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تقنيـــة  فـــي  متخصصـــة  شـــركة 
تمكيـــن  إلـــى  تســـعى  المعلومـــات 
القطـــاع المجتمعي من اســـتخدام 

بكفـــاءة. التقنيـــة 
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منــذ بــزغ ضياؤنــا فــي عــام 2013 م ونحن نكــّرس جهودنا 
أفضــل  وتقديــم  الرقميــة  القــدرات  أنفــع  بنــاء  فــي 
ونمــاء  الحاضــر  جــودة  أجــل  مــن  التقنيــة  الخدمــات 
المســتقبل، ســلطنا ضوءنــا علــى التمكيــن التقنــي 
للقطــاع النابــض بالحيــاة: القطــاع غيــر الربحــي، ثــم 
تأثيرنــا لتشــمل كافــة األطيــاف عبــر  دائــرة  وّســعنا 
تقديــم مختلــف المبــادرات والحلــول المبتكــرة إلنمــاء 
التقنيــة، معلنيــن بذلــك ريادتنــا فــي التمكيــن التقنــي 

لكافــة أفــراد المجتمــع.

فريق عمل التحول التقني     |
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الرؤية

الرسالة

قطاع مجتمعي فاعل رقمًيـــا.

مـــن  المجتمعـــي  القطـــاع  تمكيـــن 
لتحقيـــق  بكفـــاءة  التقنيـــة  اســـتخدام 

أثـــره. وتعظيـــم  أهدافـــه 
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منــــا
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االبتكار

األثــــــــــر

تضمين التقنية

االستــدامــــة
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مجــاالت 
عــمــــلنــا
المجــــاالت التقـــنية التي نعــمــل على

تحسيــــنها في المــــجـــــتـــمـــــع

اإلدارة
التـــقنيـــــــــة

الخدمــــــات
السحـــابية

إدارة
البيـــــــانـــات

المـــــواقــــــــع
والتطبيقات

األنـــــــظــمــــــــة
والبرمجيـــــــات

البنية التحتيـة
التــــــقنــــــيــــــــــة

اإلعـــــــــــــــــــــالم
الـرقــــــــــــــــــــمي

التـــــقنــــيــــــــات
النـــــاشــــــــــــئــة

المســارات
المعرفة

التــــدريب

الحــــلــول

الخدمات
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عـــرفــة
م
ال

ســار
مــ

< الدراســـات واألدلـة اإلجــرائية

< اإلثـــراء الــمــعـــرفي

< الفـــعـــاليــــات

ننـــشــر المعــرفة 
لنـحقق الـنـــمـــاء

“
“
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نعمــل فــي التحــول التقنــي علــى إعــداد الدراســات العلميــة التي تهدف 

إلــى تقييــم واقــع المنظمــات غيــر الربحيــة فــي شــتى المجــاالت التقنية 

التوجــه  تقيــس  والتــي  للقطــاع،  التقنــي  المســتقبل  واستشــراف 

التقنــي العــام، ومــدى تطــور التقنيــة فــي المنظمــات، والتحديــات التــي 

تواجههــا، وأثرهــا علــى العمــل والفــرص التــي يمكــن خلقهــا. وكذلــك 

مســاعدة أصحــاب القــرار والمصلحــة فــي تعزيــز اتخــاذ القــرار.

 الدراسات واألبحاث العلمية

بعض الدراسات العلمية المنشورة

دراسة البيانات 
واستخداماتها 
في المنظمات 
غير الربحية في 
الســـــــــعوديـــة

دراسة واقـع 
التقنـــــية فــي 
المنظــــــمات 
الخــــــيـــريــــــــــة 
السعـــــوديــة 

دراسة واقـــــع 
الــــمــــــواقـــــــــع 
اإللكترونية في 
المــنــظـــمـــات 
الخــــــيــــــريــــــــــة 
الســـعـــــوديـــة 

دراسة قياس 
التجـــــاوب مع 
الجمــهـــور في 
منــــظــــمـــــــات 
القطاع الثالث 
الســـعــــوديــة 

انقر للحصول على كافة  إصداراتنا

http://altqniah.sa/publications
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نحـــرص فـــي التحـــول التقنـــي علـــى إعـــداد األدلة اإلجرائيـــة في مجاالت 

تقنيـــة مختلفـــة، مـــن أجـــل تحســـين الواقـــع التقنـــي بطريقـــة إجرائيـــة 

منظمـــة، نحـــّول مـــن خاللهـــا المعرفـــة إلـــى تطبيـــق عملـــي متكامـــل.

