






 

 

 ورش عمل تقنية : عنوان المبادرة

 .نشر ثقافة التقنية في المجتمع : الهدف المتحقق من اهداف الجمعية

 .وانواعها ومجاالتها ومساراتها بالتقنية،ورش للمبتدئين في التقنية للتعريف  هي وصف المبادرة

 األهداف التفصيلية

 .توضيح الصورة بشكل كبير للناس المبتدئين 

  تحديد مسار التخصص للمهتمين بالدخول في هذا المجال الواسع.المساعدة في 

 مساعدة ودعم المسجلين في الورش بعد انتهائها . 

 عدد المنضمين للمجال ، التقييمات،  عدد المسجلين مؤشر األداء

 وتوضيحها لهم.من المسجلين ينضمون للمجال بعد اختيار المسارات  %03من أكثر  مؤشر اإلنجاز التي تطلع له الجمعية

 03333 الميزانية المقترحة

 2322الربع األول من عام  الزمن المقترح للتنفيذ

 قاعة هيئة تطوير المدينة –جامعة طيبة  المكان المقترح للتنفيذ

 5 عدد الشراكات المجتمعية المقترحة

 مدير المشاريع مسؤول التنفيذ

 

 

 



 

 

 دورات تدريبية للمبتدئين : عنوان المبادرة

 .نشر الثقافة التقنية في المجتمع : الهدف المتحقق من اهداف الجمعية

 .عمل دورات تدريبية في شتى المجاالت للتعريف عنها للمبتدئين وصف المبادرة

 األهداف التفصيلية

  .بداية قوية للمهتمين بالدخول في المجال 

 الدورات عن بعد لالستفادة منها بأكبر قدر ممكن 

  باستالم شهادة في نهاية كل دورةفائدة للمنضمين 

 التقييماتعدد المسجلين،  مؤشر األداء

  على األقل كل ربع سنةدورات  9وجود  مؤشر اإلنجاز التي تطلع له الجمعية

 033333 الميزانية المقترحة

 2322عام  طوال الزمن المقترح للتنفيذ

 عن بعد –السعودية  المكان المقترح للتنفيذ

 2 الشراكات المجتمعية المقترحةعدد 

 مدير المشاريع مسؤول التنفيذ

 

 

 

 



 

 

 ( وتفعيل وسائل التواصل االجتماعي. ، إعالنات ، بوسترات رسائل توعوية )مطويات : عنوان المبادرة

 نشر ثقافة التقنية في المجتمع. : الهدف المتحقق من اهداف الجمعية

 .عدد ممكن من المهتمين عبر االنترنتمبادرة إلفادة أكبر هي  وصف المبادرة

 األهداف التفصيلية

 .نشر ثقافة التقنية بالمجتمع 

 .توعية المجتمع بكيفية الحفاظ على خصوصياتهم وحمايتها 

 .اإلعالن عن الورش والدورات لفتح المجال للمهتمين باالنضمام الى الدورات والورش 

 عدد المنشورات مؤشر األداء

 رفع نسبة الوعي بالمجتمع تطلع له الجمعية مؤشر اإلنجاز التي

 03333 الميزانية المقترحة

 2322عام  طوال الزمن المقترح للتنفيذ

 عن بعد المكان المقترح للتنفيذ

 2 عدد الشراكات المجتمعية المقترحة

 مدير المشاريع مسؤول التنفيذ

 

 

 

 



 

 

 الموقع االلكتروني : عنوان المبادرة

 .نشر ثقافة التقنية في المجتمع : اهداف الجمعيةالهدف المتحقق من 

 بناء وتطوير موقع الجمعية ليكون مرجع لها وللمهتمين. وصف المبادرة

 األهداف التفصيلية

 .بناء موقع الجمعية وتطويره على أكمل وجه 

   93نسبة حوكمة تتجاوز% 

 للدورات التدريبية وغيرها منشورات واعالنات. 

  للمستخدم.تصميم جميل وجذاب 

 عدد الزيارات.عدد المسجلين،  مؤشر األداء

 تفعيل الموقع لحظة بلحظة الي مستجدات او منشورات. مؤشر اإلنجاز التي تطلع له الجمعية

 53333 الميزانية المقترحة

 2322من عام  االولالربع  الزمن المقترح للتنفيذ

 عن بعد –السعودية  المكان المقترح للتنفيذ

 2 الشراكات المجتمعية المقترحةعدد 

 مدير المشاريع مسؤول التنفيذ

 

 

 



 

 

 ورش عمل متخصصة : عنوان المبادرة

 رفع كفاءة مطوري األنظمة التقنية. : الهدف المتحقق من اهداف الجمعية

 وصف المبادرة
ورش عمل متقدمة متخصصة في مسارات محددة في عالم البرمجة والذكاء االصطناعي هي 

 السيبرانيواالمن 

 األهداف التفصيلية
 .ورش عمل احترافية في عالم البرمجة والذكاء االصطناعي واالمن السيبراني 

