
 

 

 

 بقرى جنوب مكة نتائج استبيانات رضا المستفيدين

 2021لعام  

  



محمد ھاشم العبدلي 

0507575560

ذكر

أنثى

سعودي

غیر سعودي

قیاس رضا المستفیدین
تسعى جمعیة البر لقرى جنوب مكة للتطویر المستمر لخدماتھا وبرامجھا عن طریق المراجعة والتقییم واالستماع آلراء المستفیدین . 

لتساھم في تقییم عمل الجمعیة نسعد بسماع رأیك من خالل تعبئة ھذا االستبیان .

االسم:

الجوال:

الجنس:

الجنسیة:



متوسطة فأقل

ثانویة

دبلوم

بكالوریوس

دراسات علیا

التواصل والتسجیل

غیر مرضي

123

مرضي

غیر مرضي

123

مرضي

غیر مرضي

123

مرضي

الخدمات المقدمة

مستوى التعلیم:

سھولة إجراءات التسجیل وعدم تعقیدھا

سھولة التواصل مع الجمعیة

حسن استقبال و تعامل موظفي الجمعیة



غیر موافق بشدة

12345

موافق بشدة

غیر موافق بشدة

12345

موافق بشدة

غیر موافق بشدة

12345

موافق بشدة

غیر موافق بشدة

12345

موافق بشدة

غیر موافق بشدة

12345

موافق بشدة

الخدمات التي تقدمھا الجمعیة ذات جودة عالیة

یمكنني الوصول للخدمات التي تقدمھا الجمعیة بسھولة ویسر

ً سلوك منسوبي الجمعیة مقدمي الخدمة لبقاً وجذابا

استجابة الجمعیة لطلبات المستفیدین سریعة

اإلعانات التي تقدمھا الجمعیة شاملة



السة الغذائیة

كسوة العید

المساعدات الطارئة

زكاة المال

كفالة األیتام

أخرى

.Google لم یتم إنشاء ھذا المحتوى وال اعتماده من قِبل

البرامج التي تم االستفادة منھا :

نماذج 

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


عناد مطیر الجحدلي 

0599146093

ذكر

أنثى

سعودي

غیر سعودي

قیاس رضا المستفیدین
تسعى جمعیة البر لقرى جنوب مكة للتطویر المستمر لخدماتھا وبرامجھا عن طریق المراجعة والتقییم واالستماع آلراء المستفیدین . 

لتساھم في تقییم عمل الجمعیة نسعد بسماع رأیك من خالل تعبئة ھذا االستبیان .

االسم:

الجوال:

الجنس:

الجنسیة:



متوسطة فأقل

ثانویة

دبلوم

بكالوریوس

دراسات علیا

التواصل والتسجیل

غیر مرضي

123

مرضي

غیر مرضي

123

مرضي

غیر مرضي

123

مرضي

الخدمات المقدمة

مستوى التعلیم:

سھولة إجراءات التسجیل وعدم تعقیدھا

سھولة التواصل مع الجمعیة

حسن استقبال و تعامل موظفي الجمعیة



غیر موافق بشدة

12345

موافق بشدة

غیر موافق بشدة

12345

موافق بشدة

غیر موافق بشدة

12345

موافق بشدة

غیر موافق بشدة

12345

موافق بشدة

غیر موافق بشدة

12345

موافق بشدة

الخدمات التي تقدمھا الجمعیة ذات جودة عالیة

یمكنني الوصول للخدمات التي تقدمھا الجمعیة بسھولة ویسر

ً سلوك منسوبي الجمعیة مقدمي الخدمة لبقاً وجذابا

استجابة الجمعیة لطلبات المستفیدین سریعة

اإلعانات التي تقدمھا الجمعیة شاملة



السة الغذائیة

كسوة العید

المساعدات الطارئة

زكاة المال

كفالة األیتام

أخرى

.Google لم یتم إنشاء ھذا المحتوى وال اعتماده من قِبل

البرامج التي تم االستفادة منھا :

نماذج 

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


ھند معیض الھذلي 

0599113187

ذكر

أنثى

سعودي

غیر سعودي

قیاس رضا المستفیدین
تسعى جمعیة البر لقرى جنوب مكة للتطویر المستمر لخدماتھا وبرامجھا عن طریق المراجعة والتقییم واالستماع آلراء المستفیدین . 

لتساھم في تقییم عمل الجمعیة نسعد بسماع رأیك من خالل تعبئة ھذا االستبیان .

االسم:

الجوال:

الجنس:

الجنسیة:



متوسطة فأقل

ثانویة

دبلوم

بكالوریوس

دراسات علیا

التواصل والتسجیل

غیر مرضي

123

مرضي

غیر مرضي

123

مرضي

غیر مرضي

123

مرضي

الخدمات المقدمة

مستوى التعلیم:

سھولة إجراءات التسجیل وعدم تعقیدھا

سھولة التواصل مع الجمعیة

حسن استقبال و تعامل موظفي الجمعیة



غیر موافق بشدة

12345

موافق بشدة

غیر موافق بشدة

12345

موافق بشدة

غیر موافق بشدة

12345

موافق بشدة

غیر موافق بشدة

12345

موافق بشدة

غیر موافق بشدة

12345

موافق بشدة

الخدمات التي تقدمھا الجمعیة ذات جودة عالیة

یمكنني الوصول للخدمات التي تقدمھا الجمعیة بسھولة ویسر

ً سلوك منسوبي الجمعیة مقدمي الخدمة لبقاً وجذابا

استجابة الجمعیة لطلبات المستفیدین سریعة

اإلعانات التي تقدمھا الجمعیة شاملة



السة الغذائیة

كسوة العید

المساعدات الطارئة

زكاة المال

كفالة األیتام

أخرى

.Google لم یتم إنشاء ھذا المحتوى وال اعتماده من قِبل

البرامج التي تم االستفادة منھا :

نماذج 

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


  



 

  



  



  



 

  



  



 



 

  



 

  



  



 


	0dd0a9e468a764190b04ecd388448e085bc2ff27d17aab286bf4cf5a1dadf9c6.pdf
	0dd0a9e468a764190b04ecd388448e085bc2ff27d17aab286bf4cf5a1dadf9c6.pdf
	0dd0a9e468a764190b04ecd388448e085bc2ff27d17aab286bf4cf5a1dadf9c6.pdf