الدليــل المســاعد 
لتـوثيـــــــق البيــــــــئة 
التقنــــــــــــية فــــــــــــي 

المنظمــة

أفضــــــل الممـارســـات 
التقنية في التطبيقات 

القــرآنيـة 

ــات  ــة طلبـــــ دليــل كـتابـــ
 RFP تـــقديم العــروض 
بـــــــــنــــــــــاء  لمــشــــــاريع 
اإللكترونيــة المـــــواقع 

الدلـيـــــــل الــمــبـســـــــط 
لفـهـــم SEO وتهــيــئــــة 
لمــحــركــــات  المــــواقع 

ــث البـحــ

دليـــل برامـــج إدارة 
المشـــــــاريع

األدلة اإلجرائية

بعض األدلة اإلجرائية المنشورة

SEARCH

انقر للحصول على كافة  إصداراتنا

http://altqniah.sa/publications
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إثـــراء المحــتــــوى

www.mozn.ws

اإلدارة
التقنية

إدارة
البيانات

التطبيقات
والنــــظـــــم

الشـــبكــات
االجتماعية

العمـــل  وتطويـــر  المعرفـــي  لإلثـــراء  إلكترونيـــة  منصـــة 
غيـــر الربحـــي، تضـــم العديـــد مـــن المقـــاالت، والـــدروس، 
والشـــروحات التقنيـــة، الموجهـــة للقطـــاع غيـــر الربحـــي.

التعريف بالوسائل 
التـــــــقـــنـــــيــــــة الــتي 
تسهل من عمـــــل 
المؤسســات غـــير 

الربحية.

أبـــرز مبــــــــادرات

أقسام المنصة

أهــداف المنصة:

إثراء المحـــتـــــــوى 
الـمــــــــــعــــــــرفـــــــي 
المتخصص فــــي 
تقنيات العمــــــــل
غـــيــــــــر الربـــحــــي.

إبـــــــــــراز الكــّتــــــاب 
المتخصصين في 
التقنية واإلعـــالم 

االجتـــماعي.

تدعيم العمل غير 
الربـحي بدراســـات 

وأدلة إجرائيــة.

نشر ثقافة التقنية 
في المؤسـســــــات 

غير الربحيـــة.

تـــــــكـــويـــن مـرجـــــع 
معتــــمـد من قبـــل 
التقنيين العامليـن 
في القــطــــاع غيــر 

الربحي.

http://www.mozn.ws
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نعمـــل فـــي التحـــول التقنـــي علـــى إقامـــة الفعاليـــات التقنيـــة بمختلـــف 
أنواعهـــا التـــي تهـــدف إلـــى رفـــع كفـــاءة التقنيـــة فـــي المجتمـــع، حيـــث 
نســـتضيف أبـــرز المتخصصيـــن والخبـــراء التقنييـــن، ونعـــرض أبـــرز 
ــول  ــل الحلـ ــاول أفضـ ــة، ونتنـ ــة الناجحـ ــارب التقنيـ ــات والتجـ الممارسـ

المالئمـــة لطبيعـــة المنظمـــات غيـــر الربحيـــة.

