
 

نوع املقترح أو الشكوى أو  

 التاريخ   االستفسار  

أسم  

 اإلجراء املتخذ  الشخص 

هل تم  

 معالجتها  

هل يوجد  

شخص  

 التغذية الراجعة  تاريخ اإلغالق  مكلف 

كيفية التقديم عىل الجمعية  
 محمد يحي   06/2022/ 05 لمريض جديد  

تم التواصل مع  
المستفيد وإرسال  
استمارة التسجيل  
 نعم  واألوراق المطلوبة 

االخصائية  
االجتماعية :  

اثي  بن  
 06/2022/ 06 نشوان 

تمت اإلفادة باستالم  
ي  
 
االستمارة والرغبة ف

 التسجيل 

ات   وشر ويد بير  
التفعيل او الي 

لتفعيل الشهر العالمي أللزهايمر  
ي المدرسة  

 
 ف

عفاف   09/2022/ 18
عبدهللا بن  

 سليمان 

تم ابالغهم برابط  
الستجل باستمارة  

الشهر العالمي أللزهايمر  
ليتم بعدها التنسيق  

 نعم  معهم  

مساعد مدير  
تنفيذي :  

 نهله الخميس  

19 /09/2022 

تمت اإلفادة باستالم  
ي  
 
االستمارة والرغبة ف

 التسجيل 

استفسار بشأن رسالة عىل  
ية هل  الجوال من قبل الجمع 
 الحسن  09/2022/ 29 هي رسمية ومعتمدة 

تم الرد عىل االستفسار  
بأن الرسالة من  

الجمعية ورسمية  
 نعم  ومعتمدة  

االخصائية  
االجتماعية :  

اثي  بن  
 تمت االفادة   09/2022/ 30 نشوان 

اء ساعة التتبع    10/2022/ 02 الرغبة بشر
أري    ج 

 العبدلي  
تم التوضيح بنفاذ  

 نعم  الكمية لساعات التتبع 

االخصائية  
االجتماعية :  

اثي  بن  
اء من مصادى اخرى  10/2022/ 03 نشوان   الشر

االستفسار عن مواقع ومواعيد  
الكشف عىل الوالد المصاب  

 10/2022/ 23 بالزهايمر  

عبدهللا  
محمد شاج  
 الشودري  

تم ارسال قائمة األطباء  
المختصي   والعيادة  

اضية    نعم  االفي 

االخصائية  
االجتماعية :  

اثي  بن  
 10/2022/ 24 نشوان 

تم ابالغنا بحجز الموعد  
 للمريض  

االستفسار عن طريق التويي   
 مرام  2022/ 4/1 بوجود دورات مجانية  

تم الرد بأن جميع  
ي تقدمها  

الدورات الي 
 نعم  الجمعية مجانية 

خصائية  ا 
التثقف  
الصحي  

:لجي   بن  

 تمت االفادة  2022/ 5/1 عامر  

االستفسار عن طريق التويي  مي   
تم عمل المسح لمرض  ألزهايمر  

الذب بلغ عدد المصابي    
  01/2022/ 04 الف تقريبا  130

 الرقم  
ً
تم الرد تقريبا

مصاب بالمملكة   130
ة عام   نعم  م 2017تم نشر

اخصائية  
التثقف  
الصحي  

:لجي   بن  

 تمت االفادة  2022/ 5/1 عامر 

االستفسار عن امكانية عمل  
دراسات وأبحاث عىل  
  21/11/2022 مستفيدي الجمعية 

ي حال طلب الباحث  
ف 

بيانات المستفيدين يتم  
ة لشية   الرفض مباشر
وخصوصية بيانات  
المستفيدين ويتم  

ي حال كانت  
الموافقة ف 

 نعم  الجمعية هي الوسيط 

اخصائية  
التثقف  
الصحي  

:لجي   بن  

 تمت االفادة  2022/ 11/ 22 عامر 

الدفع من خالل المتجر  
اء للمنتج )ساعة   ي كشر

ون  االلكي 
 13/11/2022 ع تتبع( وليس تير 

 

تم التوضيح بأن المتجر  
ي مخصص  

ون  االلكي 
عات لمستفيدي   للتير
اء   نعم  الجمعية وليس للشر

مسؤولة  
تقنية  

المعلومات :  
روان بن  
 تمت االفادة  2022/ 11/ 15 جريس 


