
مساحة لردود فعل المرضى وآراءهم
كل الشكر للجميع هللا يجزاكم الخير

جزاكم هللا خير الجزاء على ماتقوم به الجمعيه من خدمه لمرض الروماتيزم خاصتا وان 

العالجات غاليه علينا وال نستطيع شراها وشكرا

االبر وهذا ممكن ياثر على الطفلة النو بتتاخر بالكورس العالجي. احيانا بيصير تاخير بوصول

شكرا لكم جزاكم هللا خيرا

اليوجد اي مالحظه

الجمعية ممتازة جدا

ال توجد أي مالحظات جزاكم هللا الخير

جزاكم هللا خيرا

.نشكر لكم السرعة في تأمين العالج للمرضى 

اتمنى توفروا للمريض مبلغ الكشفيه لزيارة دكتور الروماتيزم

اليسعني المسلحة القليلة هذي للتعبير عن شكري وامتناني للباحثات والجمعية لذلك سوف اقول 

المساهمه في دعم الجمعيه عرفته من الحاله التى وضعتها موظفة الجمعيه الن رقمها عندى 

الجمعيه ممتازه

هللا يبارك في مجهودكم ويعطيكم الصحه ال شي يقال عن الجمعييه اال كل خير

لقد ساهمتم في تخفيف األلم وفي التكاليف الماديه شكرا جزيال

ماشاء هللا عليكم اقسم باهلل وليشهد علي ربي ان كل اجابتي صحيحة وانهم يعملون على قدم 

(واذا مرضت فهو يشفيني)قال تعال 

نشكر الجهود المبذول في هذه الجمعيه وجزاكم هللا خيرا وانشاهلل إلى االحسن يارب

هللا يجزاكم خير ولكل من ساهم في عالج المرضى وهللا يكتب االجر لكم و لهم ويشفي مرضانا 

الجمعيه ال تتواني في خدمه مريض الروماتويد وخصوصا الباحثه االجتماعيه االستاذه روان 

ال يوجد

اليوجد اي مالحظات

ال يوجد

من افضل البرامج التي تساهم في عالجي المرضي وخاصه مرضي الروماتويد وباالخص 

نشكر الجمعية على مساعدتهم لنا وندعو بدعم الجمعيه
السالم عليكم 

فضال رقم التواصل المباشر 

دون احراج الباحث 

وشكرا

اليوجد مشكورين

مشكورين على جهودهم

جزاكم هللا خيرا

دعم مادي للعالج الطبيعي

احسن هللا اليكم وجزاكم هللا خير الجزاء عن المسلمين



احسن هللا اليكم وجزاكم هللا خير الجزاء عن المسلمين

مراعات ظروف الحياة

سرعة توفير األدوية وجدولتها بمدة محددة

ال يوجد

جزيتم خير وكفيتوا ووفيتوا بارك هللا في جهودكم

دعم مادي أو من فتره لفتره

احيانا نحتاج نسوي تحاليل أو شراء بعض االدويه

لقاء خاص بمرض بهجت

شكراا جزيال اسعدكم الباري

��جزاكم هللا عنا خير الجزاء ، ونسأل هللا لنا ولكم تمام الصحة والعافية 

0553130353اتمنى فتح ملف في اي مستشفى في الرياض ياليت تساعدوني 

الف شكر لكم ولالخت الفاضله سميه هللا يرزقها من حيث ال يحتسب

تسهيل معامالت المرضا مثل بنك التسليف الضمان واشيا نحتاجها مافيه مرونه

جزاكم هللا خير 

 درجات تستحقونها 10ولو فيه اكثر من 

احبكم كثير وهللا

متازه

��شكرا وكتب هللا اجركم

تسهيل معامالت المرضا مثل بنك التسليف الضمان واشيا نحتاجها مافيه مرونه

��شكراً لكم و جعله هللا في موازين اعمالكم 

بالنسبه لي اليوجد كل شي ممتاز

ف ميزان حسناتكم أن شاء هللا...وهللا ماقصرتوا هللا يعطيكم العافيه يارب

لكم جزيل الشكر نرجو االنتظام في اعطاء االدويه فهي تتاخر لعدم وجودها وخاصه العالج 

شكرا وتقديرا الستاذه ساميه الدوسري جدا متعاونه

للمزبد من التقدم. نحطمح دائما

️☺عالج اسنان وتشوهات اصابع 

اتمنى زياده االعالن عن وجود الجمعيه مثال في العيادات الروماتزميه لوحات اعالنيه او 

فتح فروع في كذا منطقه للتسهيل علي المرضى

توفير ابر االنبريل وهي عالج بيلوجي لمرضى الروماتويد المفصلي ودائماً غير متوفره بالجمعيه

يعطيكم العافيه

ممتازه

ممتازه

اقتراحى تكثيف التوعيه فى المجتمع باالمراض الروماتزميه

القلب. روماتزم. اضافه

ان يكون هناك وعي اكثر و فعاليات للجمعية في جميع المناطق



التوسع وفتح فروع حول المملكة

للمزبد من التقدم. نحطمح دائما

ا

بالنسبه لي اليوجد كل شي ممتاز

ممتازه

اليوجد والشكر موصول لالخت سميه فعال تستحق الشكر رائعه بمعنى الكلمه

بارك هللا سعيهم

استضافه دكاتره

شكر خاص لألستاذه والباحثه االجتماعيه جواهر العصيمي

هللا يزيدكم ويارك فيكم

الخدمه

كل شي منيح

خدمتكم جميل

ممتازة

جزاهم هللا خير جميعا.فوق الممتاز 

التعقيب من خالل االتصال مع مستفيد من الخدمه هل تمت خدمته بشكل صحيح ام ال

نريد حرص الجمعيه المتواصل بالمرضى ، بتزويدهم باالدويه بفترات زمنيه محسوبه بكميه 

جزاكم هللا خير

ممتازة

الشكر هلل اوال واخر وهللا يجزاهم خير ماقصروا معنا

برامج اسبوعية

��بارك هللا جهودكم واثابكم هللا 
أن تتوسع الجمعية و زيادة فروعها لتشمل جميع مدن المملكة

ممتازه

بارك هللا فيكم وبجهوودكم والحمدهلل على وجودكم ولكن هناك ناس ال يعرفون بالجمعيه وهم 