المــــؤتـــمــــرات
والملــتــقـــيات

اللقــــــاءات
والنـــــدوات

االجــتــمــاعـــات
وورش العمل 

الفــعـاليـات
اإلفتراضية

الــفـعــالــيـــات
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مجتمـــع مطـــوري Google فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية، بدعـــم 
رســـمي مـــن شـــركة Google وبالشـــراكة مـــع مبـــادرة العطـــاء الرقمـــي 
مـــن وزارة االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات. يهـــدف المجتمـــع إلـــى 
نشـــر المعرفـــة الرقميـــة فـــي مجـــال التقنيـــات الناشـــئة الحديثـــة، 
ــة  ــاءات اإلثرائيـ ــم الـــدورات التدريبيـــة وورش العمـــل واللقـ ــر تقديـ عبـ

ـــع. ـــي للجمي المتنوعـــة، وبشـــكل مجان

مجتمـــع النســـاء الرائـــدات فـــي التقنيـــة WTM بدعـــم رســـمي من شـــركة 
Google، يهـــدف إلـــى نشـــر المعرفـــة الرقميـــة وبنـــاء المجتمعـــات 

النســـائية التقنيـــة فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية.

أبــرز فعــــــاليـــــات
التــحـــول التــــقــــني

Saudi Arabia

مجتمـــــع مطوري
جوجــل السحابي
الســــــعـــــــــــــــودي

https://gcdc.cloud/
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فـــي  الربحيـــة  غيـــر  المنظمـــات  اســـتثمار  مســـتوى  رفـــع  إلـــى  يهـــدف 
والمهتميـــن  االختصـــاص  أصحـــاب  يجتمـــع  حيـــث  الرقمـــي،  التســـويق 
فـــي مـــكان واحـــد الســـتعراض مفاهيـــم التســـويق الرقمـــي ومســـتجداته، 
وعـــرض التجـــارب مـــن خـــالل طـــرح أبـــرز الممارســـات النموذجيـــة، والتعـــرف 
علـــى كيفيـــة توظيـــف التقنيـــة الحديثـــة فـــي رفـــع جـــودة التســـويق الرقمـــي.

تعزيـــز مفهوم اســـتثمار 
ــي  ــي فـ ــويق الرقمـ التسـ

ـــر الربحـــي القطـــاع غي

الــــقــــــــدرات  تـــــنـــميـــــــة 
البشـــرية والمؤسســـية 
التســـويق  مجـــال  فـــي 

الرقمـــي

ـــأدوات  التـــعــــــريــــــــف بــــــ
فـــي  النجـــاح  ووســـائل 

الرقمـــي التســـويق 

أبــرز فعــــــاليـــــات

أهداف الملتقى:

التــحـــول التــــقــــني

ملتقى التسويق الرقمي 
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مؤتمر تقنية القطاع غير  الربحي )حلول(

الناجحـــة،  التقنيـــة  والتجـــارب  الممارســـات  أبـــرز  لعـــرض  المؤتمـــر  يهـــدف 
ويســـتضيف أبـــرز المتخصصيـــن التقنييـــن، ويشـــارك فيه العديـــد من المنظمات 

واألفـــراد العامليـــن فـــي القطـــاع غيـــر الربحـــي.
ُتعقـــد ضمـــن المؤتمـــر دورات تدريبيـــة، وورش عمـــل، وحلقـــات نقـــاش، ويصاحبـــه 

معـــرض لطـــرح أحـــدث الحلـــول التقنيـــة، والمنتجات، واالستشـــارات.
ــادل  ــتثمرين لتبـ ــراء والمسـ ــؤولين والخبـ ــار المسـ ــة لكبـ ــر فرصـ ــكل المؤتمـ يشـ
الخبـــرات، وإثـــراء الخدمـــة المجتمعيـــة، ومواكبـــة أحـــدث التطـــورات والتقنيـــات، 
والتعـــرف علـــى فـــرص الشـــراكة بيـــن القطـــاع غيـــر الربحـــي والقطاعيـــن الحكومـــي 

والخـــاص.

المتخصصيـــن  التقـــاء 
مـــع  واحـــدة  قبـــة  تحـــت 
الـــتـــجــــارب  أصـــحــــــاب 
المحليـــة  والممارســـات 
لنــقــــــل  والعـــالـــمــيــــــة 

والتجـــارب. الخبـــرات 

نشـــر الوعـــي التقنـــي لـــدى 
فـــي  القــــــرار  أصحـــاب 
حـــــول  الــمــنــــظـــــمـــــات 
األمــثــــــل  االستــخـــــــدام 

