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ھل أھداف الجمعیة واضحة ومحددة بشكل كاف ؟
19 رًدا

ما مدى رضاك عن تواصل الجمعیة معكم ؟
19 رًدا

ما مدى رضاكم عن أسلوب الموظفین بالجمعیة  ؟
19 رًدا

استبانة قیاس رضا األعضاء
19 رًدا

نشر التحلیالت

نسخ

ً راِض جدا
راِض
غیر راِض

21.1 % 

78.9 % 

نسخ

ً راِض جدا
راِض
غیر راِض

10.5 % 

89.5 % 

نسخ

ً راِض جدا
راِض
غیر راِض

10.5 % 

89.5 % 

https://docs.google.com/forms/d/14-gr6FbaORc_6MSp73ZH3iEadNfIyZOjJ8CMOn_L7uY/edit#start=publishanalytics


28 /8 /2022 2:51 م استبانة قیاس رضا األعضاء

https://docs.google.com/forms/d/14-gr6FbaORc_6MSp73ZH3iEadNfIyZOjJ8CMOn_L7uY/viewanalytics 2/5

ما مدى وصول تقاریر الجمعیة بشكل دوري لكم  ؟
19 رًدا

ما مدى رضاكم على طلباتكم واستفساراتكم ومقترحاتكم ؟
19 رًدا

ھل تقوم الجمعیة باطالعكم على إنجازاتھا بشكل دوري  ؟
19 رًدا

نسخ

ً راِض جدا
راِض
غیر راِض

10.5 % 

15.8 % 

73.7 % 

نسخ

ً راِض جدا
راِض
 % 26.3غیر راِض

73.7 % 

نسخ

ً راِض جدا
راِض
غیر راِض

10.5 % 

21.1 % 

68.4 % 
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ما مدى رضاك بشكل عام على الجمعیة  ؟
19 رًدا

نسخ

ً راِض جدا
راِض
 % 21.1غیر راِض

73.7 % 
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ماھي المقترحات لتطویر برامج وانشطة الجمعیة ؟
19 رًدا

ال یوجد

ماشاء اللھ المدیرة تسعى لتطویر برامج وانشطة الجمعیة بصفة مستمرة

االستمرار في التطویر القائم

دعم المجتمع المحلي لبرامج وأنشطة الجمعیة..

التحول من األدوار التقلیدیة إلى أدوار ممیزة

امل ان تتوسع الجمعیھ في توزیع المعونات على المحتاجین في جازان

الطبیعي نتطلع وبشكل مستمر إلى مواكبة المستجدات كما ھو معمول بھ االن بالجمعیة ونسأل اللھ التوفیق والسداد للقائمین على الجمعیة
وأن یجعلھا اللھ في میزان حسناتكم.

فتح فروع منھا في محافظات المنطقھ

االستمرار في استضافة ذوي الكفاءة لعمل دورات لألرامل والمطلقات واالیتام . مع خالص الشكر الجزیل لمدیرة الجمعیة وكافة
العضوات

عمل برامج صیفیة تخدم االسر

-

اسئل اللھ العظیم رب العرش العظیم لكم التوفیق

یفضل إن نعرف عن أنجازات الجمعیة بشكل دوري وعرض البرامج واألنشطة على العضوات وأخذ اآلراء حولھا حتى تتحقق أھداف
البرامج واألنشطة

الیوجد

..

االستمرار والعطاء وجزاكم اللھ خیر

العلم بھا مستقبال إلبداء الرأي والمساھمة بالعمل واالطالع بشكل دوري على ھذه البرامج / تكثیف حمالت التوعیة بأنشطة الجمعیة مع
فائض الشكر وجزیل العرفان . 

 
 
 

عقد الشراكات وتقویة التسویق للمشاریع
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نماذج 
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