
 

Page 1 of 4 

 

 

 



 

Page 2 of 4 

 

 

 

 



 

Page 3 of 4 

 

 

 

 ماهي المجاالت التي يمكنِك المساهمة فيها في الجمعية، أو الخدمات التي يمكنك تقديمها ؟

 

 ورش فنية لالطفال  -1

 على حسب كل مجال ممكن التعامل في الكل  -2

 كل ما تحتاجه الجمعية من خدمات نحن بالخدمة لها  -3

 المساعدة أوقات الفعاليات  -4

 الخدمة االجتماعية  -5

 المساعدة في تنظيم الفعاليات، أو أي عمل يسند إلي من قبل الجمعية و أستطيع إنجازه.  -6

 دعم االيتام -7

 في اي عمل تحتاجني الجمعيه واقدر عليه ساقوم به  -8

 في لجنة الحفالت والعالقات العامة وتنمية موارد مالية  -9

 اي مجال  -10

 التبرع، ابداء الرأي، التصويت  -11
 

 

 

 الدورات التثقيفيه -12

 مجاالت التعاون مع الجمعية النتاج بعض المنتجات  -13

 الخدمات الصحية وادارة االعمال  -14

 ممكن أدرس لغه إنجليزيه للطلبه  -15

 المجاالت االجتماعيه ورعاية الطفوله  -16

 ادارة الفعاليات/المهرجانات  -17

 مساعدة كعضوة فى كل ما تحتاجة الجمعية -18

 الربحية التي تسهم في دعم الموارد في تفعيل أكثر لألنشطة  -19

من خالل برامج الدعم المادي و حمالت دفع البالء و الصدقة و المشاركة في تنظيم   -20

 الفعاليات . 

 الرياضة  -21
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 هل لديِك أي اقتراحات أو مالحظات للتطوير ؟ 

 

 نقاط او شهادات لذلك فتح مجال التطوع لخدمات واصدار  -1

 اسناد مهام محددة لألعضاء من الشباب خاصة.  -2

 زيادة الدعم لبرامج األطفال  -3

 المزيد من األعمال اليدوية الحرفية مشغوالت يدوية، منزلية  -4

 ال يوجد  -5

 تنشيط باب التطوع و تحفيز المتطوعين بالنقاط والشهادات  -6

 اعالن عن االنشطة في تويتر  -7

 

 
 

 

 

 دورات لمتطوعين ب اشتراكات مالية تنظم من قبل الجمعية واالعالن عنها للجميع..  -8

 اإللكتروني التبرع -9

 استضافة فعاليات افتراضية  -10
ضم سفراء و ليس اعضاء ذكور للجمعية ) فى   - جذب الشبات و تعريفهم ب الجمعية  -11

 كتير ممكن يساعدونا( مجاالت 

 دين.ي ضمن المستفن المولودين في البلد عوديي غير الس إدراج -12

 تعريف العضوات عن الفعاليات قبل احداثها رغم عرض التقرير النهائي للعام -13

 فتح باب التطوع النشطة تزيد من دخل الجمعية  -14
 

 

 

 

 