. للتقنيـــة

أفـــــــــــضـــــــــــــل  إبــــــــــــــراز 
التــقنـــــية  الممارســــــات 
ــي  ــة فـ ــة والعالميـ المحليـ
غــــيــــــــــر  المـــنظـــمــــــات 

بحيـــة. الر

وأفــكــــــار  رؤى  تـــقــــديم 
عـمــــليـــــة  وتطبـــيـــــقات 
لتطويـــع جديـــد التقنيـــات 

القطـــاع. خدمـــة  فـــي 

تكويـــن أرضيـــة لتـــدارس 
المســـتجدات المعرفيـــة 
اآلفـــــاق  واستــشــــراف 
لتــقنيـــــة  المستقـــــبلية 

القطـــاع.

تمكيـــن العامــــليــــن فـــي 
تــــــــقــــنــيــــــــة  مـــــــجــــــــال 
فـــــــــي  المعــــــلــــومــــــات 

. ت لمنظمـــا ا

أبــرز فعــــــاليـــــات

أهداف المؤتمر:

altqniah.sa/conf/

التــحـــول التــــقــــني

http://altqniah.sa/conf/


15

ل
حــــلـــو

ال
ســار

مــ

< البرمجة والتــطـــوير

< المنتـــجــات

نبـــتـــكــــــر الـــحـــــلــــول
لقــيـادة المستقـبـل

“

“
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نبتكـــر الحلـــول الرقميـــة بمعاييـــر عالميـــة، مـــن خـــالل تصميـــم 
وتطويـــر األنظمـــة والمنصـــات والبوابـــات اإللكترونيـــة، ألتمتة 

العمـــل ورفع كفــــاءته.

التطبيقات

البرمجيات
الخــــاصــــة

المـــــواقــــع
االلكترونية

األنـــظـــمة

االستضافة

قــــســــــــم
البـرمـجـــة
والتطوير
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نظـــام إلكترونـــي إلدارة العمليـــات اإللكترونيـــة الخاصـــة بالفعاليـــات، بـــدًءا 
مـــن اســـتقبال أوراق العمـــل للمشـــاركين فـــي المؤتمـــر، ثـــم اســـتقبال طلـــب 
ــات  ــا، والفعاليـ ــرات والمداخـــالت خاللهـ ــإدارة المحاضـ ــرورًا بـ التســـجيل، ومـ

المصاحبـــة، وانتهـــاء بتقييـــم المؤتمـــر وإرســـال الشـــهادات للمشـــاركين.

المســـتفيدين،  إلدارة  المانحـــة   للمؤسســـات  موجـــه  إلكترونـــي  نظـــام 
والتواصـــل معهـــم، واالطـــالع علـــى طلبـــات المنـــح والـــرد عليهـــا، ويمكـــن 
ــهولة  ــة بسـ ــة المانحـ ــول للجهـ ــح( الوصـ ــة المنـ ــتفيدة )طالبـ ــة المسـ للجهـ
لتقديـــم طلـــب المنـــح، والتواصـــل مـــع المانحيـــن.

نظـــام إلكترونـــي لعـــرض خدمـــات المنظمـــة فـــي باقـــات متعـــددة، حيـــث يربـــط 
النظـــام بيـــن مقـــدم الباقـــة والمســـتفيد منهـــا، بحيـــث تســـتطيع المنظمـــة 
اســـتقبال طلبـــات االشـــتراك، واحتســـاب مـــرات الطلـــب، وتقديـــم خدمـــات 

الدعـــم الفنـــي للمســـتخدم.

نظـــام إلكترونـــي لتنظيـــم الـــدورات المقامـــة مباشـــرة عبـــر اإلنترنـــت، يمكـــن 
مـــن خاللـــه عـــرض إعالنـــات الـــدورات وتحديـــد موعدهـــا، واســـتقبال طلبـــات 
التســـجيل، وربـــط النظـــام بمنصـــة بـــث الفصـــل اإللكترونـــي، وتقييـــم وطباعـــة 
شـــهادات الحضـــور، 

