
رضا العمالءنتائج قياس 

جمعية جود النسائية الخيرية

م2020لعام 



أداة مهمه قياس رضا العمالء"

"لتطوير عمل المنشأة



المتطوعين

تصويت24



:حسن استقبال الموظفة وتعاملها

83.3

16.7

0 0

راضي جدا  

راضي

غير راضي

غير راضي تماما  

الرضااااا عاااان معااااالن ال معيااااة عاااان 

:الفرص التطوعية

70.8

25

4.2

راضي جدا  

راضي 

غير راضي

غير راضي تماما  



:امالرضا عن تواصل ال معية بشكل ع

100

000

راضي جدا  

راضي 

غير راضي

غير راضي تماما  

:وضوح المهام للمتطوع

87.5

9.5
3

0

راضي جدا  

راضي

غير راضي

غير راضي تماما  



م وضوح النماذج واألوراق وآلية تقادي

:الخدمة المطلوبة

83.3

12.5

4.2

0

راضي جدا  

راضي

غير راضي

غير راضي تماما  

الشااعور بأيميااة المتطااوع ودور   اا  

:التطوع

91.7

8.3

00

راضي جدا  

راضي

غير راضي

غير راضي تماما  



:تعاون الفريق التطوع 

87.5

12.5

0 0

راضي جدا  

راضي 

غير راضي

غير راضي تماما  

الرضااا عاان مسااتو  مكااان التطااوع أو 

ئة موقع العمل من حيث الت هيز والتهي

:للعمل

95.8

4.2

00

راضي جدا  

راضي 

غير راضي

غير راضي تماما  



:يل لد  المتطوع الرغبة    االستمرار بالتطوع    ال معية

100

000

راضي جدا  

راضي 

غير راضي

غير راضي تماما  



:اقتراحات لتحسين خدمات ال معية

تفعيل دور الجمعية في حملة تشجير الشرقية.

تمديد الساعات لوقت التدريس حتى يتسنى لنا اإللمام بكل الجوانب الالزمة للطفل.

عنر  عنند تطنوعي فني م. توضيح كل دور للمتطوعات وما المتطلبات مننن  بشنكل مف نل وواضنح

  من  الظنرا  اكسبو من  اسسنر المنتجنة المسننولي  لنم يكوننوا منظمني  ىو بمعننى عخنر علنى علنم بمن

بينمنا نننا  اسسر المنتجة يحتاج إلى متطوعة فعال ، ولك  تم وضعي عند ىسرة ال تحتاج إلى مسناعدة

م، ىسننرة لننم يكنن  لنندينا متطوعننات ويحتنناجو  إلننى مسنناعدة ضننرورية وتننم اعطننائي لنننم فنني ننايننة اليننو

ىكثننر، فننمتمنى ى  يكننو  المسنننولي  علننى علننم بالمتطلبننات والمنننام وى  يكونننوا متعنناوني  ومنظمنني 

.وشكرا  

شكرا  لكم.

  شكرا  جزيال.

ىود ى  ي لني إعال  ع  الفرص التطوعية.



مستفيدي مركز الخدمة

تصويت366



:هموقع ال معية وسهولة الوصول ملي

76

13.1

7.7

3.3

ممتاز

جيد جدا  

جيد

مقبول

:االستقبال والتو يه لمقدم الخدمة

77.6

10.9

8.2

3.3

ممتاز

جيد جدا  

جيد

مقبول



اللوحاااااات ايرشاااااادية  ااااا  المااااادخل 

ة الكا تيرياا ومنطقا)ومناطق الخادمات 

(:اينتظار وغيريا

70.2

20.5

7.1

2.2

ممتاز

جيد جدا  

جيد

مقبول

ة مد  تطاور خادمات ال معياة  ا  تلبيا

:احتيا ات المستفيدين

62.8

20.8

10.1

6.3

ممتاز

جيد جدا  

جيد

مقبول



:مد  ت اوب الموظفة بتقديم الخدمة

78.4

11.2

6.6

3.8

ممتاز

جيد جدا  

جيد

مقبول

ة الماادة الزمنيااة التاا  تاام تقااديم الخدماا

:بها

61.7

23

9
6.3

ممتاز

جيد جدا  

جيد

مقبول



ماااااد  الرضاااااا عااااان قيماااااة ايعاناااااة 

:يةالمخصصة للمستفيدين من ال مع

54.6

22.7

12.6

10.1

ممتاز

جيد جدا  

جيد

مقبول

:االنتظام    وقت وصول ايعانة

58.719.1

13.9

8.2

ممتاز

جيد جدا  

جيد

مقبول



:مرئيات ومالحظات تساعد    ر ع مستو  الخدمة بال معية

ممتازه.

