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األسم
204 ردود

نجالء ناصر الحیان

مھا محمد كمیخ الكبرا

اسیل ملفي ال عمار

البندري بنت عبدالعزیز بن مبارك آل خمیس

الھام ابراھیم حسن حمدان

أمل صالح صویلح

شیخة عبداللھ الھزاع

شیخھ محمد عبید القدان

حسن علي

امنھ حسین عبداللھ ازبي

عزیزه خالد الداعور

سامیھ محمد عطیھ زقماط

موزه عامر عبداللھ العسیمان

رنا حسین عبداللھ

لمیاء سعد القاسم

نفال عبداللھ الصخابره

نورة صالح النجیباني

عبداللھ ناصر العجمي

عفراء محمد الھیف

تغرید الجراده

مھا فھد الجراده

نوره محمد ال حبشان



منیره حمد العبود الدوسري

حصھ حسین المقبل

آمنھ محمد عبد الرحمن

رفعھ محمد القاسم

نوره إبراھیم الخرعان

عبدالعزیز دخیل الحربي

مزنھ لھمان

ماقصرتم

مزون سعید آل زعیر

حسن محمد جریبي

میعاد عبداللھ ال مرزوق

میعاد ال مرزوق

رفعھ مبارك الصخابره

أسماء راشد الخرعان

جناء سعود الرشود

شیخھ عبداللھ حمد الدویلھ

یسریھ أمام محمد المواني

اماسي الشنار

عجیبھ مثال الدوسري

عزیزه حمد العمار

عمره سالم العرجاني

روان ربیع

شیماء سعید فریع الصخابره



فاطمة عبداللھ بن صنقر

طرفھ بنت أحمد بن عبدالعزیز آل خمیس

آمال عبداللھ الزنان

مھره متعب محمد الصخابره

مھا محمد كمیخ

نوره وحید محمد ال وحید

نوره وحید محمد آل وحید

فاطمة عبداللھ الصخابرة

حسناء ودعاني

رفعھ شبیب غانم الدوسري

خلود راشید الدوسري

لمى سعد ال شرید

ندى ناصر محمد الدوسري

عبیر ضویحي سعد الكبرى

البندري سعود العجالین

شیخھ الدوسري

ھجداء حمد الشكره

فاطمھ مسفر صالح الوحید

منیرة محمد سعد آل زعیر

رھف فھد الھزاع

شھد

سمرناصر الیحیى

وئام

نوره وحید



مرام محمد الزیر

شعاع تمیم الخضران

ودیان

لمى سعد

ساره نمشان محمد النمشان

ھدى عبداللھ ابودجین

افنان حسین حسن الكبرا الدوسري

مرفت ممدوح

منیھ بنت عبداللھ نفل آل صویان

جواھر سعد آل زعیر

رسماء عبداللھ حسن ال خلیف

ھیا محمل عثمان السویلم

راضي سالم راضي الدوسري

لمیاء العثیمین

غاده خالد القن

فاطمھ محمد ال واصل

مالك محسن الدوسري

خمیس مھدي عبد اللھ

نوره وحید محمد الوحید

شیخھ حمد محمد الدوسري

دالل ذیاب مدوس الدوسري

دماث راشید مطرف الدوسري

رفعھ عبدالرحمن حسن المنفور



نوره سلمان الدوسري

نمشھ خلف منصور البلوشي

سارة حسین الدوسري

ھیاءابراھیم حمید ال قدان

ھیاء سھل ال بلیف

مھره عبدالھادي ظافر الزھرة

ریوف وحید محمد المجادعھ

رفعھ محمد سالم العثمان

ا آخر مخفی�ا. ھناك 88 رد�
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البرید اإللكتروني
204 ردود
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ما الخدمة المقدمة لك
162 رًدا

مساعده

تدریب میداني

سالت غذائیھ و كسوة الشتاء و خدمات اخرى

تدریب

جیده

راتب شھري

جمیع الخدمات

راتب شھري

عمال

مساعدات من الجمعیھ

مبلغ مالي

راتب شھري ٣٠٠

نادي الوفاء لالمھات

تطوع

كسوه الشتاء وبطانیات ودفایھ

تأثیث وأجھزة

اعطائي اواني+فرن+دورات مجانیھ

السلھ الغذائیھ كسوه الشتاء

بعض الخدمات

تسجیل طلب

.

'



-

العمل التطوعي

سالت وكسوه

االمسیات المفیده والدورات النافعة شكرااا لكم

السالت الغذائیھ

توفیر أغراض الورش التي أقدمھا بالجمعیة 
وقبل كل شيء أعطوني مساحة لإلبداع �

برامج ، فعالیات

دورات تدریبیة

بشكل عام مایقصرون معي في جمیع الخدمات اللھ یكتب لھم االجر یارب ..

