
 

 

 

 

 

 سعادة رئيس جملس اإلدارة                              وفقه اهلل
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته    وبعد ،،

الرضاااا عااا  ا يعياااة  قياااا  االساااانيامل الرسااات لليسااااصيد     ااا   إشاااارىل ا    

قامااان  ااااة الشاااكاوت والستفاااات واالساصساااارات  را عاااة   ، أنشاااااوا وبرا واااا و

 :كالاالي ومت تلخي هاالسانيامل ،  وتصاصيت ناائج

 مادني ما سط عالي الناد

البرامج الدعوية المقدمة من الكلمات والدروس في المساجد وعبر 
 .البث المباشر

%70 %23 %7 

 0% 26% 74% .ومناسبتها  وتنوعها للجاليات المقدمة البرامج

 0% 33% 67% .مجتمعية توعوية ببرامج الجمعية تشارك

 4% 44% 52% .المجتمع على التأثير في الجمعية دور

.للمستفيدين الجمعية قبل من المقدمة والخدمات البرامج عن رضاكم  %63  %37  %0 

.المجتمع في للجمعية اإلعالمي الظهور  %41 %44 %15 

.الجمعية لدى التطوع في رغبتكم مدى   %82  %11 %7 

.عام بشكل الجمعية عن رضاكم  %81  %19 %0 
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عاا  الااا اساااسنلاوا ا يعيااة واالساصسااارات ناقشاان اللةاااة ايااح الستفااات  اكياا

 : وخر ن بالا صيات الاالية وم قح ا يعية اإللكتوني طر ق االسانيامل

    جا اعيزز  افب زز   ززاج   تعزيززز جانب ززي جبينززبتم اج ززتراجا جاتززاجر  اج   زز

 .جارنترع

 اعز   زم ر  ز  تج تق بي عدد أفتا رن جارت اعين اتزا يا  زات ت اعيز  ر 

 .جاعرل جات اعم

  تح ين جانب ي جبعالرم النرعي. 

  جاتافيز على زيبدة جاتاجر  اج      جارانه  ال ايح  جا تبتي . 

 تفعيل جادااجت جارنترعي  عتا ر  بت جاتاج ل جبنتربعم. 

  .والمقترحات في اجتماع مجلس اإلدارة القادمونوصي بمناقشة نتائج اإلستبيان 

 ج تقتبل ارتبتع  جا فباى اجارقتاحبت اجال تف باجت ان  

 عند اهلل صاحل الزهراني                        ز اد أمحد مخنشي         

 

 

 جارديا جات فيذي : ت

 أعضبء رنلس جبدجاة. ت
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 البرامج الدعوية المقدمة من الكلمات والدروس في المساجد وعبر البث المباشر

 

 

  ومناسبتها وتنوعها للجاليات المقدمة البرامج
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 % 74.07:  الي  ــع

 %25.92  :  متوسط

 % 70.37:  الي  ـــع

 %22.22  :  متوسط

 %7.40  :متــدني  



 

 مجتمعية توعوية ببرامج الجمعية تشارك

 

 

 المجتمع على التأثير في الجمعية دور
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 % 66.66:  الي ـــع

 %33.33  :  متوسط

 %  51.85:  الي  ــع

 %44.44  :  متوسط

 %3.70:  متـدني   



لمستفيديها الجمعية قبل من المقدمة والخدمات البرامج عن رضاكم  

 

 

المجتمع في للجمعية اإلعالمي الظهور  
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 % 62.96:  الي  ــع

 %37.03  :  متوسط

 %  40.74:  الي  ــع

 %44.44  :  متوسط

 %14.81:  متـدني   



الجمعية لدى التطوع في رغبتكم مدى  

 

 

عام بشكل الجمعية عن رضاكم  
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 %  81.84:  الي  ــع

 %11.11  :  متوسط

 %7.40:  متـدني   

 %  81.48:  الي  ــع

 %18.51  :  متوسط