الحمد هلل احنا راضي  بما تقدمه الجمعية لنا هللا يعطيكم العافية.

هياليت يكو  فيه مساعده شنريه م  غير كسوه العيد والمدرسه وتوفير اجنزه الالب للمدرس.

هللا يجزاكم خير

جزاكم هللا خير

هللا يجزاكم خير يارب

كثر هللا خيركم

نتمنى ا  يزيدوا في االعانه

 لاير فقط٣٠٠مده تقديم االعانه طويل جدا تمخذ ثالثة اشنر على

المساعدة قليله جدع في ظل احتياجات االسره

 هللا يجزانم خير ما يق رو

المساعده بالمواد الغذائية شنريا



:مرئيات ومالحظات تساعد    ر ع مستو  الخدمة بال معية

هللا يجزانم الجنه

خدمات ممتازه والموظفات متعاونات معنا

كنت اتمنى مالبس شتويه وبطانيات

ا انا خطر ال مال حظات شكر 

 هللا يجزاكم عنا خير الجزاء وهللا يكتب اجر الجمي

ارجو وض  رقم المسنله ع  االسره حتى نتوا ل معنا عند الضروره وشكرا

ينالي فني كنت اتمني ا  توفر لي الجمعيه سك  م  احدي شنق  التنمينه االجتمناعي حتني اعني  اننا وع

حياه كربمه مثلي كمثل االسر االيتام االخري ولك  رزقي علي هللا

قطن  ١٠بنس اال بالنسبه لكسوه البركه ياريت تكو  افضل م  كنذا اننا بالنسنبه لني لنم اسنتفيد من  المال

يارينت تكنو  . قطعه اما االوانني جينده٢٥والباقي لم يناسبوا بناتي وال توجد مقاسات والمخ ص لي 

شاكري  انتمامكم. كوبونات شراء افضل وجزاكم هللا خير

ى ىرجننو زيننادة اسعانننه وياليننت تكننو  كننل شنننر س  مسننتوا اسعاشننه متنندني وعننندي فننواتير ماىقنندرعل

سدادنا خا ه فاتورة الكنرب والماء



:مرئيات ومالحظات تساعد    ر ع مستو  الخدمة بال معية

ممتاز

جزاكم هللا خير

اليوجد وهللا يكتب ىجر كل م  عمل فينا وسانم

نامل يكو  للجمعيه دور في قبول االيتام في جامعات الحكومه

التتاخرو  بال رف الشنري فضال وليس امرا😚

هللا يكتب اجركم شكرا لكم ي جود

كتننب ال يوجنند لنندي اي شنني ماشنناء هللا تبننار  هللا اشننكركم علننى جنننودكم وهللا يجننزاكم خيننر الجننزاء وي

اجوركم يارب

 الدعم ضعيف اشوي

زياده  رف المواد الغذائيه

 هللا يجزاكم خير كل سانم في ذل

الجمعيه جيده بس يعطوا  مائه لاير فى شنر وفى رمضا  سله غذايه

هللا يجزانم خير على مساعدنم النا



:مرئيات ومالحظات تساعد    ر ع مستو  الخدمة بال معية

تطور. في. داايما. ني. حظات. مال. اليوجد

يرفعو  المستوى زياده

المساعده في االيجار للمستفيد

 مساعده المديونية الدي  الدي

نحتاج بع  اغرا  الكنربائيه غساله ومكيف دفايه و سخانه

يعطينم العافية

زيادت اإلعانة المخ  ة لنا لالحتياج الضروري

اشكركم جزيل الشكر على مجنودكم

وقط  المالبس.جزاكم اللةخيرع نل ممك  ا  يتكرر بالنسبه للقط  المنزليه

تساعد في دف  اسجار

نل يوجد كسوه للشتاء ؟

مشاء هللا تبار  هللا جمي  الموظفات الي لخدمه ممتازات

المستوى مرتف  ورقي جدا وءلي اسعلى



:مرئيات ومالحظات تساعد    ر ع مستو  الخدمة بال معية

هللا يوف  الجمي  ا  شاهلل

 تانيل الموظفات واعطاءنم دورات في التعامل م  المستفيدي

ي هللا جمعيه جود مررره زينه بس لو في بطاقه البقالنه شنراء نتمننا ام جمعينه جنود ممتنازه فني كنل شن