متدربة

دورات

دورات وبازارات

كل شيء اللھ یسعدھم

تطبیق

برامج نادي الوفاء لألمھات

اعانھ كبار سن لشراء مستلزمات طبیھ

المساعده المالیھ

سلھ غذائیھ برمظان

مساعده المطلقات والسلھ الغذائیة

خدمات عده اجھزه كھربائیة مبالغ مادیھ اجار شقھ واللھ الحمد

مساعده مالیھ وسلھ عذائیھ

مساعدات

دعم



رعایة األرامل والمطلقات

احتاج مواد غذائیھ وحلیب وحفاضات تفصل التواصل مع خاللھا

مستفید

سلھ غذایھ

جیده

مساعده مالیھ وسلة غذائیة

السلھ غذائیھ و

معونات لالسر المتعففة

المساعده

منتجات منزلیة

كل شيء بشكل عام

اعانة فسحة طالب + اعانة مطلقھ من منصة احسان + اإلعانات المادیھ و السالت الغذائیة في بعض األحیان

مساعدة مالیھ ومالبس وحلیب لطفل وسلھ غذائیھ وافضلھا المساعدة المالیھ ألنھا تلبي احتیاجنا من جمیع النواحي

 .

مبلغ مالي وبضایع من الجمعیھ التعاونیھ

تسدید كھرب فسحة االبناء

جمیع الخدمات

خدمھ تقدیم رضا جزاكم اللھ خیراً في مساع تكم لنا

مواد غدئیھ ومواد عینیھ

مواد غذائیة

تقدیم التقدیم المساعده والدعم

منصھ احسان ومواد غذائیھ

مساعدة

ترمي البیت ومساعده في الدخل الشھري



مكیفات سلتین غذائیھ سلة رضیع

راتب جاني منھم مرتین

الخدمات واللھ كویسھ وحلوه

0509767638

االیجار ..السلفھ ...السلة الغذائیھ

ایجار الشقھ و راتب ٦٠٠ و سلل غذائیة

سلھ غذائیھ وغیرھا من االحتیاجات

احتاجات االسره

منصة احسان

لمساعدتي وتحسین وضعي

كنف رعایھ المطلقھ قیمھ ٣٠٠ ..وسلھ غذائیھ..جزاھم اللھ خیر الجزاء

آفضل خدمھ قدموھا لي ان صار عندي بیت شكراً لكم بشرى كلمھ شكراً قلیلھ في حقكم واللھ ..وخدمھ كفالھ شھریھ بقمیھ 300 
وخدمات كثیره بصراحھ سالت ..كسوه شتاء دعم بنتي في بعض البرامج الترفیھیھ بصراحھ كثیر مایقصرون اللھ یكتب لھم االجر یارب

ویبارك لھم ..دایم یفرجون لي یجي دعمھم في الوقت المناسب ..اعتذر طولت في الحكي .دایم بشرى فوق  ❤

بیت اسكان

دعم مادي

كفالة شھریة

كفالھ من دعم منصة إحسان

 تقدموا لي المساعدة جزاھم اللھ خیر

 المساعدة اللھ یجزاكم خیر

مبلغ من منصة احسان ومبلغ كفالة یتیم وسلة غذائیھ

مساعده

سلل غذائیھ فقط

ممتازه



اعانات

مالیھ

توفیر مواد غدائیھ

ایعانھ

مستفید

لحم

٠٠

مساعده مالیھ مواد غدائیة

مساعدات

ا آخر مخفی�ا. ھناك 45 رد�

ھل تفضل التواصل من خالل
204 ردود

مدى االستفادة من خدمات الجمعیة  
204 ردود

نسخ

الجوال
البرید اإللكتروني

98 % 

نسخ

غیر راضي 1
2
3
4
راضي جدا5

73 % 

14.2 % 



مدى شعورك بفھم وتلبیة احتیاجاتك
204 ردود

 ما درجة حرص موظفي الجمعیة على تقدیم المساعدة

204 ردود

 ما مدى سرعة تواصل موظفي الجمعیة معك

204 ردود

نسخ

1
2
3
4
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14.2 % 

58.8 % 

17.2 % 

نسخ

غیر راضي1
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راضي5
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2
3
4
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64.2 % 

17.6 % 



 ما مدى تقییمك لجودة خدمات الجمعیة

204 ردود

ما مدى تقییمك لسرعة تلبیة طلبك
204 ردود

 ما مدى رضاك بشكل عام عن الجمعیة

204 ردود

لم یتم إنشاء ھذا المحتوى وال اعتماده من قِبل Google. اإلبالغ عن إساءة االستخدام - شروط الخدمة - سیاسة الخصوصیة
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2
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4
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نماذج 
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