 .المساعدة والدعم للمسجلين 

 التقييمعدد المسجلين،  مؤشر األداء

 ورش عمل كحد أدنى. 0وجود  مؤشر اإلنجاز التي تطلع له الجمعية

 023333 الميزانية المقترحة

 2322من عام نصف الثاني ال المقترح للتنفيذالزمن 

 قاعة هيئة تطوير المدينة –جامعة طيبة  المكان المقترح للتنفيذ

 5 عدد الشراكات المجتمعية المقترحة

 مدير المشاريع مسؤول التنفيذ

 

 

 

 



 

 

 . دورات متخصصة : عنوان المبادرة

 األنظمة التقنية.رفع كفاءة مطوري   : الهدف المتحقق من اهداف الجمعية

 دورات تقام عن بعد متخصصة في مجاالت الحاسب والبرمجة.هي  وصف المبادرة

 األهداف التفصيلية

 .دورات تخصصية في البرمجة، االمن السيبراني والذكاء االصطناعي 

 الدورات عن بعد لالستفادة منها بأكبر قدر ممكن. 

 فائدة للمنضمين باستالم شهادة في نهاية كل دورة. 

 التقييمعدد المسجلين،  مؤشر األداء

 دورات كحد أدنى. 03 مؤشر اإلنجاز التي تطلع له الجمعية

 033333 الميزانية المقترحة

 2322عام  طوال الزمن المقترح للتنفيذ

 عن بعد –السعودية  المكان المقترح للتنفيذ

 7 عدد الشراكات المجتمعية المقترحة

 المشاريعمدير  مسؤول التنفيذ

 

 

 

 



 

 

 معامل(التدريب المتخصص ) : عنوان المبادرة

 رفع كفاءة مطوري األنظمة التقنية. : الهدف المتحقق من اهداف الجمعية

 تدريب متخصص في البرمجة حضوري في معامل وصف المبادرة

 األهداف التفصيلية

 .استفادة المتدربين بأكبر قدر ممكن بشكل عملي 

  العالقةحل مشكالت المطورين 

  لممارسة البرمجة بشكل أفضل.عمل تطبيقات  

 التقييمعدد المسجلين،  مؤشر األداء

 معمل واحد كحد أدني. مؤشر اإلنجاز التي تطلع له الجمعية

 53333 الميزانية المقترحة

 2322من عام  الرابعالربع  الزمن المقترح للتنفيذ

   المكان المقترح للتنفيذ

 03 المجتمعية المقترحةعدد الشراكات 

 مدير المشاريع مسؤول التنفيذ

 

 



 

 

 الهاكاثون الرقمي : عنوان المبادرة

 رفع كفاءة مطوري األنظمة التقنية. : الهدف المتحقق من اهداف الجمعية

 هي مسابقة تقنية ألفضل المشاريع التي تكون ذات فائدة مجتمعية. وصف المبادرة

 األهداف التفصيلية

  في ابراز المتميزين في المشاريع والبرمجة.المساعدة 

 حفظ وسائل تواصل لألفضل في المشاريع لالستفادة منهم الحقا 

  مشاريع. 0مكافئات مجزية ألفضل 

 .شراء حقوق وتطوير أفضل المشاريع لتنفيذها على ارض الواقع 

 استدامة مالية من بعض المشاريع 

 تميزة بأفكار ابداعيةعدد المسجلين، عدد المشاريع الم مؤشر األداء

 مشاريع متميزة ويمكن تطويرها لخدمة المجتمع 03وجود أكثر من  مؤشر اإلنجاز التي تطلع له الجمعية

 80000 الميزانية المقترحة

 2322الربع األول من عام  الزمن المقترح للتنفيذ

 قاعة هيئة تطوير المدينة –جامعة طيبة  المكان المقترح للتنفيذ

 5 الشراكات المجتمعية المقترحةعدد 

 مدير المشاريع مسؤول التنفيذ

 



 

 

 مسابقة األفكار اإلبداعية الرقمية : عنوان المبادرة

 رفع كفاءة مطوري األنظمة التقنية. : الهدف المتحقق من اهداف الجمعية

 وصف المبادرة
ير في وتحدث تغيير كبهي مسابقة تقنية ألفضل األفكار الرقمية التي تكون ذات فائدة مجتمعية 

 العالم العربي.