جزاكم خير

اتمنى مراعاة المستفيد ونظر احتياجاته

جنودنا مشكورة لك  تحتاج بع  التطوير

هللا يسعدكم ويوفقكم قمة في االخالق والتعامل م  االيتام

ابدا هللا يكتب اجركم جمي  ويجزيكم جنات النعيم

دعمنا اكثر جزاكم هللا خيرا

 اشكرنم ع تعاوننم ومساعداتنم للمحتاجي

 اتمنا لنم التوفي

هللا يوفقكم ويساعدكم.

هللا يوفقكم وجزاكم هللا خير على فعل الخير



:مرئيات ومالحظات تساعد    ر ع مستو  الخدمة بال معية

كسننوة اعطاونننا ىعانننه مبلننة شنننرية وتننوفير وحنندات سننكنية باالسننكا  التنمننوي وسننله غذائيننة شنننرية و

عيدي  و يف وشتاء وتسديد اإليجار

جزاكم هللا كل خير

جيده وهللا يجزاكم خير

 سكني تنزل م روف سله غذائه

اسلوبنم

ممتازه م  جمي  النواحي

الف شكر جزاكم هللا خير كا  التنظيم رائ  واستفدنا وهلل الحمد

جمي  خدمات الجمعيه ممتازه وفينا تطور مستمر

نحتاج دعمكم بوضايف للمستفيدات بتخ  نم

اعطاء منزل

الراتب ضعيف

 پشكرع لكم



:مرئيات ومالحظات تساعد    ر ع مستو  الخدمة بال معية

يننت السننالم علننيكم جننزاكم هللا الجنننه وكتننب اجننركم واحسنن  هللا لكننم ومنن  سننعى بننس فيننه مالحظننه يال

ا  ياليننت اعطيتونننا فكننره عنن  السننوق حتننى نحنندد الوقننت الكننافي فكرنننا انننا نسننتلم كننراتي  ونننذنب وكمنن

نني ناق نه داخنل تعطونا يوم ثاني اذا فيه تبديل فيه بع  المالبس  نغيره وكبينره وفينت بعن  االوا

كره ممتنازه وطريقنه الكراتي  نذه السلبيات انا االيجابيات يعطيكم العافيه مره استمتعنا بفكرة التسوق ف

كثنر منا مريحه واحترازية والكل يمخذ الذي يحتاجه على نظر عينه لو اعطيتونا على نظنركم يمكن  اال

كم ويسنعدكم نحتاجه وبعدي  ما نستفاد م  الخدمه ياليت تنظنرو  فني المالحظنات وتعندلوننا وهللا ينوفق

�👍�مثل ما اسعدتونا شكرا  لكم م  القلب 

ماشاءهللا كل مانحتاجه موجود م  دعم مادي وم  دورات كلشى موجود يعطيكم الف عافيه

شق  ارجو اإلسراع في موضوع اإلسكا  وا  يكو  على حسب استحقاقنا م  وزارة اإلسكا  وليست

افرادواستحقاقنا وحدة سكنيةتنمويه وليس شقة٨سننا ىسرة عددنا 

اليوجد بار  هللا لكم في وقتكم وجندكم

يل علنى الغينر انا المعامله تكو  بشكل ىفضل م  ناحيت االسنتقبال اسنتجابة االت نال واننا عندم التفضن

ناس ع  ناس



:مرئيات ومالحظات تساعد    ر ع مستو  الخدمة بال معية

شكرا على تعاوننم وجزانم هللا خير

واالحترام االخت منره اسلوب راقي. كل الشكر وتقدير.

