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مقرتحاتك التحسينية على الالئحة التنظيمية لألوملبياد
وجماالت املنافسة

الاعداد املسبق  -التعاون بين اللجان /الحفاظ على على املرافق واعادتها كما كانت استظافة بعض املشاهير -
الصرف فيما بلزم بالحد املعقول  -اختيار فريق التنافس من ذو فترة ويعمم على املراكز لتشارك جميع الفروع
ايجاد منافسات جديدة..
كرة الطائرة..
في الالئحة
 لو يعدل ( اليشترط العرض الفائز باملسرح يعرض بالحفل الختامي  ،حتى اليحرج اللجنة املنظمة ) مالفائدة من مشاركة متسابقين في منافسة واحدةلو كان واحد يكون أقوى للمنافسة  ،والعدد يصبح أقل فبالتالي تكون التجهيزات أقوى
في املجاالت :
 يتم إضافة مجال مهاري يشمل التصوير والفيديو وكذاكذلك يضاف منافسات في املجاالت الثقافية والرياضية
مثل السوني والكيرم والسكونز

التنظيم بشكل اروع من السابق مع اختبار الوقت
واخذ فترة نوم كافيه للطالب مثال بعد العشاء يكون بالسكن من شان النوم
من الضروري اقامة لقاء تناقش ي افضل من الاستبيان
إضافة منافسات وإلالتزام بالبنود املكتوبة مثل إلالقاء (( املوضوع اللذي يعطى من ِقبل اللجنة))
تنظيم افضل
تنظيم الوقت بحيث مايكون في اجهاد على املنافسين
هناك أمور لم تطبق بشكل صحيح  ،واملسؤول عن لجنة املنافسة لم يكن على مستوى الحدث
ً
ّ
التقيد بالئحة وتطبيق البنود لكل منافسة وخاصة املسرح لك  ،لكي ال يهضم حق أحد من الجمعيات املشاركة .

مقرتحاتك التحسينية على الالئحة التنظيمية لألوملبياد
وجماالت املنافسة

في الالئحة
 لو يعدل ( اليشترط العرض الفائز باملسرح يعرض بالحفل الختامي  ،حتى اليحرج اللجنة املنظمة ) مالفائدة من مشاركة متسابقين في منافسة واحدةلو كان واحد يكون أقوى للمنافسة  ،والعدد يصبح أقل فبالتالي تكون التجهيزات أقوى
في املجاالت :
 يتم إضافة مجال مهاري يشمل التصوير والفيديو وكذاكذلك يضاف منافسات في املجاالت الثقافية والرياضية
مثل السوني والكيرم والسكونز
التقيد باملرحلة الدراسية مثآل الصاعدون من الصف الثالث متوسط إلى ألاول ثانوي واملتخرجون من الثالث*
ً
.ثانوي ال يشملهم بدال من العمر كي نطلع مواهب ومهارات جديدة تشارك في كل عام
فتح مجال املنافسة لجميع املشاركين وعدم التقيد بلعبتين
في مسابقة السباحة والجري فصل السباقات عن بعضها اما بتحديد جوائز مختلفة او تكون مسابقة واحدة
إضافة سباق التتابع  100م ا  400م جري بحيث  4مشاركين من كل جمعية.
يكون السباق تصفيات بحيث اخر مرحلة يحسب اسرع زمن
الالتزام والتقيد بالالئحة من قبل لجان التحكيم
ال يوجد
العمر  -مجاالت جديدة  -لجان تحكيم قوية
ً
ً
مكان سكن الاقامة سيئ جدا ال يوجد نظافة الاعاشة سيئة جدا
اقترح ان يكون هناك مجالين فردي ومجالين جماعي في املنافسات الرياضية
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اقرتاحات لتحسني اخلدمات وتقدميها بشكل أكثر كفاءة وفاعلية
ً
كثيرة جدا
ً
شكزا
نبي الشيبه اللي كان يطبخلنا باالولومبياد الاول
يكون دكتور موجود طوال املنافسة
الاكل مره س يء مافيه تنظيم
ً
شكرا(؛
زياده عدداملشاركين وتدريبهم
عدم ظهور القصات
ً
وشكرا 😊
ألاخذ وإلاستفاده من جمعيات اخرى مثل تراؤف في برنامج عنايه وبناء في مسبار ..
يقلل العدد فبالتالي تكون الخدمات كلها قوية
..
اقترح بذل املزيد من الجهد الن الفعالية تستحق وآباء تستطيع
تغيير الاطعمة وجعلها مثل الالومبياد الاول.
.
ً
ايجاد مطعم مناسب وسكن مناسب وشكرا