.ماقول اال هللا يسعدكم وين مارحتو لوال هللا ثم انتم نضيع

سي جدااااا

هللا يسعدكم

��لنا فترة منقطعين عن قروبات الجمعيه في وقت احنا جدا محتاجينه 

بارك هللا الجهود المبذولة نتمنى لهم المزيد من التوفيق والنجاح والثبات

��سمية الدوسري ، نموذج مشرف / شكًرا لألستاذة 

اصدار بطاقه اوكرت تثبت المرض / ٢المساعده بتوفير اجهزه الضغط والسكر لبعض الحاالت /1

مشاء هللا كل شي ممتاز هللا يوفقهم

ممتازه جدا بارك هللا فيكم

ومن تقدم لتقدم.. هللا يجزاكم الف خخخير يارب على مستعدتنا في توفير االدوية 

ممتازه جودة الخدمه

جزاكم هللا خير استفدت منكم في االدوية اللي مازاقدر اوفرها لصعوبة الظروف لوال هللا ثم انتم 



اتمنى زياده االعالن عن وجود الجمعيه مثال في العيادات الروماتزميه لوحات اعالنيه او 

.ما فيه غير هللا يعطيكم العافية ويجزاكم جميعاً الفردوس األعلى ووالديكم يا رب

️☺عالج اسنان وتشوهات اصابع 

اشكر هذا المجهود المبذول بدون مقابل جهود تشكرون عليها فعال جمعيه راقيه ومميزة

اليوجد

جزاكم هللا خير خصوصا استاذه سميه

جزيتم خير وكفيتوا ووفيتوا بارك هللا في جهودكم

استمرو جزاكم هللا خير

توفر االدويه والمساعده في شراءها في حال لم تتوفر

هللا يزيدكم ويارك فيكم

الخدمه

كل شي منيح

هللا يزيدكم ويارك فيكم

الخدمه

كل شي منيح

كتب هللا لكم اآلجر

ماشاء هللا تبارك هللا خدمتكم جداً ممتازة وسريعه ربي يوفقكم ويعطيكم الصحة والعافيه 

شكرا لكم على خدماتكم الممتازة

ترسل االدويه ف سيارات مكيفه وجو يناسب االدويه
انا أستفيد من الجمعيه لدعم االدويه فقط وشاكرة لكم لتوفيرها 

.الني كنت اشتريها على حسابي الخاص 

الكن اتمنى المزيد من الدعم من التحاليل الطبيه وغيرها الني اتعالج بالمستشفيات الخاصه 

.لعدم توفر دكاترة رمتزم كفايه في منطقتي 

بارك هللا فيكم جميعا

شكرا وتقديرا الستاذه ساميه الدوسري جدا متعاونه

جزيتم خير وكفيتوا ووفيتوا بارك هللا في جهودكم

جزاكم هللا خير

هللا يوفقكم ويسعدكم ويحقق أمانيكم

ال يوجد هللا يحفظكم جميعأ

استمرو جزاكم هللا خير

اتمنى دعم االسنان الن نعاني منها وصرف مبلغ مالي شهري وسكن

ممتازه جودة الخدمه

عاليه

عاليه

استمروا بالعطاء فأنتم البلسم للمرضى بوركت جهودكم

استمروا بالعطاء فأنتم البلسم للمرضى بوركت جهودكم

مافي احسن من همذا خدمة لكم كل الشكر و العرفان



استمروا بالعطاء فأنتم البلسم للمرضى بوركت جهودكم

��شكًرا جزيالً، جزاكم هللا خير 

جزيتم خيرا

جزاكم هللا خيرا

اشكر الجميع

موفقة لكل خير.. الشكر كل الشكر للدكتورة أثير 

اتمنى ان تساعدو الحامل لن مو اي مستشفى يقبلها ويتاعون معاها وتجي الهجمه اقوى بعد 

اشكركم

اريد مساعده ماديه نظرا لظروفي الصعبه

أتمنى من الجمعية ان التبنى آمال للمرضى وهي التقدم لهم اي شي حتى أسلوب الجمعية في 

تعبت االستبيانات التي ترسل للمرضى فيه إستفزاز اذا لم تعبئ االستبيانات سوف تحرم من 

الخدمة 

هللا يجزاهم خير ماقصرو

(نيترتين )اريد منكم توفير عالج األعصاب 

التوجد مالحظة

جزاكم هللا خير وجعله في ميزان حسناتكم

المساعده في فتح ملف مستشفى حكومي

اليوجد

اشكر الدكتوره جواهرالعصيمي وكل العاملي في الجمعيه

اشكرجواهر العصيمي وكل العاملين

الشكرلجميع العاملين في الجمعيه

جزاكم هللا الجنة

شكرا لكم

يارب هللا يقويكم ويسعدكم ويجزاكم خير على ماتقدمونه لنا وتسعدونا فيه وهللا يجزاكم كل خير 

ربنا يبارك في العاملين في هذه الجمعية ولهم مني كل الشكر واالحترام والتقدير

هللا يسعدكم ويحفظكم جميعا وربنا يزدكم من فضله

إعطاء جرعات أدويه كافيه لمدة أطول

جزاك هللا الف خير ورزقكم هللا نعيم الدنيا واالخرة

شكرا على كل ما تقدمه

ارجو ان يتم صرف عالج انبريل لمرضي ألنه يناسبني اكثر مم ادليماب

هللا يعطيكم العافيه

الشكر والتقدير واالحترام لطاقم العمل في الجمعية الخيرية في مساعدتي للعالج

شكرا لجهودكم المبزوله

ال يوجد

 الن الهيومير اعتقد اليفيدني٤0ارجو طلب عالج هيوميرا قووة 

ارجو إيصال العالج بأسرع وقت ممكن

ال



الشكر التام لالستاذه سميه

انتم النعيم في الدنيا التوجد كلمات تصف ما تقومون به من عمل انساني نبيل

جزاهم هللا عنا خير الجزاء

ال يوجد اي شكاوي ماشاء هللا تعاملهم راقي جدا وايجابيين

ال يوجد

يوصل لي في الوقت تطلب لي الدواء توصل . نشكر الباحثة االجتماعية على خدمتها معي الدواء

شكرا.جزاكم هللا خير وجعله في ميزان حسناتكم 

دعواتنا لكم بكل خير

ال يوجد

ال يوجد

شكرا لكم

يوجد شكاوي ال

ال يوجد وفق هللا العاملين وكتب اجرهم

جزاك هللا خير

جزاك هللا خير

جزاكم هللا خير الجزاء على جهودكم

الباحثة جدا متعاونة وخلوقة وتعاملها جدا لبق مع المرضى ، ربنا يجزاها الخير ، تواصلها 
جزاكم هللا خيراً

