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اسم المتطوعة:
12 رًدا

سارة العمودي

یسرى

ساره القرني

وداد عارف سعید بت

شھد العمودي

خیرزاد محمد باقویر

آمال العمودي

نجمھ

ھاجر علي حدادي

مرام بارحمھ

نوف الخلیوي

سجى المزین

استبانة قیاس رضى المتطوعات
12 رًدا

نشر التحلیالت

https://docs.google.com/forms/d/1ZaCJemMPfmO2Uze6PzNzyjApRG2SrTAn2XuPNn3_q8A/edit#start=publishanalytics
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القسم الذي تم التطوع فیھ:
12 رًدا

االشراف على الطالبات .

مشرفھ صاله ومساعده استاذه فاطمھ بااستقبال الطالبات

اشراف عام ومبیعات

المشتریات، دنیا

االشراف على االطفال ومبیعات

جمعیھ سراج القسم النسائي

مشرفة فتیات

اطفال

اشراف عام ومبیعات

لك لبیت

معلمة علیت

المبیعات (االیسكریم)

نسخمن خالل تجربتك التطوعیة مع الجمعیة، كیف تقیمین ھذه التجربة من خالل ما یلي:

تم شرح الفرصة التطوعیة لي
.بشكل جید

تم تعریفي بالجمعیة وإدارة
التطوع والعاملین فیھا بشكل

.كامل

تم تقدیم الدعم والمساندة لي
.أثناء أدائي لدوري التطوعي

حصلت على مھارات وخبرات
.جدیدة أثناء تجربتي التطوعیة

أكرر تجربتي التطوعیة مع
جمعیة ألني راٍض جًدا عن

.تجربتي الناجحة

موافق بشدةموافق بشدةموافق بشدة موافقموافقموافق غیر موافقغیر موافقغیر موافق غیر موافق أبًداغیر موافق أبًداغیر موافق أبًدا
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ھل تفضلین اختیار المھام التطوعیة المناسبة لك من قائمة المھام المتاحة للتطوع، أم اسناد مھام مختاره من قبل المشرفات على
الفرصة التطوعیة؟

12 رًدا

اختیار المھمام من القائمة المتاحة .

متاح الخیار لكم

المھام المتاحھ للتطوع

افضل اختیار المھام

اسناد المھام

أفضل إسنادھا للمشرفات الرائعات

أفضل أن اختار أنا مایناسبني - لكن ال بأس لو تم اسناد مھمة لي

.

جمیعھم

بما تفضلھ الجمعیة

افضل اختیارھا

اختار المھم المناسبھ لي من القائمھ
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النقاط اإلیجابیة التطوعیة التي تم مالحظتھا:
12 رًدا

تعاون المشرفات واالداریات مع المتطوعات ..  
بشاشة وحسن استقبال الموظفات للمتطوعات ..  

تفاعل الطالبات األركان

التعاون وحسن التعامل

كان البرنامج منظم بشكل جید و المھام وزعت في وقت مبكر مما جعل من السھل االستعداد للمھمھ

المشاركھ في العمل  
التعاون بین المتطوعات

حسن التنظیم والمعاملھ الراقیھ مع الطالبات والمتطوعات

غرفة المتطوعات كانت اضافة جمیلة جداً جداً ��  
تجھیزات المكان قبل وقت البرنامج �

التنظییم جدا جمیل

اسلوب المشرفات جدا راقي وجمیل خاصھ استاذه اریج ومنال  
التنظیم  

اھتمام الجمیع بادق التفاصیل

تساعد على تدریب النفس لكثیر من االعمال المستقبلة - كسب اجر ورضا عن النفس

تھیئة المكان بشكل مناسب جدا والمھام الموكلھ كانت واضحھ

السرعھ بلمھمھ
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نقاط التحسین التطوعیة التي تحتاجھا الجمعیة:
12 رًدا

..

ال یوجد

جزاكم اللھ خیر

ال شي

.

- اختیارات المعلمات بشكل یناسب عمر الطالبات ، بعض المعلمات جزاھم اللھ خیر اسلوبھم یناسب عمر أكبر والعكس 
- فیھ بعض األوقات الفاضیة بین الفقرات ، أفضل المره الجایة یكون فیھ مسابقات جاھزة یتعرفون علیھا جمیع المتطوعات عشان اي

وحدة ممكن تقدمھا ، ولو فیھ حلویات كھدایا یصیر خیر على خیر  ❣ 
- أو یكون فیھ فیدیوھات عن أي موضوع ممكن نشغلھا في األوقات الفاضیة ووقت األكل .. (مثالً عن كیفیة الصالة والوضوء أو أي

كرتون عن األخالق ..) 
- لو أمكن تجھیز حجابات للبنات اللي مایكون معاھم حجاب وقت الصالة

اللھم بارك جھود جمیلھ

-

ارى كل شي جمیل ومتقن تبارك الرحمن

الیوجد

شكًرا وحبًا ...

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

نماذج 
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