
جھة مانحة

جھات حكومیة

جھات خاصة

متطوع

متبرع

مستفید من خدمات الجمعیة

زائر

عضو الجمعیة العمومیة

تقییم رضا المتسفید

نعم.

ال

استبیان جمعیة البر والخدمات االجتماعیة بـأرن
من منطلق اھتمام جمعیة البر والخدمات االجتماعیھ  بأرن والحرص على رضا المستفیدین للخدمات المقدمة لھم ، نأمل منكم التكرم باإلجابة على 
أسئلة االستبیان لمساعدتنا في تقدیم خدماتنا، علماً بأنھ غیر مطلوب منكم اإلفصاح عن معلوماتكم الخاصة وستكون نتائج االستبیان خاصة بالجمعیة

*طبیعة العالقة مع الجمعیة :

ھل سبق وان زاركم أحد الباحثین  االجتماعیین؟



غیر اضي

12345

ً راضي جدا

نعم

ال

نعم

ال

متمیزه

ممتازه

جیده جداً

جیده

ما مدى رضاكم عن مستوى تعامل الباحثین اإلجتماعیین معكم ؟

ھل سبق وأن استفدت من الجمعیة مادیاً ؟

ھل سبق وأن استفدت من الجمعیة عینیاً ؟

تعامل الموظف مع طلباتك واستفساراتك



متمیزه

ممتازه

جیده جداُ

جیده

ضعیفھ

مناسبة جداً

مناسبھ نوعاً ما

غیر مناسبھ

تسدید فواتیر الكھرباء

أثاث

إیجار المنزل

أجھزه كھربائیة

مواد غذائیة

ترمیم المنزل

الدعم المالي

تقییم اسفسارات االعضاء

*جودة الخدمات العینیة المقدمة لك

*ماھو مستوى رضاك عن نوعیة الدورات التي تقدمھا الجمعیة لتنمیة أفراد األُسر

*اذكر الخدمات التي لم تقدمھا الجمعیة لك وانت بحاجة ماسھ لھا ؟



نعم

ال

ربما

متمیزه

ممتازه

جید جدا

جید

ضعیفھ

غیر راضي

12345

ً راضي جدا

غیر راضي

12345

ً راضي جدا

*ھل أھداف الجمعیة واضحة ومحدده بشكل كاف ؟

كیف ترى خدمات الجمعیة ؟

ما مدي تقییمك لدرجة التواصل من الجمعیة ؟

*ھل تقوم الجمعیة باطالعك على إنجازاتھا بشكل دوري ؟



بشكل دائم

ً أحیانا

ال أعلم أن الجمعیة لدیھا موقع

لم أطلع

غیر راضي

12345

ً راضي جدا

غیر ارضي

12345

ً راضي جدا

تقییم أرائكم

*ھل سبق واطلعت على مناشط وأخبار الجمعیة عن طریق الموقع االلكتروني ؟

*ما مدى رضاكم عن التعامل مع مالحظاتكم واستفساراتكم

*ما مدى رضاكم بشكل عام عن الجمعیة

األسـم (اختیاري)

رقـم الجـوال(اختیاري)



غیر راض

12345

ُ راض جدا

سھل

12345

ً صعب جدا

الزیارة المباشرة

االتصال بالجوال

وسائل التواصل االجتماعي

البرید االلكتروني

مناسبھ جداً

مناسبھ نوعاً ما

غیر مناسب

*ما مدى رضاك عن مستوى الخدمات التي تقدمھا جمعیة البر والخدمات االجتماعیة  بأرن ؟

*ما مدي سھولة الوصول للمعلومات الخاصة بالجمعیة ؟

*ما الطریقة المفضلة للتواصل مع الجمعیة ؟

*ما ھو رأیك في نوع  الدورات التي تقدمھا الجمعیة لتنمیة مھارات كافة أفراد المجتمع ؟



ً مناسبھ جدا

مناسبھ نوعاً ما

غیر مناسب

غیر راض

12345

ً راض جدا

نعم

ال

تقییم زیارتكم للمستودع

غیر راضي

12345

ً راضي جدا

التبرعات

*ما ھو رأیك في نوع  الدورات التي تقدمھا الجمعیة لتنمیة مھارات المستفیدین ؟

*ما مدى رضاك عن استجابة العاملین في  الجمعیة عند التواصل معھم ؟

*ھل سبق وأن زرت مستودع الجمعیة ؟

ما مدى رضاك عن مستوى تعامل موظف المستودع



نعم

ال

تقییم المتبرعین

نعم

ال

نعم

ال

اسئلة الزیاره

نعم

ال

تقییم استقبال الزوار

*ھل سبق وأن تبرعت للجمعیة مادیاً ؟

ھل تم تزویدكم بإیصال استالم تبرع فوراً ؟

*ھل تم االفصاح من قبل الجمعیة عن ھذا التبرع وكیفیة صرفھ للمستفیدین  ؟

*ھل سبق وزرت الجمعیة ؟



ً مناسبھ جدا

مناسبة نوعاً ما

غیر مناسبھ

مناسب جدأ

مناسب نوعاً ما

غیر مناسب

نعم

ال

.Google لم یتم إنشاء ھذا المحتوى وال اعتماده من قِبل

طریقة استقبال الموظف لك

مكان استقبال الزوار

*ھل تم االجابة على استفساراتك وخدمتك بالشكل المطلوب ؟

نماذج 
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تعامل الموظف مع طلباتك واستفساراتك



متمیزه

ممتازه

جیده جداُ

جیده

ضعیفھ

مناسبة جداً

مناسبھ نوعاً ما

غیر مناسبھ

تسدید فواتیر الكھرباء

أثاث

إیجار المنزل

أجھزه كھربائیة

مواد غذائیة

ترمیم المنزل

الدعم المالي

تقییم اسفسارات االعضاء

*جودة الخدمات العینیة المقدمة لك

*ماھو مستوى رضاك عن نوعیة الدورات التي تقدمھا الجمعیة لتنمیة أفراد األُسر

*اذكر الخدمات التي لم تقدمھا الجمعیة لك وانت بحاجة ماسھ لھا ؟



نعم

ال

ربما

متمیزه

ممتازه

جید جدا

جید

ضعیفھ

غیر راضي

12345

ً راضي جدا

غیر راضي

12345

ً راضي جدا

*ھل أھداف الجمعیة واضحة ومحدده بشكل كاف ؟

كیف ترى خدمات الجمعیة ؟

ما مدي تقییمك لدرجة التواصل من الجمعیة ؟

*ھل تقوم الجمعیة باطالعك على إنجازاتھا بشكل دوري ؟



بشكل دائم

ً أحیانا

ال أعلم أن الجمعیة لدیھا موقع

لم أطلع

غیر راضي

12345

ً راضي جدا

غیر ارضي

12345

ً راضي جدا

تقییم أرائكم

*ھل سبق واطلعت على مناشط وأخبار الجمعیة عن طریق الموقع االلكتروني ؟

*ما مدى رضاكم عن التعامل مع مالحظاتكم واستفساراتكم

*ما مدى رضاكم بشكل عام عن الجمعیة

األسـم (اختیاري)

رقـم الجـوال(اختیاري)



غیر راض

12345

ُ راض جدا

سھل

12345

ً صعب جدا

الزیارة المباشرة

االتصال بالجوال

وسائل التواصل االجتماعي

البرید االلكتروني

مناسبھ جداً

مناسبھ نوعاً ما

غیر مناسب

*ما مدى رضاك عن مستوى الخدمات التي تقدمھا جمعیة البر والخدمات االجتماعیة  بأرن ؟

*ما مدي سھولة الوصول للمعلومات الخاصة بالجمعیة ؟

*ما الطریقة المفضلة للتواصل مع الجمعیة ؟

*ما ھو رأیك في نوع  الدورات التي تقدمھا الجمعیة لتنمیة مھارات كافة أفراد المجتمع ؟



