوتها خال الزخم 

اإلعامي في هذه الفترة ومما قد يكون أفقد اإلعان الوطني 
بريقه وبهجته.

تم إطاق حساب تويتر خاص لليوم الوطني السعودي 90 تم نشر 	 
إعانات اليوم الوطني من خاله وذلك باستخدام نفس هوية اليوم 

الوطني المعتمدة “همة حتى القمة”.

https://twitter.com/sanationalday


هوية جديدة .. روح جديدة

تم اطاق هوية جديدة لليوم الوطني 91 تحت شعار “هي لنا دار”.

https://nd.gea.gov.sa/
https://nd.gea.gov.sa/
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فريق عمل التقرير -آل مشبـــــــك

خنــــــساء أبوناجي
خبيرة محلية ومستشارة في بناء الهوية بخبرة تتجاوز ١٥ عامًا.

حاصلة على الماجستير في إدارة األعمال من جامعة ليستر بتخصص التسويق وبناءالهوية. 
.AIPMM مدير هوية معتمد من الجمعية األمريكية للتسويق

المدير التنفيذي لشركة مشبك منذ ٢٠١٤ م.

داريــــــن خلف
خبيرة محلية ومستشارة في االتصاالت التسويقية المتكاملة والحمات الرقمية

حاصلة على البكالوريوس في إدارة الجودة من جامعة بروكلين بارك األمريكية ودبلوم 
األعمال من كلية كافندش البريطانية ومدربة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب 

المهني والتقني.
مدير الحمات الرقمية في مشبك.

شروق العصيمي 
فنانــــة رقمية و مصممة جرافيك ووسائط رقمية.

حاصلة على درجة بكالوريوس في تصميم الجرافيك ووسائط متعددة من جامعة األميرة 
نورة بنت عبدالرحمن ، مهتمة في علم جماليات الفنون والوسائط الجديدة.

مصممة جرافيك ووسائط متعددة في مشبك.

نـــور الجــرباء 
مديرة مشاريع متخصصة في إدارة مشاريع الهوية البصرية مع الشركات٫ عملت بنجاح 

على إدارة عدة مشاريع محلية وإقليمية في المجال وتمتلك خبرة أربع سنوات في مجال 
التسويق والحمات الوطنية.
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فريق عمل التقرير -آل مشبـــــــك

سارة الحقباني
سارة هي خريجة جامعة الملك سعود تخصص التسويق ، تعمل كأخصائية تواصل 

اجتماعي، عملت سارة مع الفريق االبداعي و فريق التسويق داخل مشبك على تنفيذ 
العديد من الحمات الرقمية، وتعمل سارة على متابعة و تحديث آخر مستجدات مواقع 

التواصل االجتماعي وإدارة ردود حسابات العماء.

نجاء الخليوي
تعمل نجاء كمحلل تسويقي، تتميز بمهاراتها البحثية والتحليلية من خال العمل على 
العديد من أدوات وأشكال البحوث التسويقية، منها: البحث الكمي والنوعي، الورش 
البحثية، و دراسة الحالة. كما تعمل نجاء على تطوير االستراتيجيات التسويقية بشكل 

متكامل، شاملة للمحتوى والتصاميم اإلبداعية.

رغــد البقمي
تعمل ضمن الفريق اإلبداعي في مشبك، استطاعت من خال مهاراتها الفنية والقيادية 

على إنتاج العديد من األعمال في عدة مجاالت ومن ضمنها التسويق الرقمي والعامات 
التجارية والموشن جرافيك للعديد من الجهات الحكومية والخاصة.

نـدى بكار
قائدة فريق التصميم مصممة   جرافيك   ورسامة   شغوفة   بالفن   والرسم   وبخبرة   تتجاوز  

 عشر   سنوات .  عملت ندى على تطوير هويات مختلفة لعدة عماء في القطاع الخاص 
والحكومي وتتميز ندى باهتمامها المتناهي للتفاصيل كما عملت على تنفيذ  حمات  

 إعانية   مختلفة   لعماء   في   القطاع   الحكومي   والخاص وتشرف على عمل فريق التصميم.
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عطنــــــا بريف واكتب قصة نجــــاحك
أو عطنا إيميلك وبنرسلك بروفايــلنــــا
أو سجّل في نشرتـــنا واقرأ تدويـــناتنا
أو ادخل موقـــــعنا وشوف أعمالنـــــا
أو تابـــــعنا على السوشيــــل ميـــديـــا

أو سولـــف عّنــــا وشاركنـــا..
hi@meshbak.sa
055 722 2469

http://www.meshbak.sa/
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