نظام إدارة المؤتمرات

نظام إدارة المــــــــــــنـــــــح

نـــــــظـــــام البــاقـــات

نظام إدارة التعليم عن بعد

المنتجات البرمجيـــة

للحصول على أحد الحلول التقنية
 https://altqniah.sa/contactus : اتصل بنا

https://altqniah.sa/contactus
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 نظـــام إلكترونـــي يتيـــح إدراج الفعاليـــات والـــدورات علـــى هيئـــة دليـــل يعـــرض 
الفعاليـــات والمعلومـــات الخاصـــة بهـــا كــــ )العنـــوان، الوقـــت، المـــكان، اســـم 
الـــدورة،  يـــوم  مـــرورا بتحضيـــر  التســـجيل  إدارة عمليـــة  المـــدرب( وكذلـــك 
وانتهـــاء بإصـــدار  الشـــهادات. ويمكـــن مـــن خاللـــه اســـتقبال طلبـــات التطـــوع 

فـــي تنظيـــم الفعاليـــات.

نظـــام إلكترونـــي إلدارة الـــدورات اإللكترونيـــة المســـجلة، مـــن حيـــث تنظيـــم 
بأســـئلة  ربطهـــا  مـــع  مقســـمة  دروس  سلســـلة  إلـــى  العـــرض  طريقـــة 
واختبـــارات لقيـــاس اســـتيعاب المتـــدرب، وإصـــدار الشـــهادة الرقميـــة لـــه 
بعـــد إتمـــام الـــدورة وحـــل كافـــة أســـئلتها. توفـــر المنصـــة مســـاحة للنقـــاش 
وطـــرح األســـئلة بيـــن المتدربيـــن والمـــدرب.

إنشـــاء  عبـــر  التبرعـــات،  لتقديـــم أســـلوب مبتكـــر لجمـــع  إلكترونـــي  نظـــام 
وتصديـــر  وإرســـال بطاقـــات إهـــداء التبـــرع آلًيـــا، مـــع دعـــم النظـــام للربـــط مـــع 

بوابـــات الدفـــع اإللكترونـــي.

نظـــام إلكترونـــي يربـــط بيـــن المستشـــير وجهـــة االستشـــارة، حيـــث تتـــم عمليـــة 
ـــم االستشـــارة بيـــن المستشـــار والمستشـــير مـــن خـــالل الموقـــع، مـــع  تقدي
خاصيـــة ربـــط الـــردود بالرســـائل النصيـــة والبريـــد اإللكترونـــي. كمـــا تقـــدم 
المنصـــة شاشـــة عـــرض البيانـــات«DashBoard« لمتابعـــة المستشـــارين 
وأدائهـــم.

إدارة الدورات والفعاليات

نظام الدورات اإللكترونية

نظام البطاقات

نظام االستشارات

المنتجات البرمجيـــة

للحصول على أحد الحلول التقنية
 https://altqniah.sa/contactus : اتصل بنا

https://altqniah.sa/contactus
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نظـــام  إلكترونـــي للتحكـــم فـــي فـــي المؤسســـات والمنظمـــات غيـــر الربحيـــة، 

يديـــر  العمليـــات اإلداريـــة الداخليـــة ويوفـــر أهـــم الوظائـــف مثـــل )نظـــام شـــؤون 

الموظفيـــن، الرواتـــب، الماليـــة، االتصـــاالت اإلداريـــة، التبرعـــات وغيرهـــا(

وقـــت  أي  وفـــي  مـــكام  أي  مـــن 
الجمعيـــة  مـــوارد  إدارة  يمكنـــك 
والربـــط بيـــن فروعهـــا بـــكل يســـر 
علـــى  يعتمـــد   STC فــــ  وســـهولة 

الســـحابية التقنيـــات 

أحـــدث  اســـتخدام   STC يضمـــن 
التكنولوجيـــا  عالـــم  فـــي  التقنيـــات 
والتـــي تجعـــل أنظمتـــه فـــي مطلـــع 

المنشـــآت إدارة  أنظمـــة 

التـــي  المشـــكلة  كانـــت  مهمـــا 
الدعـــم  آليـــات  فمـــع  تواجههـــا، 
الفنـــي المتوفـــرة فـــي STC بإمكانـــك 
الحلـــول  أفضـــل  علـــى  الحصـــول 