 األهداف التفصيلية

 المساعدة في ابراز المتميزين عبر اإلعالن عن الفائزين من كل مدينة 

  افكار 0مكافئات مجزية ألفضل 

 شراء حقوق وتطوير أفضل األفكار لتنفيذها على ارض الواقع 

  تطبيق هذه األفكار الستدامة مالية 

 المسجلين، عدد االفكار اإلبداعيةعدد  مؤشر األداء

 افكار متميزة ويمكن تطويرها لخدمة المجتمع 5وجود أكثر من  مؤشر اإلنجاز التي تطلع له الجمعية

 53333 الميزانية المقترحة

 2322الربع الثاني من عام  الزمن المقترح للتنفيذ

 عن بعد –السعودية  المكان المقترح للتنفيذ

 5 المجتمعية المقترحةعدد الشراكات 

 مدير المشاريع مسؤول التنفيذ

 



 

 

 دورات تدريبية : عنوان المبادرة

 .تأهيل المهتمين باألنظمة التقنية : الهدف المتحقق من اهداف الجمعية

 .دورات تدريبية عن التقنية بشكل عامهي  وصف المبادرة

 األهداف التفصيلية
 .شرح المسارات المعروفة بالتقنية 

 المستهدفين بميولهم وثم انضمامهم للمسار الذي يريدونه. معرفة 

 عدد المستفيدين، التقييم مؤشر األداء

 .دورات كحد أدني 0وجود  مؤشر اإلنجاز التي تطلع له الجمعية

 80000 الميزانية المقترحة

 2322من عام  الربع الثاني الزمن المقترح للتنفيذ

 عن بعد. المكان المقترح للتنفيذ

 5 عدد الشراكات المجتمعية المقترحة

 مدير المشاريع مسؤول التنفيذ

 

 

 



 

 

 استقطاب عاملين مهتمين. : عنوان المبادرة

 تأهيل المهتمين باألنظمة التقنية. : الهدف المتحقق من اهداف الجمعية

 استقطاب مهتمين بمجاالت التقنية لتأهيلهم. وصف المبادرة

 األهداف التفصيلية
  في اعمال المشاريع لدى الجمعية.المساعدة 

 .اكتساب الخبرة  

 االستمرارية والتقييم، العدد مؤشر األداء

 وجود مستفيد واحد على االقل مؤشر اإلنجاز التي تطلع له الجمعية

 53333 الميزانية المقترحة

 2322من عام  االولالربع  الزمن المقترح للتنفيذ

 عن بعد –ية مقر الجمع المكان المقترح للتنفيذ

 2 عدد الشراكات المجتمعية المقترحة

 مدير المشاريع مسؤول التنفيذ

 

 

 



 

 

 تفعيل جميع حسابات الجمعية في برامج التواصل االجتماعي. : عنوان المبادرة

 .التنسيق والتكامل مع جميع الجهات : الهدف المتحقق من اهداف الجمعية

 .حسابات الجمعيةالمحافظة على نشاط جميع  وصف المبادرة

 األهداف التفصيلية
 .اإلجابة عن جميع االستفسارات خاص من الجهات 

 .التواصل مع الجهات ذات االهتمام المشترك 

 اإلجابة على جميع الرسائل. مؤشر األداء

 وجود تفاهم بين الجمعية والجهات ذات االهتمام المشترك مؤشر اإلنجاز التي تطلع له الجمعية

 0333 المقترحةالميزانية 

 2322عام  طوال الزمن المقترح للتنفيذ

 عن بعد. المكان المقترح للتنفيذ

 3 عدد الشراكات المجتمعية المقترحة

 مدير المشاريع مسؤول التنفيذ

 

 

 



 

 

 .مع الجهات التعاون : عنوان المبادرة

 .التنسيق والتكامل مع جميع الجهات : الهدف المتحقق من اهداف الجمعية

 التعاون في االعمال مع الجهات ذات االهتمام المشتركهي  المبادرة وصف

 األهداف التفصيلية

 زيارات ميدانية 

 توقيع مذكرات التفاهم مع الجهات ذات االهتمام المشترك 

 .الدعم والمساعدة فيما بيننا  

 عدد مرات التعاون، عدد مذكرات التعاون. مؤشر األداء

 مذكرات تفاهم 0وجود أكثر من  الجمعيةمؤشر اإلنجاز التي تطلع له 

 033333 الميزانية المقترحة

 2322عام طوال  الزمن المقترح للتنفيذ

 مقرات الجهات –عن بعد  المكان المقترح للتنفيذ

 5 عدد الشراكات المجتمعية المقترحة

 المدير التنفيذي مسؤول التنفيذ

 

 



 

 

 مشاريع تقنية ذات فائدة مجتمعية. : عنوان المبادرة

 حلول تقنية متكاملة. : الهدف المتحقق من اهداف الجمعية

 هي تنفيذ مشاريع تقنية. وصف المبادرة

 األهداف التفصيلية
 تطوير تطبيقات ذات فائدة مجتمعية 

  حلول تقنية للمجتمع والقطاعات 

 عدد مرات االستخدام، التقييم مؤشر األداء

 وجود مشروع واحد على األقل. اإلنجاز التي تطلع له الجمعيةمؤشر 

 033333 الميزانية المقترحة

 2322الربع األول من عام  الزمن المقترح للتنفيذ

 يحدد الحقا على حسب المشروع –عن بعد  المكان المقترح للتنفيذ

 5 عدد الشراكات المجتمعية المقترحة

 مدير المشاريع مسؤول التنفيذ

 