 كل شنراالعانه افضل اكو

الخدمه في تطور ملحوظ جدا  وجزانم عنا خير الجزاء

 تمنيت المالبس شتويه

ارجو وض  رقم المسنله ع  االسره حتى نتوا ل معنا عند الضروره وشكرا

 لو ممك  إالعانه تكو  شنريه النه تدرو  المعاي   عبة

الراتب ضعيف

كلشى اكثر م  راءع



:مرئيات ومالحظات تساعد    ر ع مستو  الخدمة بال معية

 نقترح فتح محاضرات اسريه كل فتره وتحفيظ القرع  الكريم

ينالي فني كنت اتمني ا  توفر لي الجمعيه سك  م  احدي شنق  التنمينه االجتمناعي حتني اعني  اننا وع

حياه كربمه مثلي كمثل االسر االيتام االخري ولك  رزقي علي هللا 

 نحتاج بع  اغرا  الكنربائيه غساله ومكيف دفايه و سخانه

سكني تنزل م روف سله غذائه



الكفالء

تصويت32



:الخدمات المقدمة

65.6

25

0
9.4

0

راضي جدا  

راضي

محايد

غير راضي

غير راضي جدا  

:وضوح المعلومات

65.6

25

3
6.4

0

راضي جدا  

راضي

محايد

غير راضي

غير راضي جدا  



:طريقة الد ع

71.9

25

3.1 0 0

راضي جدا  

راضي

محايد

غير راضي

غير راضي جدا  

:التعامل مع الموظفة

87.5

12.5

0 0 0

راضي جدا  

راضي

محايد

غير راضي

غير راضي جدا  



:المقترحات

اقل م  سنة.

ت يعطوننا بيننات ى  اليتيم إذا بلة الس  الذي يعتمد عليه ينتم التغينر إلنى يتنيم عخرويكنو   نغير ويارين

  او ع  نذا اليتيم لنعرف اي  و ل م  الدراسة وكيف مستواه ونل لدينه اخنوه وننل ننو يتنيم االبنوي

.فقط االب

مقابلة المكفول او المكفوله.

ملحنوظ بي  هللا وجنكم وجزاكم هللا خير عمل نبيل وتنجرو  علينه وبنار  هللا فني جننودكم وتطنور

لما فيه خير بالخدمات والتوا ل عبر السني  إلى اسمام ونح  نعتبر شركاء معكم في النجاح والتطور

.الدنيا وىجر اآلخرة

هللا يكتب ىجركم.

 ضنم  المواقن  ارسال تذكير بموعد دف  كفالة اليتيم وانشاء موق  الكتروني ليكو  الدف  م  خالله من

يسننل حين  ى  الموقن  مننظم و( تكافنل لرعاينة اسيتنام)الرائعة التي ان نح بناالطالع عليننا ننو موقن  

.معرفة الخدمات المتوفرة والدف  لنا



:المقترحات

 الكفيالتى  يعمل مرة ىو مرتي  سنويا  برنامج ترفيني لألطفال م  اسمنات الكفيالت وبمسانمة م.

جزاكم هللا خير.

وظفتي  في فيه م. لألسف الشديد فيه عدم توا ل مستمر م  قبل الجمعية وعدم رد على االستفسارات

لعمنل فني الجمعية يتعاملو  م  الكفيل ىو المتبرع كمنه غ نب علينه ينرجعنم وكنمننم مجبنوري  علنى ا

، وعنندما الجمعية، العمالة الموجودة في غرفة السنائقي  ىو الحنارس عمالنة ىجنبينة لينه مافينه سنعوديي 

.حاولت االستفسار ع  ذل  كا  رد المسنلة يفتقر لألدب والذوق كمننا منسسة ىبونا

 مقابلة المكفولي.

الة حدو  استمرار ابالغي ع  م  كفلتنم ىول بمول م  الناحية الدراسية وال حية واالجتماعية في ح

.ىي طارئ لنم

ياليت يكو  فيه دعوة سي احتفالية لأليتام ونكو  موجودي  ونشار  معنم.

ه واجتماعينه مزيد م  التوا ل م  الكفالء وتزويدنم بتقارير دورية ع  اسيتام وتطنور حناالتنم نفسني

.ودراسيه وع  احتياجاتنم الضروريه بالتنسي  م  الكفيل لنم

ال توجد، جزاكم هللا خيرا.