ال شكراً
ال شكراً

اواجه احياناً صعوبه في التواصل مع الباحثه االجتماعيه

شكراً جزيال

ال يوجد

حبذا لو يستبدل العالج بالهيوميرا

حبذا لو يتوفر عالج الهيوميرا

ال يوجد

ال يوجد

لم يكون متوفر بعض اإلجابات

كل الشكر والتقدير واالحترام لكل اعضاء الجمعية واخص بالذكر األستاذة جواهر وأستاذة سمية 

الحمدهلل كثيرا هلل اوال وثانيا لكم

غاية االهتمام

هللا يجزاكم عنا خير الجزاء. ال يوجد مالحظه شاكر ومقدر اهتمامهم

No

ال توجد شكوى

التوجد اي مالحظات الباحثه االجتماعيه جدا متعاونه هللا يجزاها خير وإياكم جميعا

البرنامج لبى احتياجاتي واتمنى المواصله في امدادي بالكمية المتبقية من العالج عند طلبي لها 

كلهم طيبين



ماشاءهللا ممتاز

ال شيٍء

هللا يسعدهم كلهم في البرنامج وهللا ماقصرو ومره محترمين ومتساعدين معانا

ماقصرت وشهاده هلل محترمين وربنا يجزاهم الف خير

ممتازة جدا تعامل وتسهيل في قمة االداء

شكرا وجزاكم هللا خير على ماتقدمونه من خير

اليوجد

ال يوجد

هللا يجزاها خير ويكثر من امثالها

ليس لدي

ال يوجد

شاكره لكم احسانكم دعائي موصول لك من اسهم في هذا البرنامج

متجاوبة

ال يوجد

كل الشكر لألخت سمية على حسن تعاملها وسرعة استجابتها

رفع هللا قدرها دنيا واخره سوت معروف لن انساه وصلت الي العالج

الدواء لم يتوفر االن منقطعة عنه بسبب عدم توفره ياحبذا لو يتوفر العالج وقبل انتهائه يكون 

ال يوجد

عدم توصيل الدواء لمنطقة السكن

جزاك هللا خير على حسن التعامل والرد السريع

تم إيقاف إستخدام الدواء بسبب اآلثار الجانبية بعد استشارة الطبيب المعالج

و دام عزك ياوطن. جزاكم هللا عنا الف خير

لم يتم قياس مستوى الحفاف قبل وبعد وتم وضعها بشكل تقريبي

سرعة في الرد احترافية في تلبية الطلبات وايصالها باسرع وقت

الشكر لالستاذة الباحثه سمية الدوسري وال يوجد اي شكوى

شكرا

ليس لدي

ليس لدي

جدا كانت متعاونه

شكرا جزيال لها وجزاها هللا خير الجزاء

التواصل ممتاز وخاصة الباحثة االجتماعية واشكر الدكتور عبدالعزيز الخلف وكل من في 

شكرا لجهودكم المبذولة

اليوجد

اليوجد

ال يوجد

عدم الرد بسرعه

ال يوجدال



شكراً بارك هللا فيها وجعلها هللا في موازين حسناتكم

اشكر جدا االستاذة جواهر العصيمي على حسن تعاملها وسرعة تجاوبها

ال يوجد شي

اليوجد شكاوى

ال يوجد

الحمدللة استلمت الدواء في اقرب وقت

شكرا لجهودكم الرائعة

ال

ال يوجد

اليوجد

اليوجد

جدا متعاونين دام عزك يا وطن

راقي في التعامل جدا ومتعاونه ربي يسعدك

عدم التأخر بتسليم الدواء

ال يوجد

اليوجد

ال يوجد

بنسبه لنسبه الجفاف مادري بس جاف مره لدرجه عيوني مايكون ابد دموع ولجلد ناشف والفم

توفير العالج لحاجتي الملحة له

Thank you

ال يوجد

خدمة ممتازة

ال يوجدالال يوجد

��الف شكر لها وعلى تعاملها الراقي .. استاذه جواهر العصيمي غنيه عن التعريف 

.جزاكم هللا خيرا

شكرا جزيال وجزاها هللا الف خير

كل شي ممتاز والشكر هلل ثم للقايمين على الجمعيه

ال توجد اي شكاوي الحمدهلل رضي تام

.جزاكم هللا خيرا..جدا برنامج رائع ومفيد وخفف الكثير من معاناة المرض..اليوجد 

راضيه تماما عن الخدمه شاكره وممتنه لكم ولحكومتنا الرشيده ولكل من له يد في هذا البرنامج 

جزاها هللا الف خير علي ماتقدمه

�🁏😍�انتي رائعة و هللا يوفقك سمية الدوسري 

ممتازة جدا االخت سمية جزاها هللا خير وجميع العاملين في الجمعية

جزاك هللا خيرا وان شاء هللا في ميزان حسناتكم

جزاكم هللا عنا كل خير واسأل هللا العلي العظيم الشفاء والعافيه للجميع

جدا متعاونة وطيبة ومتفهمة ومجتهدة في عملها وتتواصل معانا باالتصال عند الطلب للدوا

��ممنونة لتعاونك 



هللا يجزاكم خير الجزاء

متعاونة و ممتازه ما تقصر

متعاونة جدا جدا و بتساعدنا باللي بتقدر عليه و بتلبيلنا طلباتنا

متعاونة جدا جدا

جزاهم هللا خير ماقصرو هللا يسعدهم ويوفقهم

ممتازه

سميه

متعاونه متفانيه متجاوبه معنا

التوجد مالحظه جزاكم هللا خير

اشكركم

اشكركم

سميه الدوسري

اليوجد

pilocarpineارجو توفير عالج شوغرن 

ممتازة جدا جدا وسريعة التجاوب معنا

جزاها هللا عنا كل خير ماقصرت ومتعاونه

إنسانة رائعة ومتعاونة وخلوقة

الباحثة جداً متعاونة وخلوقة واستجابت لطلب االدويه بشكل سريع

شكرااا

ال يوجد مالحظات

نشكر القائمون على هذه الجمعية المباركة أسأل هللا لهم التوفيق والسداد وان يكون ما يقدمون 

