
االسم :

8 ردود

سمیر الزھراني

رقیة التمیمي

جمیلة المتعاني

الجازي العجمي

حامد القثامي

نھى صالح المعیجل

فھد عبود الحساني

أحمد صالح الحصیني

الوظیفة :

8 ردود

استقصاء رأي متطوع النصف الثاني لعام 2020 م
8 ردود

نشر التحلیالت
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0

1

2

3

1
(12.5 % )

1 (12.5 % ) 1 (12.5 % )

3 (37.5 % )

1 (12.5 % ) 1
(12.5 % )

https://docs.google.com/forms/d/1r826aNy47UlCXewLFvNnXiskcgYU5katGymO79zaNaU/edit?usp=redirect_edit_m2#start=publishanalytics


طبیعة التطوع :

8 ردود

توزیع سالل غذائیة ومساندة زكاة الفطر

إعالم ونشر الكتروني

القسم النسائي

نشر على مواقع التواصل االجتماعي لمحتوى الجمعیھ

توزیع بروشورات توعویة عن فایروس كورونا

عن بعد

تطوع عام

معّرف منطقة

رقم الجوال :

8 ردود

0546393960

0505169628

.

0500898787

0557722981

0500997000

0566595821

0503708509



مدى رضالك عن تعامل الجمعیة مع المتطوعین ؟

8 ردود

مدى مناسبة الفرص التطوعیة المتاحة لمیولك أو تخصصك ؟

8 ردود

مدى إتاحة الجمعیة للمتطوعین في المشاركة والتمكین ؟

8 ردود

راض
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مدى رضاك عن توفر فرص تدریبیة للمتطوعین ؟

8 ردود

مدى رضاك عن األنظمة واآللیات الخاصة بالمتطوعین ؟

8 ردود

مدى رضاك عن التطوع لدى الجمعیة بشكل عام ؟

8 ردود

راض
راض إلى حد ما
غیر راضي

12.5 % 

25 % 

62.5 % 

راض
راض إلى حد ما
غیر راضي

12.5 % 

12.5 % 

75 % 

راض
راض إلى حد ما
غیر راضي

12.5 % 

87.5 % 



ھل یوجد لدیك مقترحات تود تقدیمھا للجمعیة ؟

6 ردود

استفدت كثیر من عملیة التوزیع وطریقة إیصال زكاة الفطر للمستفیدین.

شكراً والف شكر لألستاذة فاطمة الوقداني على حسن تعاونھا وتعاملھا وبوركت جھودكم الرائعة وجزاكم اللھ خیر الجزاء

الیوجد

شكرا

زیادة معرفین القرى

مراجعة االستقصاء السابق ودراسة مادّون فیھ من أفكار  
ولكم شكري وتقدیري وإحترامي

لم یتم إنشاء ھذا المحتوى وال اعتماده من ِقبل Google. اإلبالغ عن إساءة االستخدام - شروط الخدمة - سیاسة الخصوصیة

نماذج 
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