
االسم
مدة االجتماع كافية ملناقشة 

..املحاور

ما مدى تحقق النتائج 

املرجوة من االجتماع؟

ما هو الدعم اإلضافي الذي يمكن 

تقديمه من سعادتكم للتمكن من 

تحقيق األهداف املرجوة؟

ما مدى رضاك عن 

االجتماع؟

ما هي املقترحات لتحسين 

االجتماع القادم؟

ما مدى تقييمك ملشاركة 

دالل الشريف / األستاذة

فيما يخص بند عرض 

مستجدات وقف الشقائق 

واملبنى االستثماري؟

/ ما مدى تقييمك ملشاركة األستاذة

إيمان مباركي فيما يخص بند تقييم 

مجلس اإلدارة لعملهم التطوعي بناء 

على املعيار الوطني لوحدات إدارة 

التطوع إدامة؟

44شكر هللا لكم5��4كافيةكامل الساعاتي

45ال يوجد5متابعة االهداف5كافيةمنصور صبري
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األهداف املرجوة
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وقت اإلجتماع مناسب جدا 

وياريت كل اجمتماعاتنا تكون 

من العصر للمغرب بإستثناء 

رمضان

54

4كافيةفوزية أحمد إبراهيم صيام

بإذن هللا يكون لي دور إيجابي في  

كر من 
ُ
مساعدة الجمعية بتنفيذ ماذ

توصيات في اإلجتماع وذلك ألهميتها في 

..لتحقيق األهداف املرجوة 

5

اإلجتماع منظم وكان الطرح 

والنقاش مثمر و اليوجد أي 

..مقترحات 

55
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أحاول تصميم نظام إلدارة 

االجتماعات يرتكز على 

األهداف
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5كافيةفوزية أحمد إبراهيم صيام
السعّي لكل مافيه مصلحة 

..للجمعية في جميع الجوانب 
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التأكد من جودة التقنية 

شاكرة لكم حسن  (الزوم )

اهتمامكم وحرصكم علٰى 

إعداد وتنفيذ مايتعلق 

باإلجتماع من أهداف ومحاور

التركيز على تنفيذ الخطة5بذل املزيد من الوقت5كافيةمنصور صبري

5كافيةمحاسن عباس شرقاوي
نقدم كل مابوسعنا عمله 

لنحقق اهداف الجمعيه
5

اتمنى ان يكون  زمن اإلجتماع 

اليتعدى الساعتين والنصف
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يمكن تقديمه من سعادتكم 

للتمكن من تحقيق األهداف 

املرجوة؟

ما مدى رضاك عن االجتماع؟
ما هي املقترحات لتحسين 

االجتماع القادم؟

55نعمكافيةكامل الساعاتي1

55نعمكافيةمنصور صبري2

5نعمكافيةمحاسن عباس شرقاوي3
مقترحات سجلتها لكن  وبإذن 

هللا تناقش في اإلجتماع القادم
4

اقترحت حبذا لو يتم اختيار  

عضوه او عضو من املسجلين

ويتكلف بعملية التسويق 

 في املائه ٣ او ٢ويخصص له 

من التبرعات التي سعى اليها 

تشجيعا له ألن التسويق 

ضعيف للجمعيه

5نعمكافيةفوزية أحمد إبراهيم صيام4

 ليس لدي أي دعم 
ً
حاليا

يمكنني تقديمه سوٰى املشاركة 

اإليجابية فيما تم أتخاذه من 

قرارات ومتابعة تنفيذها

5

من وجهة نظري اإلجتماع 

مكتمل املحاور واضح 

الفقرات وافي املعلومات ليس 

..هناك أي أقتراحات لتحسينه 

100%
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5ربنا ييسرها5نعمكافيةكامل عبدالرزاق الساعاتي1

55نعمكافيةعائشة الكبيدي2

5نعمكافيةسعد بن عبد هللا القرش ي. م3
الدعم االستشاري في مجال التخطيط 

االستراتيجي واألداء املؤسس ي
5

جزاكم هللا خيرا وبورك في 

جهودكم

5نعمكافيةأمل عباس جار. د4
نشر معلومات عن الجمعية وحث 

املستطيع في دعم الجمعية
5
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االسمم
مدة االجتماع كافية ملناقشة 