جزيتم خيرا

تجاوب سريع واسلوب محترم

توفير االدوية باستمرار

سميه الدوسري

عساكم على القوة

❤احب اقولها شكرا من القلب 

هللا يجزاكم خير على هذه المبادره من الجمعيه هللا يعطيكم العافيه

سميه

حفظكم هللا ورعاكم على جهودكم المباركة

للتوجد مالحظه هللا يجزاك خير

هللا يجزاها خير ماقصرت

شكر خاص للجمعيه

.ممتازه

شكرا

انسانه بمعني الكلمه ومتعاونه

ال



ممتازة

شكرا لك سميه على كل ماتبذلينه جزاك هللا عنا خير الجزاء

اشكر األستاذه سميه الدوسري على تعاملها معنا ونشاطها في عملها

هللا يسعدها ع مجهودها وتعاملها الراقي

.جزى هللا عنا خير الجزاء، ما قصرت األخت الباحثة االجتماعية

.اشكرها كل الشكر على دعمها ووقفتها مع المرضى 

شكراً لك لحسن التعامل
كفيتي و وفَّيتي، شكرا جزيالً

مهتمه جدا

هللا يجزاكم خير على هذه المبادره من الجمعيه هللا يعطيكم العافيه

جدا جيدة

جزاك هللا العافييه

اليوجد

الباحثة متعاونة وفي الخدمة دايما هللا يعطيها العافية

الباحثة متعاونة وفي الخدمة دايما هللا يعطيها العافية

هللا يبارك فيها ماقصرت معانا باالدويه وتوصل الين عندنا جزاكم هللا خيرالجزاء

كل احترام وتعاون أكثر من ممتازه

تعامل راقي جدا جدا

شكرا الهتمامكم

انا استلمت بس البالكونيل والميثوركسات اما الكرتيزون والنكسيوم ما استلمتها

انا استلمت بس البالكونيل والميثوركسات اما الكرتيزون والنكسيوم ما استلمتها

هللا يجزاك خير

الشكر والتقدير

سميه الدوسري جعل مثواك ولوالديك الفردوس االعلى

جزاكم هللا خير الجزاء

شرحت كل المطلوب بسالسه وتعاملها مممتاز

خلوقة تدعم كل من يحتاج للمساعدة دون تردداوتاخيرهللا يسعدقلبهاويطول 

في قمة األخالق وحسن التعاون وحسن التصرف ومتعاونة

جزاكم هللا خيرا

بارك هللا جهودها واهتمامها

بارك هللا جهودها ومثابرتها في خدمة المرضى

ارجو ان تسرعو في األدوية لينه ادويتي قربت تخلص ولكم جزيل الشكر

هللا يعطيكم ألف عافية ويكتبه في ميزان حسناتكم ان شاء هللا

ال يوجد مالحظات

هللا يجزاكم خير على هذه المبادره من الجمعيه هللا يعطيكم العافيه

جزاكم هللا خير الجزاء وكتب هللا اجركم بالفعل كان الحصول على العالج صعب جدا في 

الصيدليات والمستشفيات بالذات ألنه أصبح يستخدم في بعض األحيان لعالج فايروس كورونا 



تعامل راااقي شكراا

جًدا تعاملها راقي و محترم و بإهتمامها تم حل مشكلتي

اشكر مجهوداتكم المتواصله وسعيكم المتواصل في خدمة مرضى الروماتيزم

تعامل راااقي شكراا

بارك هللا فيها

اليوجد

شكرا جزيال على سرعة التجاوب معي وجزاكم هللا خير الجزاء

هللا يعطيها العافيه االخت سميه الدوسري ماقصرت

االستاذه سمية الدوسري

سميه الدوسري

ممتازة

هللا يجزاها الخير ويكتب أجرها

متجاوبة

جزاِك هللا خير ورفع هللا قدركم كنت جداً متازمة وولدي الصغير نفسيته كانت مره تعبان لدرجة 

الباحثة االجتماعية االستاذة سمية الدوسري كانت في غاية اللباقة وفهم المرض الخاص بي 

وراقية جدا في التعامل

بارك هللا جهودكم اتمنى منكم توفير الميثو تركسيت

ال توجد مالحظات

سميه الدوسري

ممتازة جدا

قمة في األخالق .. متعاونة ... بارك هللا في االخت سمية الدوسري وجزاها هللا عن خير جزاء 

هللا يجزيكم كل خير

هللا يجزيكم كل خير

متعاونه مرنه ذات خلق عالي ومتفهمه واسلوبها راقي مع المرضى

ماقصرت هللا يجزاها كل خير انسانة في قمة الرقي واالمانة جعل والدينها بالجنة

اليوجد اي مالحظة ، هللا يسعدها ويوفقها ساعدتني كثير

شكري الجيل لها لحسن وسرعة التجاوب مع الطلب

جزاكم هللا خيرا

اليوجد مالحظات

جزاكم هللا خيرا
شكرا جزيالً

هللا يسعدها استاذه سميه مررره ماقصرت هللا يكتب اجرك ويجزاها خير

ممتازه ومتعاونه جزاها هللا خير استاذه سميه الدوسري

قمه في التعامل مع المريضه اللة يكثر من امثالها

الف شكر لمقدمي والقائمين ع الجمعيه الخال وال عدم حبايبي

لبقه بالحديث مع المرضى ومتعاونه جدا جدا قامت بعملها على اكمل وجه هللا يجزاها خير

قمه في التعامل مع المريضه اللة يكثر من امثالها



هللا يسعدها استاذه سميه مررره ماقصرت هللا يكتب اجرك ويجزاها خير

جزاه هللا خير

جدا رائعه في التعامل والمساعدة جزاها هللا خير

جزاه هللا خير

متعاونه جدا

متعاونه جدا

️❤اليوجد مالحظه هللا يسعدها في الدنيا واالخره ماقصرت معي بشي 

جزاكم هللا خيرا

اشكر المنسقة على تجاوبها

ممتازة 

اشكر الباحثة على تجاوبها

قمة في التعامل واالخالق

جزاها هللا خير الباحثه االجتماعيه على حسن اإلستقبال واالهتمام على طول رفعت التقرير 

قمة في التعامل واالخالق

جزاها هللا خير الجزاء

جزاك هللا خيرا على حسن المعاملة

الرد في بعض االحيان متاخر شوي...هللا يوفقك ويجبر خاطرك 

جزاكم هللا خيرا

جزاها هللا خير كلمه شكرا قليله في حقها تعامل اسلوب فن في التعامل هللا يكتب أجرها وأجر 

