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استفادتك من البرنامج
68 رًدا

إدارة البرنامج
68 رًدا

مواعید وأوقات البرنامج
68 رًدا

استمارة قیاس الرضا في برنامج اللقاءات التطویریة (دعاة
المستقبل)

68 رًدا

نسخ

جیدة
متوسطة
ضعیفة

10.3 % 

89.7 % 

نسخ

جیدة
متوسطة
ضعیفة

10.3 % 

89.7 % 

نسخ

مناسبة
غیر مناسبة
 % 22.1مناسبة إلى حد ما

77.9 % 
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رأیك في البرنامج بصفة عامة
68 رًدا

نسخ

ممتاز
جید
ضعیف

94.1 % 
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كلمة توجھھا للجمعیة أو مقترح
65 رًدا

عندما أتذكر كل ما صنعت ألجلي كي أصل إلى الذي وصلت إلیھ في یومي ھذا فإن لساني یقف عاجزاً على قول أّي شيء، فعبارات
الشكر قلیلة، وكلمات الثناء ال تستطیع أن تفیكم حقكم، فأنتم كل شيء في كل األوقات، وأنتم ما ألقاه حینما أحتاج أي شيء في ھذه الحیاة،

فكل الشكر لكم على ما قدمتم، ولكم مني كل التحیة والتقدیر.

شكرا لكم

جزاكم اللھ خیر جدا استفدت

ألف شكر من األعماق على ھذه البرامج والدورات القیمة التي تعود بالنفع على دعاة المستقبل

شكرا على مجھودكم واھتمماكم

شكرآ لكم جمعیة أجیاد ❤

َ

نشكركم على إقامة مثل ھذه الدورات النافعة ونرجو استمرار ھذه الدورات شكر اللھ سعیكم وكتب أجركم

جزاكم اللھ خیرا خاصة استاذ اسماعیل و مدربنا صالح اللھ یسعدكم في الدارین

نشكر جمعیة أجیاد للدعوة على إتاحة فرصة المشاركة في الدورة لنا فبارك اللھ في جھودكم وجزاكم اللھ خیرا

جزاكم اللھ خیر الجزاء و رفع اللھ قدركم، برنامج جید و مفید في وقت قصیر واالستاذ م قصر جید جدا في الشرح والفھم

شكرا لكم على ھذه الدورة الجمیلة المفیدة

السالم علیكم ورحمھ اللھ وبركاتھ البرنامج مفیدا جدا وانا بنفسي استفدت كثیر واتمنى االستراریة

شكرا

جزاكم اللھ خیر واثابكم اللھ

جزاكم اللھ خیر جدا استفدت

ارجو تغیر الجھاز یضعفھ تعلیقھ كثیرا

ال شيء

برنامج رائع ومفید جدا ونشكركم على حسن تعاملكم

شكرا لجمیع منسوبي الجمعیة على إتاحة جمیع ھذه الفرص التعلیمیة جزاكم اللھ خیرا ...❤

شكرا لكم ��
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جزاكم اللھ خیرا وبارك فیكم

اشكر جمعیة اجیاد وادارتھا ومشرفیھا لحسن تعاملھم معنا وجھودھم الكبیرة إلفادتنا

أشكر اللھ عز وجل ثم أشكر الجمعیة على ھذه المنحة المباركة والمبادرة الطیبة

اشكر جمعیة اجیاد وادارتھا ومشرفیھا لحسن تعاملھم معنا وجھودھم الكبیرة إلفادتنا

شكر وتقدیر لجمعیة الدعوة واإلرشاد باجیاد ونشكر المدرب اسماعیل مقدم دورة فوتشوب على جھوده الفضیلة وخاصة لمكتب التعاوني
لھم منا الشكر الخالص وجزاكم اللھ خیر وجعلكم في موازین حسناتكم

برنامج رائع ومفید جدا ونشكركم على حسن تعاملكم

نشكر جمعیة األجیاد لفتح ھذه الدورة الجمیلة ألننا لم نكن نعرف شي عن ھذه البرنامج بفضل هللا ثم بفضل الجمعیة تمكنّا من تعلم ھذه
البرامج و تمكنّا من إبراز خبراتنا و نسأل هللا التوفیق و السداد لجمعیة الدعوى بأجیاد و نتمنى منكم ان تستمروا على تقدمكم

اشكر جمعیة اجیاد على انشاء ھذه الدوره

جزاھم اللھ خیر الجزاء على ھذا المجھود الرائع

جزاھم اللھ خیر الجزاء على ھذا المجھود الكبیر

جزاكم اللھ خیرا الجزاء على ھذا المجھود الرائع

عندما أتذكر كل ما صنعت ألجلي كي أصل إلى الذي وصلت إلیھ في یومي ھذا فإن لساني یقف عاجزاً على قول أّي شيء، فعبارات
الشكر قلیلة، وكلمات الثناء ال تستطیع أن تفیك حقك، فأنت كل شيء في كل األوقات، وأنت ما ألقاه حینما أحتاج أي شيء في ھذه الحیاة،

فكل الشكر لك على ما قدمت، ولك مني كل التحیة والتقدیر. إقرأ المزید على موضوع.كوم:
https://mawdoD8%AC%D9%85%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A
F%D9%8A%D8%B1_%D9%8

اشكر جمعیة اجیاد المباركة التي تتفجر من اركانھا ینابیع الخیر والعطاء فجزاھم اللھ خیرا الجزاء

اشكر جمعیة اجیاد المباركة التي تتفجر من اركانھا ینابیع الخیر والعطاءفجزاھم اللھ خیرا الجزاء

مشروع جمیل ورائع استفدت كثیرا نأمل االستمرار في برنامج المونتاج

شكرا لكم

أشكركم جمیعا على ھذه البرامج القیمة وقد استفدنا كثیرا

لو ھناك برامج في المونتاج

نبغ نتعلم برنامج االكسس

تعامل المشرف رائع جدا
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لو في برنامج البریمیل عشان نتعلم

اطالة مدة وقت البرنامج مثال ساعتین

الیوجد اي اقتراحات

جزاكم اللھ خیرا على ما قدمتموه لنا وصراحة استفدت كثیراً من ھذه الدورات المتمیزة والممتعة والرائعة والملیئة بالفوائد والمعلومات
بدون مجاملة وفقنا اللھ وإیاكم لما یحبھ ویرضاه

اللھ یجزاكم عنا كل خیر

جزاكم اللھ خیر الجزاء

حفظكم اللھ جمیعا وشكرا على عطائكم الدائم وجھدكم المتواصل شكرا لكل استاذ ینیرطریق ابناءاالمة االسالمیھ بالعلم والتربیھ
واالخالق والشكر لكل العاملین بمجموعة دعاة المستقبل حفظكم اللھ ورعاكم جمیعا اینما كنتم

نسال اللھ عزوجل ان یجزینا ویجزیكم خیر الجزاء وشكرا على عطائكم الدائم وجھدكم المتواصل

اتقدم بالشكر الجزیل وعظیم االمتنان الى كل العاملین بمجموعة دعاة المستقبل

شكرا لكل استاذ ینیرطریق ابناء االمة االسالمیة بالعلم والتربیھ واألخالق حفظكم اللھ ورعاكم جمیعا اینما كنتم

شكرآ لكم على كل شئ شكرآ وشكرآ وشكرآ

شكرآ على كل شئ

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

نماذج 
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