ً مناسبھ جدا

مناسبھ نوعاً ما

غیر مناسب

غیر راض

12345

ً راض جدا

نعم

ال

تقییم زیارتكم للمستودع

غیر راضي

12345

ً راضي جدا

التبرعات

*ما ھو رأیك في نوع  الدورات التي تقدمھا الجمعیة لتنمیة مھارات المستفیدین ؟

*ما مدى رضاك عن استجابة العاملین في  الجمعیة عند التواصل معھم ؟

*ھل سبق وأن زرت مستودع الجمعیة ؟

ما مدى رضاك عن مستوى تعامل موظف المستودع



نعم

ال

تقییم المتبرعین

نعم

ال

نعم

ال

اسئلة الزیاره

نعم

ال

تقییم استقبال الزوار

*ھل سبق وأن تبرعت للجمعیة مادیاً ؟

ھل تم تزویدكم بإیصال استالم تبرع فوراً ؟

*ھل تم االفصاح من قبل الجمعیة عن ھذا التبرع وكیفیة صرفھ للمستفیدین  ؟

*ھل سبق وزرت الجمعیة ؟



ً مناسبھ جدا

مناسبة نوعاً ما

غیر مناسبھ

مناسب جدأ

مناسب نوعاً ما

غیر مناسب

نعم

ال

.Google لم یتم إنشاء ھذا المحتوى وال اعتماده من قِبل

طریقة استقبال الموظف لك

مكان استقبال الزوار

*ھل تم االجابة على استفساراتك وخدمتك بالشكل المطلوب ؟

نماذج 

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


جھة مانحة

جھات حكومیة

جھات خاصة

متطوع

متبرع

مستفید من خدمات الجمعیة

زائر

عضو الجمعیة العمومیة

تقییم رضا المتسفید

نعم.

ال

استبیان جمعیة البر والخدمات االجتماعیة بـأرن
من منطلق اھتمام جمعیة البر والخدمات االجتماعیھ  بأرن والحرص على رضا المستفیدین للخدمات المقدمة لھم ، نأمل منكم التكرم باإلجابة على 
أسئلة االستبیان لمساعدتنا في تقدیم خدماتنا، علماً بأنھ غیر مطلوب منكم اإلفصاح عن معلوماتكم الخاصة وستكون نتائج االستبیان خاصة بالجمعیة

*طبیعة العالقة مع الجمعیة :

ھل سبق وان زاركم أحد الباحثین  االجتماعیین؟



غیر اضي

12345

ً راضي جدا

نعم

ال

نعم

ال

متمیزه

ممتازه

جیده جداً

جیده

ما مدى رضاكم عن مستوى تعامل الباحثین اإلجتماعیین معكم ؟

ھل سبق وأن استفدت من الجمعیة مادیاً ؟

ھل سبق وأن استفدت من الجمعیة عینیاً ؟

تعامل الموظف مع طلباتك واستفساراتك



متمیزه

ممتازه

جیده جداُ

جیده

ضعیفھ

مناسبة جداً

مناسبھ نوعاً ما

غیر مناسبھ

تسدید فواتیر الكھرباء

أثاث

إیجار المنزل

أجھزه كھربائیة

مواد غذائیة

ترمیم المنزل

الدعم المالي

تقییم اسفسارات االعضاء

*جودة الخدمات العینیة المقدمة لك

*ماھو مستوى رضاك عن نوعیة الدورات التي تقدمھا الجمعیة لتنمیة أفراد األُسر

*اذكر الخدمات التي لم تقدمھا الجمعیة لك وانت بحاجة ماسھ لھا ؟



نعم

ال

ربما

متمیزه

ممتازه

جید جدا

جید

ضعیفھ

غیر راضي

12345

ً راضي جدا

غیر راضي

12345

ً راضي جدا

*ھل أھداف الجمعیة واضحة ومحدده بشكل كاف ؟

كیف ترى خدمات الجمعیة ؟

ما مدي تقییمك لدرجة التواصل من الجمعیة ؟

*ھل تقوم الجمعیة باطالعك على إنجازاتھا بشكل دوري ؟



بشكل دائم

ً أحیانا

ال أعلم أن الجمعیة لدیھا موقع

لم أطلع

غیر راضي

12345

ً راضي جدا

غیر ارضي

12345

ً راضي جدا

تقییم أرائكم

*ھل سبق واطلعت على مناشط وأخبار الجمعیة عن طریق الموقع االلكتروني ؟

*ما مدى رضاكم عن التعامل مع مالحظاتكم واستفساراتكم

*ما مدى رضاكم بشكل عام عن الجمعیة

األسـم (اختیاري)

رقـم الجـوال(اختیاري)



غیر راض

12345

ُ راض جدا

سھل

12345

ً صعب جدا

الزیارة المباشرة

االتصال بالجوال

وسائل التواصل االجتماعي

البرید االلكتروني

مناسبھ جداً

مناسبھ نوعاً ما

غیر مناسب

*ما مدى رضاك عن مستوى الخدمات التي تقدمھا جمعیة البر والخدمات االجتماعیة  بأرن ؟

*ما مدي سھولة الوصول للمعلومات الخاصة بالجمعیة ؟

*ما الطریقة المفضلة للتواصل مع الجمعیة ؟

*ما ھو رأیك في نوع  الدورات التي تقدمھا الجمعیة لتنمیة مھارات كافة أفراد المجتمع ؟



ً مناسبھ جدا

مناسبھ نوعاً ما

غیر مناسب

غیر راض

12345

ً راض جدا

نعم

ال

تقییم زیارتكم للمستودع

غیر راضي

12345

ً راضي جدا

التبرعات

*ما ھو رأیك في نوع  الدورات التي تقدمھا الجمعیة لتنمیة مھارات المستفیدین ؟

*ما مدى رضاك عن استجابة العاملین في  الجمعیة عند التواصل معھم ؟

*ھل سبق وأن زرت مستودع الجمعیة ؟

ما مدى رضاك عن مستوى تعامل موظف المستودع



نعم

ال

تقییم المتبرعین

نعم

ال

نعم

ال

اسئلة الزیاره

نعم

ال

تقییم استقبال الزوار

*ھل سبق وأن تبرعت للجمعیة مادیاً ؟

ھل تم تزویدكم بإیصال استالم تبرع فوراً ؟

*ھل تم االفصاح من قبل الجمعیة عن ھذا التبرع وكیفیة صرفھ للمستفیدین  ؟

*ھل سبق وزرت الجمعیة ؟



ً مناسبھ جدا

مناسبة نوعاً ما

غیر مناسبھ

مناسب جدأ

مناسب نوعاً ما

غیر مناسب

نعم

ال

.Google لم یتم إنشاء ھذا المحتوى وال اعتماده من قِبل

طریقة استقبال الموظف لك

مكان استقبال الزوار

*ھل تم االجابة على استفساراتك وخدمتك بالشكل المطلوب ؟

نماذج 

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


جھة مانحة

جھات حكومیة

جھات خاصة

متطوع

متبرع

مستفید من خدمات الجمعیة

زائر

عضو الجمعیة العمومیة

تقییم رضا المتسفید

نعم.