ال يوجد ولكم جزيل الشكر

اليوجد

كل الشكر والتقدير

كل الشكر والتقدير

شكرا لكم على حرصتكم أحسستونا بأننا من عائلتكم واهتمام خفف عنا الكثير نفسيا وماديا

الف شكر وربي يعطيكم العافيه جميعا

متعاونة جدا

جزاها هللا خير

جزاكم هللا عنا خير الجزاء

سمية الدوسري

️♥وهللا جدا متشكره لها ماقصرت وعلطول اتجاوبت معي وارسلت لي االدويه 

اشكر االستاذه سميه واالستاذه جواهر كل الشكر بسرعه االستجابه والرد وربنا يجزاكم الف 

اشكر االستاذه سميه واالستاذه جواهر ماقصروا

هللا يجزاء الدكتوره سمية الدوسري كل خير

جزاك هللا خيرا

شكراً لكم و على خدمتكم الرائعه

اشكرك على سرعة االستجابه

متعاونه جدا تجب علي جميع االستفسارات في اسرع وقت



جزاها هللا خير ما قصرت

متعاونه جدا

جزاها هللا خير كانت متعاونة ومتفاهمة ألقصى درجة

قمة الزووق ومتعاونه جدا جزاها هللا خيرا

لو يقوم الطبيب بتوضيح الجرعات الخاصة بكل دواء وتعليماته

سمية الدوسري هللا يوفقها انسانه وحدت بالمكان الصحيح رقي وذوق في خدمتها ربي ييسر 

تعامل جميل واكثر من راقي

شكرا سمية الدوسري

سمية الدوسري

ممتاز

لو يتم زيادة كمية مثال علبُتان تقدم بدل من واحدة نظراً للتعب النفسي والبحث عن الدواء في 

ربي يجزاه خير الجزاء

ال يوجد

اليوجد اي مالحظه

متعاونة هللا يجزاها خير

طيبة مرا

متعاونة هللا يجزاها خير

ال يوجد
جزاها هللا الف خير خدومه جداً

متساعده واخالق

هللا يجزاها خير ويفرج همها ويكتب أجرها ماقصرت كانت متعاونة جددا

جزاها هللا خير

بارك هللا فيها نعم الباحثه المحترمه هللا يكثر من امثالها بارك هللا فيها ووفقها فهي عونا 

تشكر الباحثه على الخدمه وسرعه التجاوب

جزاكم هللا خير ما قصرتو ونشكر الدكتورة االستاذة سمية الدوسري على متابعتها واهتمامها

بارك هللا فيها نعم الباحثه المحترمه جواهر العصيمي هللا يكثر من امثالها بارك هللا فيها ووفقها 

هللا يجزاكم خير الجزاء ويجعله في ميزان حسناتكم يارب

تعاملها راقي واخالقها عالية بارك هللا فيها

احسن تعامل هللا يجزاكم الف خير ويحفظك ويوفقك ويعطيك الصحه والعافيه

جزاكم هللا خير

هللا يسعدها و ال يحرمها األجر

هللا يعطيكم العافية ويكتبها في ميزان حسناتكم

اسال هللا ان يكثر من امثال االستاذه سمية الدوسري تعاملها راقي جدا جدا فقد استجابت بسرعة 

كتب هللا اجركم

تشكر الهتمامها ومراعاتها وسرعة اخذ الطلب ورفعه ولها جزيل الشكر

جزاكم هللا خير الجزاء

كتب هللا اجركم



الباحثه االجتماعيه ، سميه الدوسري جزاها هللا كل خير هللا ييسر امورها يا رب

تعامل جدا راقي

هللا يجزاكم خير الجزاء ويجعله في ميزان حسناتكم يارب
التوجد شكاوي

قمه في ذوق وتعامل

قمه في ذوق وتعامل

ممتازة جزاكم هللا خير

متعاونه جدا بتمني لها دوام الصحه والعافيه
جزاها هللا الف خير خدومه جداً

شكرا على جهودكم الجبارة

مهتمة في عملها

اشكرها على سرعة تحاوبها معي وتأمين عالجي بالوقت المناسب

اشكركم فقط

الشئ

اليوجد

اليوجد

جزاكم هللا الجنه اجمعين

كل الشكر والتقدير واالحترام

اشكركم فقط

اميوران االزرق مو متوفر اال البديل من شركه ثانيه اتمنى توفرونه

اليوجد

هللا يجزيكم كل خير عامه وخصوصا استاذه جواهر ما قصرت وشكرين تعبها وحرصها علي المرضي
اشكرهم شكر من اعماق قلبي على مساعدتهم لي بسبب انقطاع بعض االدويه من الصيدليات 

كل الشكر والتقدير لكم

جزاكم هللا كل خير

أكثر من ممتاز

جواهر/جزاك هللا خير أ

ماتقصرين هللا يكتب أجرك وكثر هللا من امثالك

أسأل هللا لها التوفيق والنجاح وان يبارك هللا في جهودها

اليوجد

اشكر االخصائية سمية على اسلوبها الراقي والمحترم وعلى سرعة تجاوبها مع المرضى 

تشكر على جهودها وتواصلها المستمر معنا بارك هللا فيها

اتمنى ان يرجعون يوفرون الكورتزون والنكسيوم

كل الشكر والتقدير لها متعاونه وايجابيه

اليوجد مالحظات جزاكم هللا خير على جهودكم

اليوجد

هللا يجزاكم كل الخير



جزاكم هللا خيرا

توفير جميع عالجات الرومتزم

اشكر االخصائية سمية على اسلوبها الراقي والمحترم وعلى سرعة تجاوبها مع المرضى 

جزاكم هللا خيرا ووفقكم

نشكركم من اعتناق قلوبنا.جزاها هللا خيرا متعاونة جدا 

اتمنى توفير الدواء بكمية كافية

هللا يسعدكم في الدارين الدنيا واآلخرة

..ال يوجد اي شكاوي 

ارجو توفير السلسيبت

رقي في التعامل مشكورين

الشكر الجزيل لألت جواهر العصيمي لتجاوبها معنا وتوفير العالج بالوقت المناسب

اليوجد ماتقصر رائعه وخدمه سريعه

كتب هللا اجركم

اليوجد

هللا يجزاهم خير

شكر هللا لكم وكتب اجركم وجعل ما تقومون به في ميزان حسناتكم

 