..املحاور

هل املعلومات املقدمة 

من إدارة الجمعية 

افية، التخاذ القرارات؟ و

ما مدى تحقق 

النتائج املرجوة من 

االجتماع؟

ما هو الدعم اإلضافي الذي يمكن 

تقديمه من سعادتكم للتمكن من 

تحقيق األهداف املرجوة؟

ما مدى رضاك عن 

االجتماع؟

ما هي املقترحات لتحسين االجتماع 

القادم؟

55نعمكافيةكامل عبدالرزاق الساعاتي1

55نعمكافيةفاطمة عبدهللا احمد محمد2

5نعمكافيةسعد بن عبد هللا القرش ي. م3

الدعم االستشاري في مجال 

التخطيط االستراتيجي واألداء 

املؤسس ي

جزاكم هللا خيرا وبورك في جهودكم ،،،،5

5نعمكافيةاملاس محمد الهجن4

تكثيف البرامج التطوعية 

واستقطاب  سيدات االعمال لتبني 

.برامج الجمعية 

5

55نعمكافيةزينب الحربي/ د5

6mohammed alhazmi44نعمكافية
ياريت يتم التحضير لإلجتماع بشكل 

احترافي أفضل

5ما يتم طلبه مني5نعمكافيةمنصور صبري7

55نعمكافيةسمية البار8

44نعمكافية9

4نعمكافيةهدى السبيعي10
  موافاتنا بأعمال  وجهود الجمعيه 

بشكل دوري
5

4سفير للجمعية بإذن هللا4نعمكافية11

أن نكون في الصورة قبل فترة كافية من 

شاكرين لكم .   انعقاد االجتماع 

جهودكم وفقكم هللا

تقييم فعالية اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الشقائق
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12
جوهرة بنت عبدالرحمن 

الصبيحي
45نعمكافية

اعداد ملف الكتروني عن الجمعية 

ويرسل لالعضاء  (مختصر ومفيد)

وذلك حتى يستطيع االعضاء التحدث 

عن الجمعية في كافة املجالس ومع 

االشخاص حتى يزيد دعم الجمعيه 

وزياده االعضاء الفاعلين والتعريف 

بالجمعية ع كافة املستويات وشرائح 

املجتمع

5نعمكافيةيزيد13
نقل احتياجاتكم ملن اعتقد انه 

يستطيع الدعم باذن اللت
5

بعض األعضاء يطرح اقتراحات جيده 

لكن ليس هذا وقتها

55نعمكافيةعائشة محمد الكبيدي14

كافيةحنان بنت أمين جاد15

ال ليست كافية ألنه 

 
ً
ينقصنا املعرفة بها مسبقا

ولكني اثق بكم وبعملكم 

جزاكم هللا خير

4عند حاجة الجمعية للدعم4

سرد املشاريع وتوضيحها بشكل كافي 

 حتى نكون ملمين بشكل اكبربها 
ً
مسبقا

وتقديم مافي وسعنا لإلستمرار ونرجوا 

من هللا القبول

4أن نكون سفراء لكم بإذن هللا4نعمكافية16

تقديم عناصر ونتائج اللقاء من قبل 

حتى نتمكن من قراءتها والعمل 

بالتصويت الدقيق

17mohammed alhazmi44نعمكافية
ياريت يتم التحضير لإلجتماع بشكل 

احترافي أفضل
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االسمم
مدة االجتماع كافية ملناقشة 

..املحاور

هل املعلومات املقدمة من 

افية،  إدارة الجمعية و

التخاذ القرارات؟

ما مدى تحقق النتائج 

املرجوة من االجتماع؟

ما هو الدعم اإلضافي الذي يمكن تقديمه من 

سعادتكم للتمكن من تحقيق األهداف 

املرجوة؟

ما مدى رضاك عن 

االجتماع؟

ما هي املقترحات لتحسين 

االجتماع القادم؟

43نعمكافيةكامل الساعاتي1

وفقكم هللا55نعمكافيةأمل عباس جار.د2

55نعمكافيةضياء حسين3

33نعمغير كافيةفاطمة عبدهللا4

5نعمكافيةبشيت حمد املطرفي5
ممكن تبادل املشورة في مجال التخطيط والتميز 

املؤسس ي
.أسال هللا التوفيق لنا جميعا5

ماشاء هللا اجتماع موفق5اي دعم حسب الحاجه للجمعية5نعمكافيةحنان بنت أمين جاد6

كافيةوفاء محمد شاهين7
واملناقشة واألسئلة وضحت 

اكثر
4

يمكن   عمل لقاءات توعوية لألمهات  الذين 

.تهدف الجمعية إلى توعيتهم
5

جزاكم هللا خير الجزاء وبارك 

فيكم

8
جوهرة بنت عبدالرحمن 

الصبيحي
44نعمكافية

4نعمغير كافيةسوسن احمد املنيعي9
محاولة توعية املجتمع بنشاط الجمعية 

وتشجيع املشاركة فيها
4

إعطاء وقت أطول لالجتماع 

حتى يتسنى لنا استيعاب 

..املعلومات املطروحة

جزاكم هللا خير5لعلي اتواصل مع بعض الداعمين5نعمكافيةيزيد الوملحه10

55نعمكافيةروضة الجرف11

ال يوجد5اي ش يء يتم طلبه منهم5نعمكافيةمنصور صبري12

%90نسبة الرضا87%100%90%
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