ال

استبیان جمعیة البر والخدمات االجتماعیة بـأرن
من منطلق اھتمام جمعیة البر والخدمات االجتماعیھ  بأرن والحرص على رضا المستفیدین للخدمات المقدمة لھم ، نأمل منكم التكرم باإلجابة على 
أسئلة االستبیان لمساعدتنا في تقدیم خدماتنا، علماً بأنھ غیر مطلوب منكم اإلفصاح عن معلوماتكم الخاصة وستكون نتائج االستبیان خاصة بالجمعیة

*طبیعة العالقة مع الجمعیة :

ھل سبق وان زاركم أحد الباحثین  االجتماعیین؟



غیر اضي

12345

ً راضي جدا

نعم

ال

نعم

ال

متمیزه

ممتازه

جیده جداً

جیده

ما مدى رضاكم عن مستوى تعامل الباحثین اإلجتماعیین معكم ؟

ھل سبق وأن استفدت من الجمعیة مادیاً ؟

ھل سبق وأن استفدت من الجمعیة عینیاً ؟

تعامل الموظف مع طلباتك واستفساراتك



متمیزه

ممتازه

جیده جداُ

جیده

ضعیفھ

مناسبة جداً

مناسبھ نوعاً ما

غیر مناسبھ

تسدید فواتیر الكھرباء

أثاث

إیجار المنزل

أجھزه كھربائیة

مواد غذائیة

ترمیم المنزل

الدعم المالي

تقییم اسفسارات االعضاء

*جودة الخدمات العینیة المقدمة لك

*ماھو مستوى رضاك عن نوعیة الدورات التي تقدمھا الجمعیة لتنمیة أفراد األُسر

*اذكر الخدمات التي لم تقدمھا الجمعیة لك وانت بحاجة ماسھ لھا ؟



نعم

ال

ربما

متمیزه

ممتازه

جید جدا

جید

ضعیفھ

غیر راضي

12345

ً راضي جدا

غیر راضي

12345

ً راضي جدا

*ھل أھداف الجمعیة واضحة ومحدده بشكل كاف ؟

كیف ترى خدمات الجمعیة ؟

ما مدي تقییمك لدرجة التواصل من الجمعیة ؟

*ھل تقوم الجمعیة باطالعك على إنجازاتھا بشكل دوري ؟



بشكل دائم

ً أحیانا

ال أعلم أن الجمعیة لدیھا موقع

لم أطلع

غیر راضي

12345

ً راضي جدا

غیر ارضي

12345

ً راضي جدا

تقییم أرائكم

*ھل سبق واطلعت على مناشط وأخبار الجمعیة عن طریق الموقع االلكتروني ؟

*ما مدى رضاكم عن التعامل مع مالحظاتكم واستفساراتكم

*ما مدى رضاكم بشكل عام عن الجمعیة

األسـم (اختیاري)

رقـم الجـوال(اختیاري)



غیر راض

12345

ُ راض جدا

سھل

12345

ً صعب جدا

الزیارة المباشرة

االتصال بالجوال

وسائل التواصل االجتماعي

البرید االلكتروني

مناسبھ جداً

مناسبھ نوعاً ما

غیر مناسب

*ما مدى رضاك عن مستوى الخدمات التي تقدمھا جمعیة البر والخدمات االجتماعیة  بأرن ؟

*ما مدي سھولة الوصول للمعلومات الخاصة بالجمعیة ؟

*ما الطریقة المفضلة للتواصل مع الجمعیة ؟

*ما ھو رأیك في نوع  الدورات التي تقدمھا الجمعیة لتنمیة مھارات كافة أفراد المجتمع ؟



ً مناسبھ جدا

مناسبھ نوعاً ما

غیر مناسب

غیر راض

12345

ً راض جدا

نعم

ال

تقییم زیارتكم للمستودع

غیر راضي

12345

ً راضي جدا

التبرعات

*ما ھو رأیك في نوع  الدورات التي تقدمھا الجمعیة لتنمیة مھارات المستفیدین ؟

*ما مدى رضاك عن استجابة العاملین في  الجمعیة عند التواصل معھم ؟

*ھل سبق وأن زرت مستودع الجمعیة ؟

ما مدى رضاك عن مستوى تعامل موظف المستودع



نعم

ال

تقییم المتبرعین

نعم

ال

نعم

ال

اسئلة الزیاره

نعم

ال

تقییم استقبال الزوار

*ھل سبق وأن تبرعت للجمعیة مادیاً ؟

ھل تم تزویدكم بإیصال استالم تبرع فوراً ؟

*ھل تم االفصاح من قبل الجمعیة عن ھذا التبرع وكیفیة صرفھ للمستفیدین  ؟

*ھل سبق وزرت الجمعیة ؟



ً مناسبھ جدا

مناسبة نوعاً ما

غیر مناسبھ

مناسب جدأ

مناسب نوعاً ما

غیر مناسب

نعم

ال

.Google لم یتم إنشاء ھذا المحتوى وال اعتماده من قِبل

طریقة استقبال الموظف لك

مكان استقبال الزوار

*ھل تم االجابة على استفساراتك وخدمتك بالشكل المطلوب ؟

نماذج 

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


جھة مانحة

جھات حكومیة

جھات خاصة

متطوع

متبرع

مستفید من خدمات الجمعیة

زائر

عضو الجمعیة العمومیة

تقییم رضا المتسفید

نعم.

ال

استبیان جمعیة البر والخدمات االجتماعیة بـأرن
من منطلق اھتمام جمعیة البر والخدمات االجتماعیھ  بأرن والحرص على رضا المستفیدین للخدمات المقدمة لھم ، نأمل منكم التكرم باإلجابة على 
أسئلة االستبیان لمساعدتنا في تقدیم خدماتنا، علماً بأنھ غیر مطلوب منكم اإلفصاح عن معلوماتكم الخاصة وستكون نتائج االستبیان خاصة بالجمعیة

*طبیعة العالقة مع الجمعیة :

ھل سبق وان زاركم أحد الباحثین  االجتماعیین؟



غیر اضي

12345

ً راضي جدا

نعم

ال

نعم

ال

متمیزه

ممتازه

جیده جداً

جیده

ما مدى رضاكم عن مستوى تعامل الباحثین اإلجتماعیین معكم ؟

ھل سبق وأن استفدت من الجمعیة مادیاً ؟

ھل سبق وأن استفدت من الجمعیة عینیاً ؟

تعامل الموظف مع طلباتك واستفساراتك



متمیزه

ممتازه

جیده جداُ

جیده

ضعیفھ

مناسبة جداً

مناسبھ نوعاً ما

غیر مناسبھ

تسدید فواتیر الكھرباء

أثاث

إیجار المنزل

أجھزه كھربائیة

مواد غذائیة

ترمیم المنزل

الدعم المالي

تقییم اسفسارات االعضاء

*جودة الخدمات العینیة المقدمة لك

*ماھو مستوى رضاك عن نوعیة الدورات التي تقدمھا الجمعیة لتنمیة أفراد األُسر

*اذكر الخدمات التي لم تقدمھا الجمعیة لك وانت بحاجة ماسھ لھا ؟



نعم

ال

ربما

متمیزه

ممتازه

جید جدا

جید

ضعیفھ

غیر راضي

12345

ً راضي جدا

غیر راضي

12345

ً راضي جدا

*ھل أھداف الجمعیة واضحة ومحدده بشكل كاف ؟

كیف ترى خدمات الجمعیة ؟

ما مدي تقییمك لدرجة التواصل من الجمعیة ؟

*ھل تقوم الجمعیة باطالعك على إنجازاتھا بشكل دوري ؟



بشكل دائم

ً أحیانا

ال أعلم أن الجمعیة لدیھا موقع

لم أطلع

غیر راضي

12345

ً راضي جدا

غیر ارضي

12345

ً راضي جدا

تقییم أرائكم

*ھل سبق واطلعت على مناشط وأخبار الجمعیة عن طریق الموقع االلكتروني ؟

*ما مدى رضاكم عن التعامل مع مالحظاتكم واستفساراتكم

*ما مدى رضاكم بشكل عام عن الجمعیة

األسـم (اختیاري)

