
تجربة
مكتب الدعوة بحي الروضة



 /  نيسان 24 يف الخدمة هذه عن أعلن .جوجل رشكة قبل من مقدمة ملفات ومزامنة سحا- تخزين خدمة هي
 بيةاملكت امللفات وتخزين وتعديل بإنشاء للمستخدمY تسمح التي دوكس جوجل لخدمة امتداداً  وتعترب 2012 أبريل
.يخوله من أو امللف مالك قبل من إال إليها الوصول وعدم فيها امللفات أمن تضمن التي جوجل خوادم عىل

 الهواتف فيها اq عليه يعمل الذي التشغيل نظام أو موقعه كان أيا العمل فريق مع ومشاركتها وتعديلها امللفات رفع إمكانية مع 
. اللوحية واألجهزة الذكية

uسعتها مجانية تخزينية مساحة مستخدم لكل يتيح ك  GB15 أن املستخدم بإمكان ذلك وبعد .كبداية السحا- التخزين من 
 باشرتاكTB30  اىلGB100  من اإلضافية املساحة وترتاوح .املال من مبلغ مقابل التخزينية املساحة من املزيد بطلب يقوم

شهري

Google يف املستخدمة املنتجات أهم من Drive :

Googleجداول بیانات  -Google2مستندات  -1

Googleنماذج  -4التقدیمیةGoogleعروض  -3

Googleخرائطي على  -Google6رسومات  -5

Googleمواقع  -7



 ما سنذكره ھنا ھو ممارسة وتجربة ناجحة نسبیا ولكن ال بد من•

:استحضار عدة أمور 

.ال یلزم ان یكون النجاح محصوراً بتطبیق ھذه التجربة1)

احب ھذه التجربة تستھدف استخراج المعلومات التي تعطي لص2)
للجھة الخیریة وبدون تكالیف  الصالحیة ما یبني علیھ من قرار

.مادیة

قل ھذه التجربة تركز في األساس على االستفادة من نماذج قو3)
.لمختلف مناشط الجھة وجمیع خدماتھا



.Google Formمناذج قوقل : املحور األول 

.سبب استخدام �اذج قوقل 1.

.أول �وذج تم استخدامه 2.

:Google Formاملجاالت التي تم فيها استخدام : املحور الثاين

.تسجيل اإليرادات 1.

.املسابقات 2.

.االستبيانات 3.

:Google Formتجربة تسجيل اإليرادات عرب : املحور الثالث

.تجهيز �وذج تسجيل اإليرادات 1.

.تجهيز التقارير األساسية 2.

) .الخ�  قروب – التفط�سفر ( تقارير املشاريع املوسمية وتقسيuتها 3.

.تقارير القياس 4.

.أمور يجب مراعاتها لالستفادة من التجربة 5.

أبرز نتائج التجربة: املحور الرابع



 قوقلسبب استخدام نماذج 

.سھولة وسرعة انشاء النماذج وتعدیلھا1.

.عدم الحاجة للتعدیل البرمجي في النسخ القیاسیة فیھا 2.

.الستخدامھا ال تحتاج إلى خبرة تقنیة عالیة 3.

.ین سھولة استخراج التقاریر واإلحصائیات ، وعدم ارتباطھا بحد مع4.

.إمكانیة استخراج التقاریر بأي طریقة تطلب من أي جھة 5.

.سھولة قیاس مصادر التبرع 6.

.بة مجانیة الخدمة للنسخة األساسیة والتي تم استخدامھا في التجر7.



:أول نموذج 

نموذج تسجیل بطاقات االھداء

 طلبات واستقبال إنشاؤه تم �وذج أول هذا كان
 إذ 1434  عام رمضان موسم خالل عليه اإلهداء بطاقات

 لجنةل األسبوعي االجتuع يف كنا عندما الفكرة بدأت
 عىل املرشف عرض حيث )18/9  يوم (  اإللكرتو� النرش
 من األخوات أحد من ورده ا�يل التعريفي املوقع

 لوقف عمرب qرت التربع فيه تطلب الرشقية املنطقة
 الخارج يف قريباتها ألحد كهدية تقدمه أن وتريد املكتب

 طلبت لها ارساله لصعوبة وذلك درع تريد ال فهي
 فتم تربعبال لقريبتها كإهداء إلكرتونية بطاقة تصميم

 عةبرس  وبدأنا النقطة هذه إىل االجتuع جدول تغي�
 )22/9(  ريخبتا وانتهينا املطلوب وترتيب املهام بتوزيع

  فطرال عيد يف تحب من عايد بعنوان مرشوع إطالق إىل
. 



نموذج تسجیل بطاقات االھداء

البطاقات المنفذة
)3000(متر مربع ) 1500( نصف متر ) 250( قدم مربع ) 100( سھم 

 عدد
المسجلین

1002215295

100200537504350015000المبالغ 

1251: إجمالي عدد المسجلین عبر النموذج 



تسجیل اإلیرادات -1

-عدد الموظفین المدخلین

7250عدد الحركات المسجلة



تسجیل اإلیرادات -1

50عدد الموظفین المدخلین

12892عدد الحركات المسجلة



تسجیل اإلیرادات -1

47عدد الموظفین المدخلین

15604عدد الحركات المسجلة



تسجیل اإلیرادات -1

51عدد الموظفین المدخلین

7976عدد الحركات المسجلة



المسابقات -2

1437	–مسابقة الرزان 

مشاركة 25255عدد المشاركات

مشاھدة 23958عدد مشاھدات الیوتیوب

 مرات التشغیل على عدد
 SoundCloudالـ 

مرةُ  38363

دولة 50الدول عدد



المسابقات -2

صلى هللا علیھ وسلم مسابقة صفة صالة النبي

مشاركة 9098عدد المشاركات

مشاھدة 14668عدد مشاھدات الیوتیوب

 مرات التشغیل على عدد
 SoundCloudالـ 

مرةُ 12637



وعاالستبیانات والتصویت وطلبات التط -3

استبیان رضى المستفید -أ



وعاالستبیانات والتصویت وطلبات التط -3

یةاستبیان لطلب أفكار لمشاریع رمضان -ب



وعاالستبیانات والتصویت وطلبات التط -3

نموذج تسجیل متطوعین -ج



وعاالستبیانات والتصویت وطلبات التط -3

نموذج تصویت داخلي -د



تجھیز نموذج التسجیل -1

.Iتحدید البیانات المطلوبة وتسجیلھا .