الموظفين

تصويت34



االعتاااازاز بال معيااااة والحاااارص علاااا  

:رسم صورة  يدة عنها

88.2

8.8

2.9 0 0

دائما  

غالبا  

ىحيانا  

نادرا  

ال ىبدا  

:ةاالنزعاج من أي انتقاد يو ه لل معي

67.6

23.5

8.8

00

دائما  

غالبا  

ىحيانا  

نادرا  

ال ىبدا  



الشااعور بالرضااا عاان العماال األساساا 

:والحرص عل  تطوير 

88.2

8.8

2.9 0 0

دائما  

غالبا  

ىحيانا  

نادرا  

ال ىبدا  

الشااااعور بااااأن العماااال ساااابب لتطااااوير 

:القدرات الشخصية

61.8

29.4

8.8

00

دائما  

غالبا  

ىحيانا  

نادرا  

ال ىبدا  



:اي راءات ايدارية واضحة

44.1

38.2

17.6

00

دائما  

غالبا  

ىحيانا  

نادرا  

ال ىبدا  

تااو ر ال معيااة االحتيا ااات والخاادمات

:الخاصة بالعمل

70.6

20.6

8.8

00

دائما  

غالبا  

ىحيانا  

نادرا  

ال ىبدا  



سااااهولة التواصااااال مااااع المسااااا ولين 

ون لطرح المقترحات واأل كار ويت اوب

:معها

73.5

8.8

14.7

02.9

دائما  

غالبا  

ىحيانا  

نادرا  

ال ىبدا  

أسااالوب متابعاااة الااارئيس لااا داء  ااا  

:العمل

61.8
17.6

14.7

5.9

0

راضية جدا  

راضية

محايدة

غير راضية

غير راضية اطالقا  



:طريقة متابعة الحضور واالنصراف

70.6

26.5

0 2.9 0

راضية جدا  

راضية

محايدة

غير راضية

غير راضية اطالقا  

فين العدالة    توزيع العمل بين الماوظ

:بالقسم

20.6

61.8

11.8

5.9

0

راضية جدا  

راضية

محايدة

غير راضية

غير راضية اطالقا  

:ذكر السبب    حال عدم الرضا

تجمعات عند الكروت.

:ذكر السبب    حال عدم الرضا

عدم تكفم الموظفي  بالمنام.

يوجد موظفات منامنم ىقل م  زميالتنا.



ال الفاارص التدريبيااة المتاحااة  اا  م اا

:العمل

38.2

35.3

11.8

14.7

راضية جدا  

راضية

محايدة

غير راضية

غير راضية اطالقا  

باشار التقدير والتحفيز مان الارئيس الم

: خالل األداء

44.1

26.5

26.5

2.90

راضية جدا  

راضية

محايدة

غير راضية

غير راضية اطالقا  

:ذكر السبب    حال عدم الرضا

تحديد موظفات ع  بع  موا الجمي  يح ل علينا.

  الفرص التدريبية قليلة جدا

عملي يتطلب جلوسي م  اسطفال.



العالقااااة مااااع زمااااالء العماااال ومااااد  

:التعاون بينهم

38.2

35.3

11.8

14.7

0

راضية جدا  

راضية

محايدة

غير راضية

غير راضية اطالقا  

تالئاام كميااة العماال مااع ساااعات العماال 

:ومقدار الراتب

5.9

26.5

20.6

20.6

26.5

راضية جدا  

راضية

محايدة

غير راضية

غير راضية اطالقا  



العالقااااة مااااع زمااااالء العماااال ومااااد  

:التعاون بينهم
تالئاام كميااة العماال مااع ساااعات العماال 

:ومقدار الراتب

:ذكر السبب    حال عدم الرضا

  عدم التعاو  باسعمال وتر  الشغل ىحيانا

:ذكر السبب    حال عدم الرضا

 ال  ال تستطي  الح ول على البيت في االضما  او السك

.راتبي قليل

ة ساعات العمل في غالب االوقات تكو  قليلة، مقترح زياد

وكذل  الراتب قليل جدا  نممل 4ساعات العمل إلى الساعة 

.زيادته بما يناسب االوضاع والظروف

ال يوجد تالئم.. كما نو موجود بالسنال.

نتمنى النظر في الراتب.

الراتب قليل.

ضينانا الراتب جدا  قليل مقارنة بعدد السنوات والخبرة التي ق

.داخل الجمعية

عد يومالرواتب ال تتناسب م  غالء المعيشة الذي يزداد يوما  ب.

وقتي في العمل طويل وجند م  االطفال والراتب قليل.