رقـم الجـوال(اختیاري)



غیر راض

12345

ُ راض جدا

سھل

12345

ً صعب جدا

الزیارة المباشرة

االتصال بالجوال

وسائل التواصل االجتماعي

البرید االلكتروني

مناسبھ جداً

مناسبھ نوعاً ما

غیر مناسب

*ما مدى رضاك عن مستوى الخدمات التي تقدمھا جمعیة البر والخدمات االجتماعیة  بأرن ؟

*ما مدي سھولة الوصول للمعلومات الخاصة بالجمعیة ؟

*ما الطریقة المفضلة للتواصل مع الجمعیة ؟

*ما ھو رأیك في نوع  الدورات التي تقدمھا الجمعیة لتنمیة مھارات كافة أفراد المجتمع ؟



ً مناسبھ جدا

مناسبھ نوعاً ما

غیر مناسب

غیر راض

12345

ً راض جدا

نعم

ال

تقییم زیارتكم للمستودع

غیر راضي

12345

ً راضي جدا

التبرعات

*ما ھو رأیك في نوع  الدورات التي تقدمھا الجمعیة لتنمیة مھارات المستفیدین ؟

*ما مدى رضاك عن استجابة العاملین في  الجمعیة عند التواصل معھم ؟

*ھل سبق وأن زرت مستودع الجمعیة ؟

ما مدى رضاك عن مستوى تعامل موظف المستودع



نعم

ال

تقییم المتبرعین

نعم

ال

نعم

ال

اسئلة الزیاره

نعم

ال

تقییم استقبال الزوار

*ھل سبق وأن تبرعت للجمعیة مادیاً ؟

ھل تم تزویدكم بإیصال استالم تبرع فوراً ؟

*ھل تم االفصاح من قبل الجمعیة عن ھذا التبرع وكیفیة صرفھ للمستفیدین  ؟

*ھل سبق وزرت الجمعیة ؟



ً مناسبھ جدا

مناسبة نوعاً ما

غیر مناسبھ

مناسب جدأ

مناسب نوعاً ما

غیر مناسب

نعم

ال

.Google لم یتم إنشاء ھذا المحتوى وال اعتماده من قِبل

طریقة استقبال الموظف لك

مكان استقبال الزوار

*ھل تم االجابة على استفساراتك وخدمتك بالشكل المطلوب ؟

نماذج 

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


جھة مانحة

جھات حكومیة

جھات خاصة

متطوع

متبرع

مستفید من خدمات الجمعیة

زائر

عضو الجمعیة العمومیة

تقییم رضا المتسفید

نعم.

ال

استبیان جمعیة البر والخدمات االجتماعیة بـأرن
من منطلق اھتمام جمعیة البر والخدمات االجتماعیھ  بأرن والحرص على رضا المستفیدین للخدمات المقدمة لھم ، نأمل منكم التكرم باإلجابة على 
أسئلة االستبیان لمساعدتنا في تقدیم خدماتنا، علماً بأنھ غیر مطلوب منكم اإلفصاح عن معلوماتكم الخاصة وستكون نتائج االستبیان خاصة بالجمعیة

*طبیعة العالقة مع الجمعیة :

ھل سبق وان زاركم أحد الباحثین  االجتماعیین؟



غیر اضي

12345

ً راضي جدا

نعم

ال

نعم

ال

متمیزه

ممتازه

جیده جداً

جیده

ما مدى رضاكم عن مستوى تعامل الباحثین اإلجتماعیین معكم ؟

ھل سبق وأن استفدت من الجمعیة مادیاً ؟

ھل سبق وأن استفدت من الجمعیة عینیاً ؟

تعامل الموظف مع طلباتك واستفساراتك



متمیزه

ممتازه

جیده جداُ

جیده

ضعیفھ

مناسبة جداً

مناسبھ نوعاً ما

غیر مناسبھ

تسدید فواتیر الكھرباء

أثاث

إیجار المنزل

أجھزه كھربائیة

مواد غذائیة

ترمیم المنزل

الدعم المالي

تقییم اسفسارات االعضاء

*جودة الخدمات العینیة المقدمة لك

*ماھو مستوى رضاك عن نوعیة الدورات التي تقدمھا الجمعیة لتنمیة أفراد األُسر

*اذكر الخدمات التي لم تقدمھا الجمعیة لك وانت بحاجة ماسھ لھا ؟



نعم

ال

ربما

متمیزه

ممتازه

جید جدا

جید

ضعیفھ

غیر راضي

12345

ً راضي جدا

غیر راضي

12345

ً راضي جدا

*ھل أھداف الجمعیة واضحة ومحدده بشكل كاف ؟

كیف ترى خدمات الجمعیة ؟

ما مدي تقییمك لدرجة التواصل من الجمعیة ؟

*ھل تقوم الجمعیة باطالعك على إنجازاتھا بشكل دوري ؟



بشكل دائم

ً أحیانا

ال أعلم أن الجمعیة لدیھا موقع

لم أطلع

غیر راضي

12345

ً راضي جدا

غیر ارضي

12345

ً راضي جدا

تقییم أرائكم

*ھل سبق واطلعت على مناشط وأخبار الجمعیة عن طریق الموقع االلكتروني ؟

*ما مدى رضاكم عن التعامل مع مالحظاتكم واستفساراتكم

*ما مدى رضاكم بشكل عام عن الجمعیة

األسـم (اختیاري)

رقـم الجـوال(اختیاري)



غیر راض

12345

ُ راض جدا

سھل

12345

ً صعب جدا

الزیارة المباشرة

االتصال بالجوال

وسائل التواصل االجتماعي

البرید االلكتروني

مناسبھ جداً

مناسبھ نوعاً ما

غیر مناسب

*ما مدى رضاك عن مستوى الخدمات التي تقدمھا جمعیة البر والخدمات االجتماعیة  بأرن ؟

*ما مدي سھولة الوصول للمعلومات الخاصة بالجمعیة ؟

*ما الطریقة المفضلة للتواصل مع الجمعیة ؟

*ما ھو رأیك في نوع  الدورات التي تقدمھا الجمعیة لتنمیة مھارات كافة أفراد المجتمع ؟



ً مناسبھ جدا

مناسبھ نوعاً ما

غیر مناسب
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12345
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تقییم زیارتكم للمستودع