..شاكرين لكم تعاونكم وتجاوبكم، كتب هللا اجركم وجزاكم خير الجزاء

كتبها هللا في موازين حسناتكم. جزاكم هللا خير الجزاء

تعامل في قمة الذووق جزاكم هللا خير

جيدة جدا

محتاجه ادويه وال اشتكي من شيء

كانت متعاونه ومجتهده وهللا يعطيها العافيه

جواهر العصيمي على سرعه مساعدتها وتقديم الدواء لوالدتي واهتمامها بالمرضى وشكر لفريق العمل جميعا وجزاكم هللا خيرا على مساعدتك لوالدتي خير الجزاء/شكر وتقدير أ
ال يوجد

اليوجد شكوي كل الشكر والتقدير

متعاونه جدا  هللا يعطيها الف عافية 

تأخر العالج في وصوله عن الوقت الالزم
اليوجد 

..جزاكم هللا خير وبارك جهودكم

ويفرج همكم كنت بمعاناة اليعلم بها اال هللا في توفير العالج 

.والحمدهلل على تسخيره وجزاكم هللا كل خير

جزاكم هللا خيرا

كل الشكر واالمتنان

يتم توفير العالج لمدة ال تقل عن سنة

اليوجد

نرجو تقديم الدعم لهذا البرنامج من المقتدرين حتى يتمكنوا من دعم المرضى



الف شكر لها

 أدوية مختلفه ولم يصل سوا دواء واحد فقط وبقية العالج لم يصل شكراً 3أنا طلبت من الجمعية 

ال يوجد

جواهر على االهتمام/ شكرا لألخت

اشكرك على لطافتك وطيبة تعاونك معنا

ال يوجد أي شكوى هللا يجزاها خير

شكراً لكم على مجهودك الجبار

جواهر العصيمي/ ألف شكر للباحثه االجتماعيه د

ال يوجد

لم أتمكن من إجاد جمع االوديه

نشكر االخت جواهر العصيمي على سرعة التواصل والمساعدة

ممتازه

جزاكم هللا خير

ليس هناك شكاوي بل جزاها هللا كل خير

 

تعامل جدا محترم على حسن تعاملها ويرفع قدرها يا رب  هللا يجزاك خير  

االدوية اذا تم توصيلها للمريض تكون بصندوق محكم وفيها قطعة مبردة لحفظ الدواء من تلف اثناء تنقله من بين المواصالت
هللا يجزاكم الخير كل شي ممتاز جدا هللا يرزقكم من واسع فضله

جزاكم هللا خيرا جدا متعاونه

ال يوجد

هللا يجازيكم خير ال يوجد اي شكاوي يوجد فقط شكر وعرفان فمثلكم ال يشتكي منه بل يشكر 

ماشاء هللا تبارك هللا ماقصرو جميعا جزاكم هللا خيرا

اليوجد

اليوجد

اليوجد مالحظات

ال يوجد

ال توجد مالحظات بارك هللا فيكم

م

ال يوجد أي شكاوى

اليوجد

ممتازه

ممتازه

اليوجد

هللا يعطيهم العافية ما قصرو معنا هللا يرضى عليهم

هللا يسعدها ويوفقها

ال يوجد



ينقصني بعظ االدويه مماهوفي الوصفه تنقصني بعظ االدويه

اليوجد اقتراح بارك هللا فيكم

ال

️❤هللا يجزاها الخير 

التأخير بوصول العالج من قبل موصل األدوية

بارك هللا فيها و جزاها هللا خيرا

مشكورين وما قصرو

ال يوجد

ربي يسعهدها ماقصرت

ال

اليوجد

يوجد شكر وعرفان ما يتوصف جزاكم هللا خيرا وجزاها هللا . ال يوجد اي مالحظات او شكاوي 

اليوجد

اليوجد

اليوجد

امل تزويدي بكمية العالج

شكرا لكم جميعا وجزاكم هللا خيرا وبارك هللا فيكم جميعا ونسأل هللا أن يجعل في ميزان حسناتكم
اليوجد

ارجو توفير دواء البرجراف/ال يوجد

مندوب توصيل الدواء يتأخر في توصيل العالج

ال توجد

ال توجد

ال

واتس

ماقصرت الدكتوره جواهر هللا يعطيها العافيه

متعاونه

اليوجد لها شكري وتقديري واحترامي

اليوجد

التنبيه في حالة توفر العالج

ال يوجد

هللا يوفق الجميع

كلو تمام

ال يوجد جهودكم ال يعلى عليها

ياريت تدعموا كمان التحاليل واإلشاعات خاصة لألجانب واللي بيتابعو في مستشفيات خاصة أو 



اتمنى ارسال االدويه تلقائيا وبأستمرار بحكم االمراض مزمنه 

انا ال اعرف متى اطلب وكم اطلب؟ كوني لي نص سنه تقريبا اطلب من الجمعيه 

ابغى اعرف سياسة الجمعيه 

.اتمنى ترسل االدوية تلقائيا من فترة للثانيه دون اتصال وطلب 

ادري مو من اختصاص الجمعية الكن اتمنى 

توفر دكاترة رومتزم بالمستشفيات الخاصه الن المستشفيات الحكوميه زحمه و اواجهه ظروف 

.في بعدها والمواصالت 

هللا يعطيكم الف عافيه وجعله في ميزان حسناتك

شكراً ... برنامج ممتاز جداً اتمنى ان يستمر وينتشر بشكل اوسع في كافة مناطق المملكة 

ربي يوفقكم على فعل الخير

اعالنات للجمعية لمساهمة أهل الخير من دعمها وتوفير العالج للمرضى

ال يوجد
جزاكم هللا خيراً

�🁍�انتم األفضل

اليوجد مالحظات

توفير جميع االدويه المطلوبه حيث وفرت لي الجمعية فقط بالكونيل

هللا يعطيكم العافيه

شكراا

ال يحتاج اي تطوير

ممتازة

أشكركم جميعا

برنامج رئع ونشكر كل من ساهم فيه

اليوجد

ربي يوفقكم في الدارين ،

.الف شكر لكن جميعا 

تقديم دعم مادي

برنامج ناجح

ان يكون في تواصل مع المرض

االتصال بالمريض ومعرفة حالتة المرضية دايما

ان شاءهللا بالتوفيق

الدعم النفسي

الدعم النفسي وتسهيل عمل التحاليل

وتقديم التحاليل الطبية ... جزيتم خيرا . اتمنى تقدم لنا وقف خيري سكن لمرضى المقيمين 

االستمرار والتطلعات المستقبلية بما هو نافع لهذه الفئه

لو توفرت لدي كمية من أحد األدوية وقد تم حفظها في درجة حرارة مناسبة، هل باإلمكان إعادة 