:در ة الرضا عن العمل بشكل عام

38.2

50

11.8

0 0

راضية جدا  

راضية

محايدة

غير راضية

غير راضية اطالقا  



:المميزات الت  سايمت    رضا الموظف

ينة فني القطناع ا  الجمعية حالينا تسنعى للتغيينر وتطنوير الينة العمنل فيننا لتتماشنى من  التطنورات الحال

الثال 

اونات مجلس االدارة واالدارة التنفيذية والطاقم االداري والموظفات سيدات سنل التعامل معن  ومتع.

االحترام والتقدير والقبول فالتطوير

انم سبب للرضا نو تقدير الرنساء ومعرفة جنود كل موظف

 مواكبة التطور/روح الفري  وانتماء الموظف /مرونة االدارة

 قروب العمل جميل ومتناغم...الوقت جيد ....مجال نسائي غير مختلط

عملي ينمي قدراتي ويكثر حسناتي

هللا م  انم االسباب للرضى قناعتي ا  عملي نذا هلل وسعادتي البالغه في خدمنه نناذه الفئنه واامنل من  

ا  يحتسب عملي نذا لوجنه تعالى



:المميزات الت  سايمت    رضا الموظف

اكتساب خبره

تعاو  م  زميالتي وعمل جدول لالطفال يقسم وجودنم في الحضانه حتى اليشعرو  بالملل

عرت نعنم هللا الحمدهلل دائما  اشكر هللا انه اختارني في نذا المكا  واحتسب االجر والثواب م  هللا استش

عليناعلي اسال هللا ا  اليضي  لنا تعب اختارني هللا لخدمه ناذه الفمه م  المجتم  نعمه اشر هللا

ات التعننناو  بننني  الموظفنننات وزيننناده مسنننتوى الطمنننوح والتقننندم االبنننداع واال بتكنننار وتقنننديم المسننناعد

للمحتاجي  وتطوير المجتم  وتطوير الرنيه



:اقتراحات للتطوير

طلنوب ضبط مسار العمليات المشتركة منا بني  االقسنام سنيكو  عامنل مننم لسنير المنمنة فني النحنو الم

... والتقليل م  ازدواجية العمل 

وضن  الخطنة التشنغيلية للعنام القنادم -٢. التخلي ع  التقارير الورقية واستبدالنا باإللكترونية تمامنا-١

م ومناقشننتنا منن  جمينن  االقسننام فنني اجتمنناع واحنند حتننى لننو ىخننذ يننوم كامننل واعتمادنننا فنني ذات ٢٠٢٢

.اليوم

ونحتناج من  .. ا يرجى زيادة الراتب وتحسينه بالنسنبه للغنالء النذي نعيشنه والراتنب اليغطني احتياجاتنن

..الجمعية ا  توفر لنا تممي   حي 

 ( جنود قبنول في حنال عندم و)زيادة الفرص التدريبية التخ  ية زيادة ساعات الدوام لتكو  اختيارية

4الى ٨واالخر م  ٢الى ٨دوام م  . وعليه يتم زيادة الراتب 

زيادة التحفيز لدى الموظف والنظر في زيادة الراتب

 زيادة الرواتب....المزيد م  الدورات التي تساعد علي مواكبة التطور في مجال العمل

ف بشنكل تفعيل دور التحفيز والتعديل في سلم الرواتب يساعد فني عطناء الموظن/ ٢زياده الدورات / ١

. اكبر 



:اقتراحات للتطوير

كنو  لنه حسناب لدي اقتراح بالنسبه لليارد سيل ا  يفتح تطبي  بحراج شنامل جمين  منناط  المملكنه وي

١ير نطلن  رسمي بموق  حراج عنندي تفائنل بيننجح نجناح كبينر ثانينا اامنل تقلنيس سناعات العمنل ونسن

الظنر

انشاء قسم خاص الطفال الحضانه يوجد به مجموعه م  العاب وترفيه

 حسنناب اقتننرع بالنسننبه ل اليننارد سننيل فننتح تطبينن  لموقنن  حننراج شننامل جمينن  مننناط  المملكننه ويكننو

رسمي بينجح نجاح قوي بذ  هللا

نداف المنمهالتعليم الدائم ووض  مثل االعلى وااليجابيه والدورات في العمل وض  استرتيجيات واال