غیر راضي

12345

ً راضي جدا

التبرعات

*ما ھو رأیك في نوع  الدورات التي تقدمھا الجمعیة لتنمیة مھارات المستفیدین ؟

*ما مدى رضاك عن استجابة العاملین في  الجمعیة عند التواصل معھم ؟

*ھل سبق وأن زرت مستودع الجمعیة ؟

ما مدى رضاك عن مستوى تعامل موظف المستودع



نعم

ال

تقییم المتبرعین

نعم

ال

نعم

ال

اسئلة الزیاره

نعم

ال

تقییم استقبال الزوار

*ھل سبق وأن تبرعت للجمعیة مادیاً ؟

ھل تم تزویدكم بإیصال استالم تبرع فوراً ؟

*ھل تم االفصاح من قبل الجمعیة عن ھذا التبرع وكیفیة صرفھ للمستفیدین  ؟

*ھل سبق وزرت الجمعیة ؟



ً مناسبھ جدا

مناسبة نوعاً ما

غیر مناسبھ

مناسب جدأ

مناسب نوعاً ما

غیر مناسب

نعم

ال

.Google لم یتم إنشاء ھذا المحتوى وال اعتماده من قِبل

طریقة استقبال الموظف لك

مكان استقبال الزوار

*ھل تم االجابة على استفساراتك وخدمتك بالشكل المطلوب ؟
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استبیان جمعیة البر والخدمات االجتماعیة بـأرن
من منطلق اھتمام جمعیة البر والخدمات االجتماعیھ  بأرن والحرص على رضا المستفیدین للخدمات المقدمة لھم ، نأمل منكم التكرم باإلجابة على 
أسئلة االستبیان لمساعدتنا في تقدیم خدماتنا، علماً بأنھ غیر مطلوب منكم اإلفصاح عن معلوماتكم الخاصة وستكون نتائج االستبیان خاصة بالجمعیة

*طبیعة العالقة مع الجمعیة :

ھل سبق وان زاركم أحد الباحثین  االجتماعیین؟
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ً راضي جدا

نعم
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ال
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ممتازه

جیده جداً

جیده

ما مدى رضاكم عن مستوى تعامل الباحثین اإلجتماعیین معكم ؟

ھل سبق وأن استفدت من الجمعیة مادیاً ؟

ھل سبق وأن استفدت من الجمعیة عینیاً ؟
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ممتازه
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جیده

ضعیفھ

مناسبة جداً

مناسبھ نوعاً ما

غیر مناسبھ

تسدید فواتیر الكھرباء

أثاث

إیجار المنزل

أجھزه كھربائیة

مواد غذائیة

ترمیم المنزل

الدعم المالي

تقییم اسفسارات االعضاء

*جودة الخدمات العینیة المقدمة لك

*ماھو مستوى رضاك عن نوعیة الدورات التي تقدمھا الجمعیة لتنمیة أفراد األُسر

*اذكر الخدمات التي لم تقدمھا الجمعیة لك وانت بحاجة ماسھ لھا ؟



نعم

ال

ربما

متمیزه

ممتازه

جید جدا

جید

ضعیفھ

غیر راضي

12345

ً راضي جدا

غیر راضي

12345

ً راضي جدا

*ھل أھداف الجمعیة واضحة ومحدده بشكل كاف ؟

كیف ترى خدمات الجمعیة ؟

ما مدي تقییمك لدرجة التواصل من الجمعیة ؟

*ھل تقوم الجمعیة باطالعك على إنجازاتھا بشكل دوري ؟



بشكل دائم

ً أحیانا

ال أعلم أن الجمعیة لدیھا موقع

لم أطلع

غیر راضي

12345

ً راضي جدا

غیر ارضي

12345

ً راضي جدا

تقییم أرائكم

خلیل عبداللھ بدیر

0502373950

*ھل سبق واطلعت على مناشط وأخبار الجمعیة عن طریق الموقع االلكتروني ؟

*ما مدى رضاكم عن التعامل مع مالحظاتكم واستفساراتكم

*ما مدى رضاكم بشكل عام عن الجمعیة

األسـم (اختیاري)

رقـم الجـوال(اختیاري)



غیر راض

12345

ُ راض جدا

سھل

12345

ً صعب جدا

الزیارة المباشرة

االتصال بالجوال

وسائل التواصل االجتماعي

البرید االلكتروني

مناسبھ جداً

مناسبھ نوعاً ما

غیر مناسب

*ما مدى رضاك عن مستوى الخدمات التي تقدمھا جمعیة البر والخدمات االجتماعیة  بأرن ؟

*ما مدي سھولة الوصول للمعلومات الخاصة بالجمعیة ؟

*ما الطریقة المفضلة للتواصل مع الجمعیة ؟

*ما ھو رأیك في نوع  الدورات التي تقدمھا الجمعیة لتنمیة مھارات كافة أفراد المجتمع ؟



ً مناسبھ جدا

مناسبھ نوعاً ما

غیر مناسب
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12345

ً راض جدا
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*ما ھو رأیك في نوع  الدورات التي تقدمھا الجمعیة لتنمیة مھارات المستفیدین ؟

*ما مدى رضاك عن استجابة العاملین في  الجمعیة عند التواصل معھم ؟

*ھل سبق وأن زرت مستودع الجمعیة ؟

ما مدى رضاك عن مستوى تعامل موظف المستودع
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ال
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ال

اسئلة الزیاره
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ال
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*ھل سبق وأن تبرعت للجمعیة مادیاً ؟

ھل تم تزویدكم بإیصال استالم تبرع فوراً ؟

*ھل تم االفصاح من قبل الجمعیة عن ھذا التبرع وكیفیة صرفھ للمستفیدین  ؟

*ھل سبق وزرت الجمعیة ؟



ً مناسبھ جدا

مناسبة نوعاً ما

غیر مناسبھ

مناسب جدأ

مناسب نوعاً ما
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ال

.Google لم یتم إنشاء ھذا المحتوى وال اعتماده من قِبل

طریقة استقبال الموظف لك

مكان استقبال الزوار

*ھل تم االجابة على استفساراتك وخدمتك بالشكل المطلوب ؟
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*ما مدى رضاكم عن التعامل مع مالحظاتكم واستفساراتكم

*ما مدى رضاكم بشكل عام عن الجمعیة
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مناسبھ نوعاً ما

غیر مناسب

*ما مدى رضاك عن مستوى الخدمات التي تقدمھا جمعیة البر والخدمات االجتماعیة  بأرن ؟

*ما مدي سھولة الوصول للمعلومات الخاصة بالجمعیة ؟

*ما الطریقة المفضلة للتواصل مع الجمعیة ؟

*ما ھو رأیك في نوع  الدورات التي تقدمھا الجمعیة لتنمیة مھارات كافة أفراد المجتمع ؟



ً مناسبھ جدا

مناسبھ نوعاً ما

غیر مناسب

غیر راض

12345

ً راض جدا

نعم

ال

تقییم زیارتكم للمستودع

غیر راضي

12345

ً راضي جدا

التبرعات

*ما ھو رأیك في نوع  الدورات التي تقدمھا الجمعیة لتنمیة مھارات المستفیدین ؟

*ما مدى رضاك عن استجابة العاملین في  الجمعیة عند التواصل معھم ؟

*ھل سبق وأن زرت مستودع الجمعیة ؟

ما مدى رضاك عن مستوى تعامل موظف المستودع



نعم

ال

تقییم المتبرعین

نعم

ال

نعم

ال

اسئلة الزیاره

نعم

ال

تقییم استقبال الزوار

*ھل سبق وأن تبرعت للجمعیة مادیاً ؟

ھل تم تزویدكم بإیصال استالم تبرع فوراً ؟

*ھل تم االفصاح من قبل الجمعیة عن ھذا التبرع وكیفیة صرفھ للمستفیدین  ؟

*ھل سبق وزرت الجمعیة ؟



ً مناسبھ جدا

مناسبة نوعاً ما

غیر مناسبھ

مناسب جدأ

مناسب نوعاً ما

غیر مناسب

نعم

ال

.Google لم یتم إنشاء ھذا المحتوى وال اعتماده من قِبل

طریقة استقبال الموظف لك

مكان استقبال الزوار

*ھل تم االجابة على استفساراتك وخدمتك بالشكل المطلوب ؟

نماذج 

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


جھة مانحة

جھات حكومیة

جھات خاصة

متطوع

متبرع

مستفید من خدمات الجمعیة

زائر

عضو الجمعیة العمومیة

تقییم رضا المتسفید

نعم.