البرنامج على اتم وجهه

اتمني ان يساهم الخيرين ولوباليسيرفي توفرالدواءاالساسي لكل مريض بحرص الجمعية 



البرنامج ممتاز جدا

5الكرتزون انا بستعمله 

بارك هللا جهودكم

بارك هللا جهودكم

اليوجد

اليوجد

شكرررررا

اتمنى ان ينشط الدور االعالمي اكثر سواء من الجمعية او االطباء المعالجين حيث ان العديد من 

شكرررررا

ممتاز

.اإلعالن عن البرنامج و خدماته في وسائل اإلعالم المختلفه ليعرف كل المرضى به وبخدماته

لكي يتم االهتمام بها واليتم وضعها مع باقي البضائع في . ابالغ شركة التوصيل بأنها ادوية

البرامج مكتمل يعطيكم العافية ماقصرتوا

كل الشكر والتقدير لكم

هللا يرحم والديكم جميعا

اضافة دواء السيوله ابيكسبان الي مجموعة االدوية

اليوجد لي مالحظات

اذا اراد المريض الدواء بمقابل مادي ان يوفر له ذلك الن المشكلة لدى البعض عدم توفره في 

اليوجد
مافيه اي مالحضات جميل جداً

اليوجد ممتاز البرنامج

كل شئ تمام وربنا يحفظكم

رائع

كل شئ تمام وربنا يحفظكم
مافيه اي مالحضات جميل جداً

توفير أطباء متخصصون للمتابعة

جدا رائع جزاكم هللا خير الجزاء عنب وعن جميع المرضى

توفير أطباء متخصصون للمتابعة

اليوجد مالحظه هللا يجزهم خير وهللا يكتب اجرهم

جزاكم هللا خيرا

ممتازة

بارك هللا في جهودكم

بارك هللا في جهودكم

ماقصرتوا كتب هللا اجركم ووفقكم هللا

المتابعة عند طبيب كل ثالثة أشهر

حاليا اليوجد

وفقكم هللا وسدد خطاكم



استمرو ع ماانتم عليه هللا يوفقكم

اليوجد وبالتوفيق

.

ال يوجد

ال يوجد

استمروا ومن نجاح الى نجاح

ممتاز وفقكم هللا وبارك في جهودكم

جزاكم هللا خيرا

ماشاءهلل البرنامج كافي مافي اي مالحظه

برنامج اكثر من رائع يسعدكم ربي

برنامج اكثر من رائع يسعدكم ربي

التوجد

هللا يجزاكم خير ويوفقكم

اليوجد

اليوجد

ممتاز ولكن ياليت االرسال يكرن غير ارامكس جدا سيئين الدواء حلس عندهم مده وكل مااحتاج 

شاكر لكم

ممتاز جدا

ال يوجد

البرنامج ماشاء هللا تبارك هللا ممتاز

البرنامج ممتاز

م في مالحظات

البرنامج ممتاز

ال يوجد

اليوجد

...هللا يوفقهم 

بوركت جهودكم وجعلها في ميزان حسناتكم

تقديم دعم مادي للتحاليل والزيارات الطبيب والعالج الطبيعي

افضل خدمه يقدمها بارك هللا فيهم ليس لدينا اي شي

كله تمام ما شاء هللا هللا يعز بالد الحرمين

افضل خدمه يقدمها بارك هللا فيهم ليس لدينا اي شي

ال يوجد شكاوي هللا يجعل كل قدم في ميزان حسناتكم

جيد جدا ممتاز

مشكلة بسيطة مع شركة توصيل الطرود عدم االلتزام بالموعد المحددة

ال شكراً لكم

..اسال هللا لكم التوفيق 

الحمد هلل ال توجد شكاوي فهذا هو طلبي االول ووجدت فيه القبول الفوري ، بارك هللا فيكم وفي 



جزاكم هللا خير الجزاء

كل التوفيق
التوجد شكاوي

ال يوجد

بتمني يكون في طبيب مختص لرد علي كل التساالت المختصه بي المرض والهجمات التي تظهر 

اليوجد

توجد أدوية كثيرة تخص المرض المزمن للحالة نتمنى توفيرها مثل البريدنزلون وأدوية ثانية 

اتمنى لكم التوفيف في عمل ااخير

اشكركم فقط

الشئ

اليوجد

اليوجد

في ادويه غير متوفره وسعرها مرتفع ياريت لو تساعدونا نحصل عليها

اتمنى لهم التوفيق

اشكركم فقط

وصلتني االدويه حاره وكأنها معرضه للشمس

ال يوجد

االستمرايه واحتساب االجر

بالنسبة لالبر البيولوجية هل يمكن مساعدة المريض على إيجاد مختصين في اعطاءها له

اليوجد

زيادة الكمية حسب ما يتناوله المريض ويقرره الطبيب وذلك نظرا لبعد المسافة واخذ جهد وقت 

بارك هللا في جهود الجمعية والقائمين عليها ونسال هللا لهم التوفيق والسداد وجزائهم هللا خير 

اتمنى ان يرجعون يوفرون الكورتزون والنكسيوم

ال يوجد

ال يوجد مالحظات كل شي ممتاز

اليوجد

انتم قدوه

وفقكم هللا وأعانكم

اليوجد

بارك هللا في جهود الجمعية والقائمين عليها ونسال هللا لهم التوفيق والسداد وجزائهم هللا خير 

جزاكم هللا خيرا ووفقكم

إن شاء هللا توفروا لنا ولغيرنا من الناس الضعفاء واستمروا انتم امل لنا بعد هللا سبحانه وتعالى

اليوجد
إلى األمام دائماً

اقترح فتح مختبر خاص لمرضى الروماتيزم مجانا اتمنى

جزاكم هللا كل خير



سرعه الرد

توفير جميع االدوية ل ارتفاع سعارها

اليوجد

ال يوجد أي مالحظات

اتمنى ان يرجع النكسيوم والكورتزون

ممتاز

اليوجد

ال يوجد

اليوجد

هللا يجعله في ميزان حسناتكم 

بالتوفيق

ال

جزاكم هللا خير 

..وبارك جهودكم

جزاكم هللا خيرا

سدد هللا خطاكم جميعا موفقين جميعا شكرا لكم من كل قلبي

️❤شكراااا 

جزاكم هللا حل خير

شكرا لكم جميعاً لن نستطيع أن نوفيكم حقكم من الكالم لكم كل االحترام والتقدير جزاكم هللا خيراً وأعانكم ع فعل الخير واتمنى للجمعية مزيد من التقدم والنجاح واالزدهار والعطائ وتوسع بشكل كبير فهي تستحق كل الدعم والتشجيع وكل من ساهم في نجاح هذه الجمعية الخيرية
مافي اي مالحظات

