
من أي الفئات المعنیة بالجمعیة أنت:
21 رًدا

الجنس :
21 رًدا

منطقة سكنك الحالي:
21 رًدا

شارك في تطویر أداء جمعیتك جمعیة عازم بعسیر
21 رًدا

نشر التحلیالت

نسخ

مستفید من خدمات الجمعیة
داعم ومتبرع للجمعیة
متطوع في الجمعیة
فرد من افراد المجتمع
عضو مجلس إدارة عازم
عضو في الجمعیة العمومیة لجمعیة عازم

23.8 % 

9.5 % 

66.7 % 

نسخ

ذكر
أنثى

28.6 % 

71.4 % 

نسخ

أبھا
خمیس مشیط
اخرى

33.3 % 

38.1 % 

28.6 % 

https://docs.google.com/forms/d/1jtdzj8woUiIcbVl7DN7HJrs7B4H-wX_dmnede_etxys/edit#start=publishanalytics


ما ھو انطباعك عن الجمعیة والخدمات المقدمة ؟
21 رًدا

نسخ

راضي جدا
راضي
ال اعلم
غیر راضي
غیر راضي جدا

19 % 

66.7 % 



ھل لدیك مقترحات أو أفكار لتطویر أداء الجمعیة خالل الفترة القادمة (مشاریع - أفكار - مالحظات - شكاوى).. نسعد بذلك
اكتبھا ھنا :

16 رًدا

ال

الیوجد مالحظات 

-عقد الشراكات مع إدارات التعلیم بمحافظات المنطقة لعمل برامج مخصصة لھذه الفئة. 
-زیارة المعاقین في منازلھم. 

وأسأل اللھ لكم التوفیق والسداد.

مالحظات الحقا

شكرا على جھودكم المبذولة في تحقیق رویة الدولھ مزید من التقدم والنجاح الدائم

زیادة دائرة الفئة المستھدفة

ال یوجد مالحظات 

اتمني یكون فیھ مشاریع. تخص قصار القامھ

١-تطویر خدمات الجمعیة من المالحظ سكون في التطویر نرید جمعیتنا تكون ممیزه كما عھدناھا 
٢-احتوا مستفیدي الجمعیة وھذي خدمة تحتاج تطویر بشكل كبیر 

٣-نرید لقاء شھري لمستفیدي الجمعیة  
٤-من المالحظ بعض الخدمات غیر متوفره حتى یستغني المستفید عن طلب غیر الجمعیة مثل ( بطاریات العربیات الكھربائیة - حبوب
طبیھ لبعض االحتیاجات الشد وغیرھا - القسطره - المستلزمات الطبیھ ) باختصار تلبیت طلبات المعاق من خالل دراسة حالة كل اعاقة

ونوع االعاقة الن االعاقة الحركیة تختلف بمستویات اصاباتھا 
٥-جھود تشكون علیھا والكن نرید المزید من ابداعاتكم التي رایناھا حتى تصل جمعیتنا رقم واحد على مستوى المملكھ وھذاء غیر بعید

عن امكانیاتكم المعروفھ عنكم باالبداع

بارك اللھ في جھودكم

جمعیتكم ممتازه اللھ یرضى علیكم دنیا واخره

الفكرة جمیلة ولكن حقوق ذوي االعاقة وردع من یؤذیھم غیر ملموس الى االن !

انا من ذو االعاقھ الحركیھ من منطقة عسیر واشوف ان الجمعیھ ماقدمت للمعاقین اي فایده تذكر صیانة الكراسي المتحركھ تركیب جھاز
قیاده للمعاق المبادره بتسجیل المعاق لالستفاده من برنامج الحج عرض جمیع الخدمات التي تقدمھا الجمعیھ  

وشكرا لكم وتقبلوھا كنقد ولیست إسأاءه �🜹�

الیوجد