ال

استبیان جمعیة البر والخدمات االجتماعیة بـأرن
من منطلق اھتمام جمعیة البر والخدمات االجتماعیھ  بأرن والحرص على رضا المستفیدین للخدمات المقدمة لھم ، نأمل منكم التكرم باإلجابة على 
أسئلة االستبیان لمساعدتنا في تقدیم خدماتنا، علماً بأنھ غیر مطلوب منكم اإلفصاح عن معلوماتكم الخاصة وستكون نتائج االستبیان خاصة بالجمعیة

*طبیعة العالقة مع الجمعیة :

ھل سبق وان زاركم أحد الباحثین  االجتماعیین؟



غیر اضي

12345

ً راضي جدا

نعم

ال

نعم

ال

متمیزه

ممتازه

جیده جداً

جیده

ما مدى رضاكم عن مستوى تعامل الباحثین اإلجتماعیین معكم ؟

ھل سبق وأن استفدت من الجمعیة مادیاً ؟

ھل سبق وأن استفدت من الجمعیة عینیاً ؟

تعامل الموظف مع طلباتك واستفساراتك



متمیزه

ممتازه

جیده جداُ

جیده

ضعیفھ

مناسبة جداً

مناسبھ نوعاً ما

غیر مناسبھ

تسدید فواتیر الكھرباء

أثاث

إیجار المنزل

أجھزه كھربائیة

مواد غذائیة

ترمیم المنزل

الدعم المالي

تقییم اسفسارات االعضاء

*جودة الخدمات العینیة المقدمة لك

*ماھو مستوى رضاك عن نوعیة الدورات التي تقدمھا الجمعیة لتنمیة أفراد األُسر

*اذكر الخدمات التي لم تقدمھا الجمعیة لك وانت بحاجة ماسھ لھا ؟



نعم

ال

ربما

متمیزه

ممتازه

جید جدا

جید

ضعیفھ

غیر راضي

12345

ً راضي جدا

غیر راضي

12345

ً راضي جدا

*ھل أھداف الجمعیة واضحة ومحدده بشكل كاف ؟

كیف ترى خدمات الجمعیة ؟

ما مدي تقییمك لدرجة التواصل من الجمعیة ؟

*ھل تقوم الجمعیة باطالعك على إنجازاتھا بشكل دوري ؟



بشكل دائم

ً أحیانا

ال أعلم أن الجمعیة لدیھا موقع

لم أطلع

غیر راضي

12345

ً راضي جدا

غیر ارضي

12345

ً راضي جدا

تقییم أرائكم

*ھل سبق واطلعت على مناشط وأخبار الجمعیة عن طریق الموقع االلكتروني ؟

*ما مدى رضاكم عن التعامل مع مالحظاتكم واستفساراتكم

*ما مدى رضاكم بشكل عام عن الجمعیة

األسـم (اختیاري)

رقـم الجـوال(اختیاري)



غیر راض

12345

ُ راض جدا

سھل

12345

ً صعب جدا

الزیارة المباشرة

االتصال بالجوال

وسائل التواصل االجتماعي

البرید االلكتروني

مناسبھ جداً

مناسبھ نوعاً ما

غیر مناسب

*ما مدى رضاك عن مستوى الخدمات التي تقدمھا جمعیة البر والخدمات االجتماعیة  بأرن ؟

*ما مدي سھولة الوصول للمعلومات الخاصة بالجمعیة ؟

*ما الطریقة المفضلة للتواصل مع الجمعیة ؟

*ما ھو رأیك في نوع  الدورات التي تقدمھا الجمعیة لتنمیة مھارات كافة أفراد المجتمع ؟



ً مناسبھ جدا

مناسبھ نوعاً ما

غیر مناسب

غیر راض

12345

ً راض جدا

نعم

ال

تقییم زیارتكم للمستودع

غیر راضي

12345

ً راضي جدا

التبرعات

*ما ھو رأیك في نوع  الدورات التي تقدمھا الجمعیة لتنمیة مھارات المستفیدین ؟

*ما مدى رضاك عن استجابة العاملین في  الجمعیة عند التواصل معھم ؟

*ھل سبق وأن زرت مستودع الجمعیة ؟

ما مدى رضاك عن مستوى تعامل موظف المستودع



نعم

ال

تقییم المتبرعین

نعم

ال

نعم

ال

اسئلة الزیاره

نعم

ال

تقییم استقبال الزوار

*ھل سبق وأن تبرعت للجمعیة مادیاً ؟

ھل تم تزویدكم بإیصال استالم تبرع فوراً ؟

*ھل تم االفصاح من قبل الجمعیة عن ھذا التبرع وكیفیة صرفھ للمستفیدین  ؟

*ھل سبق وزرت الجمعیة ؟



ً مناسبھ جدا

مناسبة نوعاً ما

غیر مناسبھ

مناسب جدأ

مناسب نوعاً ما

غیر مناسب

نعم

ال

.Google لم یتم إنشاء ھذا المحتوى وال اعتماده من قِبل

طریقة استقبال الموظف لك

مكان استقبال الزوار

*ھل تم االجابة على استفساراتك وخدمتك بالشكل المطلوب ؟

نماذج 

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


جھة مانحة

جھات حكومیة

جھات خاصة

متطوع

متبرع

مستفید من خدمات الجمعیة

زائر

عضو الجمعیة العمومیة

تقییم رضا المتسفید

نعم.

ال

استبیان جمعیة البر والخدمات االجتماعیة بـأرن
من منطلق اھتمام جمعیة البر والخدمات االجتماعیھ  بأرن والحرص على رضا المستفیدین للخدمات المقدمة لھم ، نأمل منكم التكرم باإلجابة على 
أسئلة االستبیان لمساعدتنا في تقدیم خدماتنا، علماً بأنھ غیر مطلوب منكم اإلفصاح عن معلوماتكم الخاصة وستكون نتائج االستبیان خاصة بالجمعیة

*طبیعة العالقة مع الجمعیة :

ھل سبق وان زاركم أحد الباحثین  االجتماعیین؟



غیر اضي

12345

ً راضي جدا

نعم

ال

نعم

ال

متمیزه

ممتازه

جیده جداً

جیده

ما مدى رضاكم عن مستوى تعامل الباحثین اإلجتماعیین معكم ؟

ھل سبق وأن استفدت من الجمعیة مادیاً ؟

ھل سبق وأن استفدت من الجمعیة عینیاً ؟

تعامل الموظف مع طلباتك واستفساراتك



متمیزه

ممتازه

جیده جداُ

جیده

ضعیفھ

مناسبة جداً

مناسبھ نوعاً ما

غیر مناسبھ

تسدید فواتیر الكھرباء

أثاث

إیجار المنزل

أجھزه كھربائیة

مواد غذائیة

ترمیم المنزل

الدعم المالي

تقییم اسفسارات االعضاء

*جودة الخدمات العینیة المقدمة لك

*ماھو مستوى رضاك عن نوعیة الدورات التي تقدمھا الجمعیة لتنمیة أفراد األُسر

*اذكر الخدمات التي لم تقدمھا الجمعیة لك وانت بحاجة ماسھ لھا ؟



نعم

ال

ربما

متمیزه

ممتازه

جید جدا

جید

ضعیفھ

غیر راضي

12345

ً راضي جدا

غیر راضي

12345

ً راضي جدا

*ھل أھداف الجمعیة واضحة ومحدده بشكل كاف ؟

كیف ترى خدمات الجمعیة ؟

ما مدي تقییمك لدرجة التواصل من الجمعیة ؟

*ھل تقوم الجمعیة باطالعك على إنجازاتھا بشكل دوري ؟



بشكل دائم

ً أحیانا

ال أعلم أن الجمعیة لدیھا موقع

لم أطلع

غیر راضي

12345

ً راضي جدا

غیر ارضي

12345

ً راضي جدا

تقییم أرائكم

*ھل سبق واطلعت على مناشط وأخبار الجمعیة عن طریق الموقع االلكتروني ؟

*ما مدى رضاكم عن التعامل مع مالحظاتكم واستفساراتكم

*ما مدى رضاكم بشكل عام عن الجمعیة

األسـم (اختیاري)