نتمنى لكم مزيد من التقدم واالزدهار والتطور لالفظل

اليوجد

اليوجد

شكرا جزيال للجمعية

جزاكم هللا خير

ال يوجد

هللا يجعله في ميزان حسناتكم جميعا يا رب 

اتمنى تسهيل التسجيل في البرامج لعدم معره اللبرامج

ال يوجد

لدي دعوه لكل القائمين علي هذا العمل العظيم دمتم بخير ودمتم سالمين. ليس لدي مقترحات 

بارك هللا في جهودكم ونسأل هللا أن يجعلها في ميزان حسناتكم

اليوجد

اليوجد

اليوجد مالحظات

ربنا يوفقكم.. ما قصروا 

وهللا م قصرتو من كل النواحي هللا يجزاكم الفردوس األعلى

بالتوفيق



ممتازه

ممتازه

اليوجد

هللا يوفقهم ويرضى عليهم

بالتوفيق

ال يوجد جزاكم هللا خير

شاكرين لكم توفير معانات األلمرضى والمحتاجين حفظكم هللا

وفقكم هللا لما يحب ويرضا. اليوجد اقتراحات 

ال

ال يوجد

معرفه الوقت للمحدد لتسليم الدواء

ال يوجد

راضي جدا

اليوجد

وما تقدمونه ال يحتاج اي اقتراحات يحتاج الدعاء . من لم يشكر الناس ال يشكر هللا . هللا يعينكم 

برنامج ممتاز

اليوجد

برنامج ممتاز

اليوجد

التوفيق التام

اليوجد الشكر واالمتنان لكل من ساهم من اعضاء الجمعية والداعمين لها وجزاهم هللا عن 

ال توجد

ال توجد

ال

كل شي تمام

مافي مالحظه

اليوجد

اليوجد

نسأل هللا لكم التوفيق والنجاح

جزاكم هللا جنات النعيم عن كل جهودكم المبذولة

قبول التحويل لتآهيل فتره طويله

اليوجد شكاوي

أرجو التأكيد على الشركة الناقلة بضرورة التواصل مع ... أرجو لكم دوام التوفيق والنجاح

شكرا لكم على توفير ادويه كنت اشتريها من الصيدليات واتعب احصلها خاصه بأوقات تنقطع 

احيانا مرحبا العالج مرحبا بيوصل مرحبا حار مرحبا اتوقع من حرارة الشمس األفضل تنبيه 

ال يوجد

ال يوجد شكوى وكل شي على مايرام جزاكم هللا خير الجزاء ربي يجعله في ميزان حسناتكم



اليوجد شكاوى كل شي على مايرام جزاكم هللا خير الجزاء ربي يجعله في ميزان حسناتكم

اليوجد اي مقترح

اليوجد شكاوى كل شي على مايرام جزاكم هللا خير الجزاء ربي يجعله في ميزان حسناتكم

االستمرار بنفس مستوي الجوده والخدمه الممتازة

شكرا جزيال

��ال يوجد، شكًرا لكم وجزاكم هللا الف خير 

الي االمام

شكواي هيا ما تركتو لنا مجال لشكركم على تعاملكم الطيب

شكرا لك هللا يعطيك

ال يوجد

عرض البرنامج على اكبر عدد من الداعمين

شكر كبير لالستاذه جواهر العصيمي سرعه استجابتها لصحه الوالده ورافتها وتعاونها االنساني 

ألنه منقطعه من المستشفى والناسبي ...جزاكم هللا على جهودكم فرحتي التوصف بوصل األبر 

كان فيه تعقيد في تعبئة استمارة الطلب طلبات كثيييير لكن الحمدهلل لحظة ...أي دواء غيرها 

ال مافي اي شكوه والحمدهلل تعامل فوق الممتاز وهللا يسعدكم ويجزاكم خيرآ جميعآ تحياتي لجميع 

هللا يعطيكم العافية جميع القائمين على تلك الجمعية وكتب هللا لكم األجر ويجعل ما تعملوه في 

ال يوجد

بالتوفيق

اشكركم على توفير العالج وجعلها هللا في موازين اعمالكم

ال يوجد

اليوجد

فقط توفير العالج الموضح النو االنقطاع مضر واالبر مااحصلها

التوجد شكاوى

برنامج رائع لكم جزيل الشكر والعرفان بارك هللا بجهودكم جميعا

هللا يوفقكم ويسعدكم دنيا وأخره كل من ساهم ورفع عنا عبئا ثقيال من األلم ومن األعباء المالية 

اليوجد وجزاكم هللا خير الجزاء

الف شكر

ال يوجد

ان وجد (شكاوى أو مقترحات )مالحظات لتطوير البرنامج  -12 :

جزاكم هللا خيرا

ال يوجد

اليوجد

أمنياتي القلبية بدوام التوفيق و لن ينقطع الدعاء لكم بإذن هللا

..اذا كان هناك إمكانية توفير حقن بنليستا تحت الجلد بدل الحقن الوريديه

اتمنى زيادة انتشاركم والتعريف بخدماتكم للمجتمع، ولمرضى الروماتيزم بكل فئاته خصوًصا 

ذوي الدخل المتدني ، ألني عند الحديث عنكم ال يكون لديهم أي معرفة بكم نهائيًا ، وجهودكم 

حاليا اليوجد شيء



جزاكم هللا كل خير

شكراً للجهود المبذولة ونرجو تأمين الدواء بلوقت المحدد الهمية اخذ الجرعة بلوقت المحدد من 

بارك هللا فيكم لكل من ساهم في هذه الجمعية ورزقكم الجنة بدون حساب وال " اليوجد مالحظات جزى هللا خيرا

سابق عذاب

دعواتنا الصادقة لكم ان يوفقكم ويجزاكم خير ان شاء هللا

اتمنى امداد المريض المحتاج جدا لمساعده ولو مرتين في االسبوع او عند الضروره ؟

شكرا لكم دائما وهللا يجزاك الخير يارب

ال يوجد

جزاكم هللا خير الجزاء عني و عن كل مستفيد و مستفيدة من هذا البرنامج و متعكم بالصحة و 
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