.II تجھیز النموذج واعتماده.

.III نشر النموذج لجمیع فریق العمل.



تجھیز التقاریر األساسیة -1

.I األھداف البیعیة.

.IIةتقریر المقارنة بین اإلیرادات بأعوام سابق

.IIIتقریر المشاریع

.IV تقریر إیرادات الفروع اإلعالمیة.



تجھیز التقاریر األساسیة -1



تجھیز التقاریر األساسیة -1



تجھیز التقاریر األساسیة -1



فطیرسفر الت -تقاریر المشاریع الموسمیة وتقسیماتھا  -2

الوقفرصدیق الخیياالنتاج الرقمئيالقسم النساالجالیاتعاماالنترنتالتفطیرعدد المفطرینمبالغ السفرةالعددنوع السفرة

819150039115241842991016178165471390846902736السفرة الذھبیة

14210000420163800350011200126007000700049000السفرة الفضیة

1961176425196176467634312784281029376862558821686250السفرة البرونزیة

1307809532002780953مساھمات التفطیر

218157792547741861848421119979012335481096697297821527362358878اإلجمالي

4،370٫00عدد المفطرین المطلوب

4،773٫97تھمالمفطرین الذین تمت كفال

403٫97المتبقي من عدد المفطرین
زیادة عن عدد 
دالمفطرین المعتم

 اجمالي مبلغ التفطیر
المطلوب

1،704،300٫00

 اجمالي مبلغ التفطیر
الذي تم جمعھ

1،861،847٫81

157،547٫81فطیرالمتبقي من مبلغ الت
ات زیادة عن مبلغ التبرع
المطلوب للتفطیر



یرقروب الخ -تقاریر المشاریع الموسمیة وتقسیماتھا  -2

إجمالي المبالغ الواردة لمشروع قروب الخیر 

شاریعبنود الم تقسیم المبلغ علىالمبلغالمشروعالبند
500٫0086826.68شخص باإلسالم 50تعریف الجالیات
100٫0034٫17365كفالة مسجد دعویاً في رمضانالدعوة
100٫0034٫17365سھم في مشاریع المرأة الدعویةالنسائي

236٫0019٫40982برامج دعوة الشبابصدیق الخیر
175٫0034٫30389مكتبة علمیة لعام كامل 50كفالة المكتبة الشاملة
88٫192928لایر 1111اجمالي المبالغ

قروب  173المنفذة القروباتعدد 



تقاریر لقیاس سبب التبرع  -3
الوسیلة التي علم بھا المتبرع عن المشروع

اإلجمالي العام678األشھر

2495952111055اإلعالمیة فروع المكتب

162504260926زیارة المكتب

8215845285رسالة واتساب

215765143قناة المجد

933648رسالة نصیة

426البحث بقوقل

358زمیل بالمكتب

3317تویترحسابنا في 

77لوحة التبرعات الخارجیة

415صدیق

33زیارة الموظف للجھة

213زیارة الموظف للمؤسسة المانحة

54213665882496اإلجمالي العام



تقاریر لقیاس سبب التبرع  -3
الوسیلة التي علم بھا المتبرع عن المشروع

اإلجمالي العام678األشھر

873996.552828131.31203536.253905664.11قناة المجد

326967.836337361278311088534.83زیارة المكتب

72561.73389547.1886374.82548483.73رسالة واتساب

88037309735137420535192فروع المكتب اإلعالمیة

20000050000250000زیارة الموظف للمؤسسة المانحة

255123316.74476630633.74رسالة نصیة

66036497252زمیل بالمكتب

9460008946988حسابنا في تویتر

30003000زیارة الموظف للجھة

29312931لوحة التبرعات الخارجیة

340610950البحث بقوقل

53611547صدیق

1574687.114244667.23560822.076380176.41اإلجمالي العام



أمور یجب مراعاتھا لالستفادة من التجربة  -4

لك االھتمام بالنموذج بكل تفاصیلھ والتقاریر  تظھر بعد ذ1)

.عدم إتاحة خاصیة التعدیل ألكثر من شخص واحد للضبط  2)

.إتاحة شاشة لمراجعة اإلدخاالت من قبل جمیع الموظفین 3)

من  التقلیل ألقصى حد من اإلضافات النصیة وجعل االختیار4)
.النموذج مباشرة كالقوائم المنسدلة ما عدى األرقام 

ى كلما أصبحت البیانات صحیحة كلما زادت الفائدة منھا عل5)
أرض الواقع



.سھولة اتخاذ القرار عند تنفیذ أي مشروع تسویقي1)

.معرفة مصادر التبرع الممیزة وتعزیزھا2)

ع جودة البیانات المسجلة بحیث أصبح یعتمد علیھا عند رف3)

.التقاریر المالیة لإلدارات العلیا لعدم وجود أخطاء بھا 