رقـم الجـوال(اختیاري)



غیر راض

12345

ُ راض جدا

سھل

12345

ً صعب جدا

الزیارة المباشرة

االتصال بالجوال

وسائل التواصل االجتماعي

البرید االلكتروني

مناسبھ جداً

مناسبھ نوعاً ما

غیر مناسب

*ما مدى رضاك عن مستوى الخدمات التي تقدمھا جمعیة البر والخدمات االجتماعیة  بأرن ؟

*ما مدي سھولة الوصول للمعلومات الخاصة بالجمعیة ؟

*ما الطریقة المفضلة للتواصل مع الجمعیة ؟

*ما ھو رأیك في نوع  الدورات التي تقدمھا الجمعیة لتنمیة مھارات كافة أفراد المجتمع ؟



ً مناسبھ جدا

مناسبھ نوعاً ما

غیر مناسب

غیر راض

12345

ً راض جدا

نعم

ال

تقییم زیارتكم للمستودع

غیر راضي

12345

ً راضي جدا

التبرعات

*ما ھو رأیك في نوع  الدورات التي تقدمھا الجمعیة لتنمیة مھارات المستفیدین ؟

*ما مدى رضاك عن استجابة العاملین في  الجمعیة عند التواصل معھم ؟

*ھل سبق وأن زرت مستودع الجمعیة ؟

ما مدى رضاك عن مستوى تعامل موظف المستودع



نعم

ال

تقییم المتبرعین

نعم

ال

نعم

ال

اسئلة الزیاره

نعم

ال

تقییم استقبال الزوار

*ھل سبق وأن تبرعت للجمعیة مادیاً ؟

ھل تم تزویدكم بإیصال استالم تبرع فوراً ؟

*ھل تم االفصاح من قبل الجمعیة عن ھذا التبرع وكیفیة صرفھ للمستفیدین  ؟

*ھل سبق وزرت الجمعیة ؟



ً مناسبھ جدا

مناسبة نوعاً ما

غیر مناسبھ

مناسب جدأ

مناسب نوعاً ما

غیر مناسب

نعم

ال

.Google لم یتم إنشاء ھذا المحتوى وال اعتماده من قِبل

طریقة استقبال الموظف لك

مكان استقبال الزوار

*ھل تم االجابة على استفساراتك وخدمتك بالشكل المطلوب ؟

نماذج 

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


جھة مانحة

جھات حكومیة

جھات خاصة

متطوع

متبرع

مستفید من خدمات الجمعیة

زائر

عضو الجمعیة العمومیة

تقییم رضا المتسفید

نعم.

ال

استبیان جمعیة البر والخدمات االجتماعیة بـأرن
من منطلق اھتمام جمعیة البر والخدمات االجتماعیھ  بأرن والحرص على رضا المستفیدین للخدمات المقدمة لھم ، نأمل منكم التكرم باإلجابة على 
أسئلة االستبیان لمساعدتنا في تقدیم خدماتنا، علماً بأنھ غیر مطلوب منكم اإلفصاح عن معلوماتكم الخاصة وستكون نتائج االستبیان خاصة بالجمعیة

*طبیعة العالقة مع الجمعیة :

ھل سبق وان زاركم أحد الباحثین  االجتماعیین؟



غیر اضي

12345

ً راضي جدا

نعم

ال

نعم

ال

متمیزه

ممتازه

جیده جداً

جیده

ما مدى رضاكم عن مستوى تعامل الباحثین اإلجتماعیین معكم ؟

ھل سبق وأن استفدت من الجمعیة مادیاً ؟

ھل سبق وأن استفدت من الجمعیة عینیاً ؟

تعامل الموظف مع طلباتك واستفساراتك



متمیزه

ممتازه

جیده جداُ

جیده

ضعیفھ

مناسبة جداً

مناسبھ نوعاً ما

غیر مناسبھ

تسدید فواتیر الكھرباء

أثاث

إیجار المنزل

أجھزه كھربائیة

مواد غذائیة

ترمیم المنزل

الدعم المالي

تقییم اسفسارات االعضاء

*جودة الخدمات العینیة المقدمة لك

*ماھو مستوى رضاك عن نوعیة الدورات التي تقدمھا الجمعیة لتنمیة أفراد األُسر

*اذكر الخدمات التي لم تقدمھا الجمعیة لك وانت بحاجة ماسھ لھا ؟



نعم

ال

ربما

متمیزه

ممتازه

جید جدا

جید

ضعیفھ

غیر راضي

12345

ً راضي جدا

غیر راضي

12345

ً راضي جدا

*ھل أھداف الجمعیة واضحة ومحدده بشكل كاف ؟

كیف ترى خدمات الجمعیة ؟

ما مدي تقییمك لدرجة التواصل من الجمعیة ؟

*ھل تقوم الجمعیة باطالعك على إنجازاتھا بشكل دوري ؟



بشكل دائم

ً أحیانا

ال أعلم أن الجمعیة لدیھا موقع

لم أطلع

غیر راضي

12345

ً راضي جدا

غیر ارضي

12345

ً راضي جدا

تقییم أرائكم

نجیب سمران

٠٥٠٢٦٤١٨٣٣

*ھل سبق واطلعت على مناشط وأخبار الجمعیة عن طریق الموقع االلكتروني ؟

*ما مدى رضاكم عن التعامل مع مالحظاتكم واستفساراتكم

*ما مدى رضاكم بشكل عام عن الجمعیة

األسـم (اختیاري)

رقـم الجـوال(اختیاري)



غیر راض

12345

ُ راض جدا

سھل

12345

ً صعب جدا

الزیارة المباشرة

االتصال بالجوال

وسائل التواصل االجتماعي

البرید االلكتروني

مناسبھ جداً

مناسبھ نوعاً ما

غیر مناسب

*ما مدى رضاك عن مستوى الخدمات التي تقدمھا جمعیة البر والخدمات االجتماعیة  بأرن ؟

*ما مدي سھولة الوصول للمعلومات الخاصة بالجمعیة ؟

*ما الطریقة المفضلة للتواصل مع الجمعیة ؟

*ما ھو رأیك في نوع  الدورات التي تقدمھا الجمعیة لتنمیة مھارات كافة أفراد المجتمع ؟



ً مناسبھ جدا

مناسبھ نوعاً ما

غیر مناسب

غیر راض

12345

ً راض جدا

نعم

ال

تقییم زیارتكم للمستودع

غیر راضي

12345

ً راضي جدا

التبرعات

*ما ھو رأیك في نوع  الدورات التي تقدمھا الجمعیة لتنمیة مھارات المستفیدین ؟

*ما مدى رضاك عن استجابة العاملین في  الجمعیة عند التواصل معھم ؟

*ھل سبق وأن زرت مستودع الجمعیة ؟

ما مدى رضاك عن مستوى تعامل موظف المستودع



نعم

ال

تقییم المتبرعین

نعم

ال

نعم

ال

اسئلة الزیاره

نعم

ال

تقییم استقبال الزوار

*ھل سبق وأن تبرعت للجمعیة مادیاً ؟

ھل تم تزویدكم بإیصال استالم تبرع فوراً ؟

*ھل تم االفصاح من قبل الجمعیة عن ھذا التبرع وكیفیة صرفھ للمستفیدین  ؟

*ھل سبق وزرت الجمعیة ؟



ً مناسبھ جدا

مناسبة نوعاً ما

غیر مناسبھ

مناسب جدأ

مناسب نوعاً ما

غیر مناسب

نعم

ال

.Google لم یتم إنشاء ھذا المحتوى وال اعتماده من قِبل

طریقة استقبال الموظف لك

مكان استقبال الزوار

*ھل تم االجابة على استفساراتك وخدمتك بالشكل المطلوب ؟

نماذج 

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


جھة مانحة

جھات حكومیة

جھات خاصة

متطوع

متبرع

مستفید من خدمات الجمعیة

زائر

عضو الجمعیة العمومیة

تقییم رضا المتسفید

نعم.