كفـــاءة وأفضـــل  وقـــت  بأســـرع 

STC فـــــ  أواًل قبـــل كل شـــيء  األمـــن 
كل  عـــن  بعيـــدًا  بياناتـــك  يحفـــظ 
المخاطـــر ويســـتخدم أفضـــل تقنيـــات 
عالميـــًا البيانـــات  حمايـــة 

التقلـــق علـــى بيانـــات شـــركتك فهنـــاك 
تحـــدث  احتياطيـــة  نســـخة  دائمـــًا 
مســـتمر بشـــكل 

جميـــع  مـــع  توافقـــه   STC مايميـــز 
شاشـــات العـــرض فبإمكانـــك اإلدارة 
مـــن  الجمعيـــة  بمـــوارد  والتحكـــم 
الجـــوال أو التابلـــت أو مـــن حاســـوبك 
لشـــخصي ا

سحابي

التحديث

الدعم الفني

آمــــن

النسخ االحتياطي

متوافق

للحصول على أحد الحلول التقنية
 https://altqniah.sa/contactus : اتصل بنا

)ERP( نظام  أكيد إلدارة الموارد

https://altqniah.sa/contactus
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ب
التدري

ســار
مــ

< التدريب المــبـــــــاشــــر

< التدريب غير المباشر

نـــــدرب الــــطــــاقـــات 
لتنمية المــــهــــارات

“

“
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ــاج،  ــة علـــى تحليـــل االحتيـ ــة المبنيـ ــددًا مـــن البرامـــج التدريبيـ نقـــدم عـ
والمنتهجـــة ألســـلوب التدريـــب المبنـــي علـــى الجـــدارات.

تتميز البرامج التدريبية باحتوائها على: 

أبرز برامج التدريب المباشر: 

تطـــبيــــقات 
عمــــلــية

مشـــــاريع 
خــــتاميــــة

إعـــــداد مســـــؤول
تقنية المعلومات
في المنظـــمــــــات

غير الربحية

تمـكــــيــن 
 المــــــــرأة
التقنـيــــة

تأهيل مســـؤول
إعالم رقمـــي في 
 المنظــمات  غير 

الربحية

بــــــــنـــــــــاء 
 القيـادات 
 التقــنيــــة

مـــهــــــارات 
 التسويـــق 
 الرقــمــــــــي

احـــــتــراف 
 تطبيقات 
 جـــــوجـــــل

ســــاعـــات 
اســـتشارية

فـــصـــــول 
الكــتــرونـــــية

التــــــدريـــب
المــــباشــر
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 منصـــة للتدريـــب اإللكترونـــي، تقـــدم دورات تدريبيـــة مســـجلة فـــي شـــتى 
المجـــاالت، وهـــي موجهـــة للعامليـــن فـــي منظمـــات القطـــاع غيـــر الربحـــي 
بشـــكل خـــاص، وإلـــى جميـــع المســـتخدمين فـــي العالـــم العربـــي بشـــكل عـــام.
ــاري مـــن خـــال  ــتوى المعرفـــي والمهـ ــى رفـــع المسـ ــة إلـ تســـعى المنصـ
توفيـــر المحتـــوى التدريبـــي فـــي العديـــد مـــن المجـــاالت، وتســـهيل الوصـــول 

لـــه فـــي كل زمـــان ومـــن أي مـــكان.

تقنـية المعلومـات

اإلدارة والتخطيط

العالقات الـعامــة 

اإلعــــالم الـــرقـــمي

اإلدارة والقـــيـادة

الشؤون الماليــة

الموارد البشريــة

التطوير والجودة

التـــــــــــدريـــب
اإللكـــــتروني

www.sdeem.org

مجاالت التدريب:

http://www.sdeem.org
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منـــح شـــهادات حضـــور 
الـــدورة التدaريبيـــة بعـــد 
المقاطـــع  مشـــاهدة 
وإنـــــــجــــــــاز  المـــــرئيــــــة 

. ت لمتطلبـــا ا

التفاعــــــل والتــــــواصـــــــل 
المباشـــر مـــع المـــدرب.

