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برنامج يسعى لمعرفة الواقع التقني للجهات غير الربحية بمنطقة القصيم 
ومن ثم دراسة االحتياج لها وتقديم خدمات تقنية متنوعة للجهات غير 

الربحية وفق تحليل االحتياج للجهات . 

التنفيذ 

دراسة االحتياج 
تم إرسال استبانة الكترونية للجهات غير الربحية بمنطقة القصيم وذلك 

لمعرفة الواقع التقني لها ومعرفة أبرز االحتياجات التقنية لها 
تم تحليل االحتياج بعد ورود الردود عبر االستبانة االلكترونية المُرسلة 

للجهات غير الربحية ومعرفة أبرز االحتياجات التقنية للجهات 

البحث عن جهة مشاركة وخبيرة في المجال التقني 
تم التواصل مع أوقاف نوره المالحي كجهة متخصصة في الخدمات تم التواصل مع أوقاف نوره المالحي كجهة متخصصة في الخدمات 
التقنية للجهات غير الربحية وذلك لمعرفة كيفية خدمة القطاع في المجال 
ض الخدمات  ض بع التقني وتم االتفاق ان يكون هناك لقاء تخصصي لعر

التقنية التي تهم الجهات غير الربحية وكيفية استفادة الجهات منها . 

اإلعداد والتهيئة  



اإلعالن وإطالق التسجيل 
تم تجهيز استبانة الكترونية تحتوي على إعالن اللقاء و تم إطالق التسجيل 
بعد ارسال االستبانة لقاعدة البيانات الموجودة لدى الجمعية عن طريق 
(الرسائل النصية - رسائل الواتساب - حساب الجمعية تويتر) وكذلك تم 
التعميم باالستبانة عن طريق مركزي التنمية ليتم تسجيل الجهات عبر الرابط 

الموجود في التعميم . 

التجهيزات التجهيزات 
تم االتفاق مع المهندس / سعيد اليزيدي (المدير التنفيذي ألوقاف نوره 
المالحي ليكون الملقي لهذا اللقاء كما تم تجهيز برنامج الزوم ليكون اللقاء 

عن خالله . 

المحاور والمنتجات التقنية المقدمة في اللقاء: 
- االستشارات التقنية  (منصة استشارة تك) 
- التدريب االحترافي في المجال التقني 
- منصة المواقع االلكترونية ( منصة تك ) - منصة المواقع االلكترونية ( منصة تك ) 

- دعم االفكار الريادية عبر حاضنة االعمال التقنية االجتماعية 
- االستفادة من البرامج التقنية المخفضة 

- منصة أنظمة موارد  
- منصة المتاجر االلكترونية (جود لجمع التبرعات ) 
- قياس النضج الرقمي للمؤسسات غير الربحية 

التنفيذ 



مكان اللقاء 
عبر برنامج الزووم 

معلومات اللقاء 

ص لكل  تم من خالل اللقاء شرح الخدمات التقنية المقدمة وطرح رابط خا
ص بالجهات في منطقة القصيم وتم  خدمة للتسجيل فيها وهذا الرابط خا
التواصل مع المسؤول في أوقاف نوره المالحي لمعرفة كيفية تفاعل 
الجهات مع اللقاء  والخدمات الُمقدمة فيه ومن ثم تم اعادة ارسال روابط 
الخدمات التقنية الُمقدمة للجهات غير الربحية لكي تتم االستفادة منه. 

النتائج والتحليل 



تقييم اللقاء 