ال

استبیان جمعیة البر والخدمات االجتماعیة بـأرن
من منطلق اھتمام جمعیة البر والخدمات االجتماعیھ  بأرن والحرص على رضا المستفیدین للخدمات المقدمة لھم ، نأمل منكم التكرم باإلجابة على 
أسئلة االستبیان لمساعدتنا في تقدیم خدماتنا، علماً بأنھ غیر مطلوب منكم اإلفصاح عن معلوماتكم الخاصة وستكون نتائج االستبیان خاصة بالجمعیة

*طبیعة العالقة مع الجمعیة :

ھل سبق وان زاركم أحد الباحثین  االجتماعیین؟



غیر اضي

12345

ً راضي جدا

نعم

ال

نعم

ال

متمیزه

ممتازه

جیده جداً

جیده

ما مدى رضاكم عن مستوى تعامل الباحثین اإلجتماعیین معكم ؟

ھل سبق وأن استفدت من الجمعیة مادیاً ؟

ھل سبق وأن استفدت من الجمعیة عینیاً ؟

تعامل الموظف مع طلباتك واستفساراتك



متمیزه

ممتازه

جیده جداُ

جیده

ضعیفھ

مناسبة جداً

مناسبھ نوعاً ما

غیر مناسبھ

تسدید فواتیر الكھرباء

أثاث

إیجار المنزل

أجھزه كھربائیة

مواد غذائیة

ترمیم المنزل

الدعم المالي

تقییم اسفسارات االعضاء

*جودة الخدمات العینیة المقدمة لك

*ماھو مستوى رضاك عن نوعیة الدورات التي تقدمھا الجمعیة لتنمیة أفراد األُسر

*اذكر الخدمات التي لم تقدمھا الجمعیة لك وانت بحاجة ماسھ لھا ؟



نعم

ال

ربما

متمیزه

ممتازه

جید جدا

جید

ضعیفھ

غیر راضي

12345

ً راضي جدا

غیر راضي

12345

ً راضي جدا

*ھل أھداف الجمعیة واضحة ومحدده بشكل كاف ؟

كیف ترى خدمات الجمعیة ؟

ما مدي تقییمك لدرجة التواصل من الجمعیة ؟

*ھل تقوم الجمعیة باطالعك على إنجازاتھا بشكل دوري ؟



بشكل دائم

ً أحیانا

ال أعلم أن الجمعیة لدیھا موقع

لم أطلع

غیر راضي

12345

ً راضي جدا

غیر ارضي

12345

ً راضي جدا

تقییم أرائكم

مریزیق سفر عمار القعیاني المطیري

0565361065

*ھل سبق واطلعت على مناشط وأخبار الجمعیة عن طریق الموقع االلكتروني ؟

*ما مدى رضاكم عن التعامل مع مالحظاتكم واستفساراتكم

*ما مدى رضاكم بشكل عام عن الجمعیة

األسـم (اختیاري)

رقـم الجـوال(اختیاري)



غیر راض

12345

ُ راض جدا

سھل

12345

ً صعب جدا

الزیارة المباشرة

االتصال بالجوال

وسائل التواصل االجتماعي

البرید االلكتروني

مناسبھ جداً

مناسبھ نوعاً ما

غیر مناسب

*ما مدى رضاك عن مستوى الخدمات التي تقدمھا جمعیة البر والخدمات االجتماعیة  بأرن ؟

*ما مدي سھولة الوصول للمعلومات الخاصة بالجمعیة ؟

*ما الطریقة المفضلة للتواصل مع الجمعیة ؟

*ما ھو رأیك في نوع  الدورات التي تقدمھا الجمعیة لتنمیة مھارات كافة أفراد المجتمع ؟



ً مناسبھ جدا

مناسبھ نوعاً ما

غیر مناسب

غیر راض

12345

ً راض جدا

نعم

ال

تقییم زیارتكم للمستودع

غیر راضي

12345

ً راضي جدا

التبرعات

*ما ھو رأیك في نوع  الدورات التي تقدمھا الجمعیة لتنمیة مھارات المستفیدین ؟

*ما مدى رضاك عن استجابة العاملین في  الجمعیة عند التواصل معھم ؟

*ھل سبق وأن زرت مستودع الجمعیة ؟

ما مدى رضاك عن مستوى تعامل موظف المستودع
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ال

اسئلة الزیاره
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*ھل سبق وأن تبرعت للجمعیة مادیاً ؟

ھل تم تزویدكم بإیصال استالم تبرع فوراً ؟

*ھل تم االفصاح من قبل الجمعیة عن ھذا التبرع وكیفیة صرفھ للمستفیدین  ؟

*ھل سبق وزرت الجمعیة ؟
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مكان استقبال الزوار
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غیر راض
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ُ راض جدا

سھل
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الزیارة المباشرة
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*ما مدى رضاك عن مستوى الخدمات التي تقدمھا جمعیة البر والخدمات االجتماعیة  بأرن ؟

*ما مدي سھولة الوصول للمعلومات الخاصة بالجمعیة ؟

*ما الطریقة المفضلة للتواصل مع الجمعیة ؟

*ما ھو رأیك في نوع  الدورات التي تقدمھا الجمعیة لتنمیة مھارات كافة أفراد المجتمع ؟
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مناسبھ نوعاً ما
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نعم
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12345
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التبرعات

*ما ھو رأیك في نوع  الدورات التي تقدمھا الجمعیة لتنمیة مھارات المستفیدین ؟

*ما مدى رضاك عن استجابة العاملین في  الجمعیة عند التواصل معھم ؟

*ھل سبق وأن زرت مستودع الجمعیة ؟

ما مدى رضاك عن مستوى تعامل موظف المستودع



نعم
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تقییم المتبرعین

نعم
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نعم

ال

اسئلة الزیاره

نعم

ال

تقییم استقبال الزوار

*ھل سبق وأن تبرعت للجمعیة مادیاً ؟

ھل تم تزویدكم بإیصال استالم تبرع فوراً ؟

*ھل تم االفصاح من قبل الجمعیة عن ھذا التبرع وكیفیة صرفھ للمستفیدین  ؟

*ھل سبق وزرت الجمعیة ؟



ً مناسبھ جدا

مناسبة نوعاً ما

غیر مناسبھ

مناسب جدأ

مناسب نوعاً ما

غیر مناسب

نعم

ال

.Google لم یتم إنشاء ھذا المحتوى وال اعتماده من قِبل

طریقة استقبال الموظف لك

مكان استقبال الزوار

*ھل تم االجابة على استفساراتك وخدمتك بالشكل المطلوب ؟

نماذج 

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