متـــعـــــددة  أنشطـــــــــة 
للـــمـــــــــادة،  مرافــــقـــــة 
ت  ا ر ختـــــــــبـــــــــــا ال كـــــــــــا

ين. والتـــــمار

تقــــيــيــــــــــم  إمكـــانــــيــــــة 
ات. الـــدور

ــة  ــف الذكيـ ــديم« للهواتـ ــق »سـ ــر تطبيـ يتوفـ
علـــى نظامـــي ios و android ، بحيـــث يســـهل 

التعلـــم فـــي كل زمـــان ومـــن أي مـــكان.

عــــــرض الـــــــدورة علـــى 
إمكـــــــانية  مـــع  أجـــزاء، 
مــــــيــــــزة  تـــــفــــــعيـــــــل 

. لتسلســـل ا

مجاالت التدريب:

تطبيق سديم

https://bit.ly/2TENlGz
https://apple.co/2ZOPoYC
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قاعـــات  عبـــر  المباشـــر  اإللكترونـــي  للتدريـــب  خدمـــة 
والنـــدوات  المحاضـــرات  فيهـــا  نقـــدم  الكترونيـــة، 
ـــدورات فـــي شـــتى المجـــاالت التقنيـــة، ونربـــط مـــن  وال

التقنييـــن. بالمتخصصيـــن  المســـتفيدين  خاللهـــا 

webinars.altqniah.sa

http://webinars.altqniah.sa
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ت
خدما

ال
ســار

مــ

< االسـتــــشـــــارات

< برنامج منح البرمجيات

< تقييم الواقع التقني

< منــــصــة تك

تبتـــــكـــــر الخــــدمـات
لتلـبية االحتيــاجــات

“

“
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نقـــدم الخصومـــات الضخمـــة علـــى عـــدد كبيـــر مـــن األنظمـــة والبرامج الحاســـوبية 
األصليـــة، وذلـــك مـــن خـــالل االنضمـــام إلـــى برنامـــج منـــح البرمجيـــات والـــذي 

يقـــدم بالشـــراكة مـــع منظمـــة تكســـوب العالميـــة.

فوائد البرنامج للمنظمات:

أبـــــــرز المــــــبــــــادرات
في مسـار الخــــدمـات

منح البرمـــــــجيــــــات بالـــشـــــراكة
مع منظمة تكسوب 

انـــضـــم إلى برنــامـــج تكـــســـوب

تــــقـــــليــل تكاليـــــف 
الخدمات والبرامج 
التــــقــــــنـيـــــة عـــــلى 

المنظـــــمة.

الحصـــول علـــى برمجيـــات أصليـــة برســـوم مخفضـــة جـــدًا، مثـــل: نظـــام 
الفيروســـات،  مكافحـــات  األوفيـــس،  برامـــج  حزمـــة  أصلـــي،  وينـــدوز 

مســـاحات تخزيـــن مجانيـــة، وغيرهـــا الكثيـــر.

االستـــفــــــادة مـــن منتـــجــــــــات عالميــــــــة 
كبـــرى  تقنيـــة  شـــركات  مـــن  مقدمـــة 
وأدوبـــي  وجوجـــل  مايكروســـوفت  مثـــل 

وغيرهـــا. وســـيمانتك  وسيســـكو 

https://altqniah.sa/programs/techsoup/
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منصة استشارة تك:

للمنظمـــات  التقنيـــة  تقـــدم االستشـــارات  ربحيـــة،  غيـــر  الكترونيـــة  منصـــة 

غيـــر الربحيـــة وتجيـــب علـــى استفســـاراتها. تتميـــز المنصـــة بوجـــود خبـــراء 

ومستشـــارين مّطلعيـــن علـــى احتياجـــات العمـــل غيـــر الربحـــي، لضمـــان تقديـــم 

أفضـــل الحلـــول المالئمـــة لطبيعـــة المنظمـــات غيـــر الربحيـــة.

االستشارات المباشرة: 

نقـــدم أفضـــل االستشـــارات واإلرشـــادات التقنيـــة بمـــا يتناســـب مـــع طبيعـــة 

خـــالل  مـــن  نعمـــل  تقنييـــن،  متخصصيـــن  عبـــر  الربحيـــة،  غيـــر  المنظمـــات 

هـــذه الخدمـــة علـــى تصحيـــح المســـار التقنـــي للمنظمـــة، والتوصيـــة بأفضـــل 

الممارســـات والحلـــول التقنيـــة، ومتابعـــة أثـــر ذلـــك علـــى المنظمـــة.

االســـتـــــشـــارات

للحصول على أحد الحلول التقنية
pr@altqniah.sa :راسلنـــا على البـــريد اإللكـــتروني

أبـــــــرز المــــــبــــــادرات
في مسـار الخــــدمـات

12345

istshara.tech

https://istshara.tech/register/choose
https://istshara.tech/register/choose
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أبـــــــرز المــــــبــــــادرات
في مسـار الخــــدمـات

خدمـــة إنشـــاء وتصميـــم الموقـــع اإللكترونـــي للمنظمـــات غيـــر 
الربحيـــة بواســـطة قوالـــب جاهـــزة وبخصائـــص متعـــددة تلبـــي 

االحتيـــاج.

تصاميم مرنة ومتوافقة 
مــع جــميع شـــاشـات 

العرض 

لوحة تحكم سهلة 
االستخدام

خدمــــات الدعـــم الفــني 
المســـتــــمر.

إمكــانيـــة الربـــط مع 
نطـــاق المنــظمة 

دعـــم الظهــــور في 
محركات البحث

minasatech.com

https://minasatech.com/
https://minasatech.com
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نعمـــل علـــى تصحيـــح مســـار القطـــاع فـــي الجانـــب التقنـــي مـــن حيـــث دراســـة البنيـــة 

التحتيـــة للمنظمـــات، وقيـــاس مســـتوى األمـــن المعلوماتـــي، والتشـــفير والصالحيـــات، 

كمـــا يتـــم قيـــاس مواءمـــة وأداء األنظمـــة والبرامـــج المســـتخدمة، وتقييـــم األداء 

العـــام لـــإلدارة التقنيـــة فـــي المنظمـــة، ثـــم اقتـــراح الحلـــول التقنيـــة المناســـبة.

مجال اإلدارة التقنية

مجال البنية التحـتية

مجال األنظمة والخدمات.

مــــجـال البــــيانـــات

تقييم الواقع التقني

أهداف الخدمة:

مجاالت التقييم:

هل ترغب في الحصول على خدماتنا؟
pr@altqniah.sa :راسلنا على البريد اإللكتروني

أبـــــــرز المــــــبــــــادرات
في مسـار الخــــدمـات

تعزيــــز الحوكـــمــــة 

والشــــــــــفافــــيــــــــة

تـــــــوفــــــيــــر الوقــــــــت 

والجــــــهـــــــد عــــــــلـــــى

 منسوبي المنظمة.

الــحــــد من التكـــــاليف 

والمـــــــــصــــــروفـــــــات 

التشغيـــليــــة.

ســهـــــولــة التواصــــل 

واسدال المهام بين 

فريق العمل.

إيــــجــــــــــــاد بيــئـــــــة 

رقمـيــــة ممـــــــيزة.

مضاعفة اإلنتاج 

و زيادة األثــــــر.
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شـــــركـــــاء
النـــــــجــــاح
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Saudi Arabia

مجتمـــــع مطوري
جوجــل السحابي
الســــــعـــــــــــــــودي
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للحصول على الرسائل التقنية ولمعرفة أخبار 
التحول التقني أرسل »مشترك« 

للحصول على النشرة البريدية الدورية الخاصة 
بالتحول التقني

@altqniah  

https://cutt.ly/Vd7jQLi

altqniah.sa

0566065533

الواتس التقني

النشرة البريدية

تواصل معنا

شــــاهدنا

اشــترك

اشــترك

http://www.twitter.com/altqniah
https://cutt.ly/Vd7jQLi
http://altqniah.sa
http://altqniah.sa
http://wa.me/+966566065533
https://api.whatsapp.com/send?phone=966566065533
http://altqniah.sa/go/Newsletter