الاستقبال مايكون مقتصر على يوم واحد والافضل يكون الاستقبال اليىم اللي قبله من شان راحة الطلبه
واملنظمين
ان يكون في مكان اخر
من الضروري اقامة لقاء تناقش ي افضل من الاستبيان
الطعام يكون حار وكويس بنفس الوقت
تنظيم الاكل فقط ..
لو يكون كل جمعية في غرفة كذا ويجيهم اكل ازين من الزحمة والاكل بارد
اتمنى ان تكون الخدمات الالكترونيه فعاله
اختيار مطاعم مناسبة ومعروفه
وقت النوم غير كافي
زياده وقت النوم
أن الوجبات تقدم لذيذة وال تأخر ويبرد الطعام هو صحيح ان هو من كثرة الطالب الكن البأس
.
الاكل تحسين فقط والجوده فيه

اقرتاحات لتحسني اخلدمات وتقدميها بشكل أكثر كفاءة وفاعلية
إعطاء الشباب فرصة في تولي املهام من ِقبل الجمعية في اختيار السكن واختيار جودة الطعام وغيرها من
ألامور..
وأعتقد أنه لو يتاح لهم املجال والفرص سيكون هناك اختالف كبير ومميز وهذا اليعني قصور في ألاخوة ولكن
من أجل الجودة والظهر بمظهر أجمل وهللا املوفق..
وانا على استعداد بتقديم الخدمة في اي وقت 🌹
يكون نفس السنه املاضيه والسكن يكون قريب من الفعاليات ووقت الفعاليات مدتها طويله وممله للطالب
وملحض اغلب الطالب يعانون من ارهاق في وقت الفعاليات واغلب ما في املسرح نووووووم بسبب عدم
ً
الاستقرار وشكرا
في البداية اود شكركم جزيل الشكر على كرم الضيافه وحفاوة إلاستقبال وعلى هذا التجهيز وإلاعداد لهذا
الكرنفال املميز
والذي سوف اقترحه هو مايمكن تحسينه وألاخطاء وارده في كل عمل ونحن نقدر لكم ألن العدد كبير وقد
تحتدث اخطاء غير مقصوده 🌹
-1تهيأة السكن ليكون أكثر جاهزيه
-2تجهيز افضل للبرامج املصاحبه
-3تكثيف الزيارات
-4الطعام كان أقل من املتوقع
ً
جميعا 🌹
اكرر شكري وتقديري لكم
تغيير مكان السكن
تغيير شركة الاعاشة
توفير وجبات الطعام وبجودة افضل من الوجبات السابقه
النها كانت جدا غير مرضيه
الاريحية في تنظيم اوقات املنافسات

التنظيم كان عبارة عن تنظيم ملتقى أو مركز صيفي ( عبارة عن اجتهادات )
لم يكن باالحترافية العالية املبهرة  ،ينقصه الش يء الكثيير ،رغم أنه الثاني وهناك رسوم دفعت .
لكن شهادة حق  ..كثير من املتطوعين والعاملين كانت نفوسهم جميلة وصدورهم رحبة عس ى هللا يوفقهم
..
بس

اقرتاحات لتحسني اخلدمات وتقدميها بشكل أكثر كفاءة وفاعلية
اضافت مسبقات اكثر
تعبتو يدي
ً
التنقل وبعد املكان وشكرا
التعاقد مع مطاعم ذات كفاءه
من املمكن توفير خدمة التطوع بفترات معقوله النتشار روح املشاركة وإلاحساس باملسئوليه بتكوين
مجموعات من كل جمعية بفريق معين والتعرف بنفس الوقت
.
الطعام +السكن =رضا الجمييع 🖤🖤
وجبه العشاء والغداء اذا زادت الكميه يجي الاكل بارد
اضافت مسبقات اكثر
ال ش ئ
يقلل العدد فبالتالي تكون الخدمات كلها قوية
انكم .تحطون فيه قرات قران الكريم بعض الوقات العصر او اصبح وشكرن
ً
شكرا
الاكل مره س يء مافيه تنظيم
عاملن اكثر
مكان السكن لو كان في مكان افضل بعيد عن قاعات الزواج 😊،
وجبه العشاء والغداء اذا زادت الكميه يجي الاكل بارد
التعاقد مع شركات مميزة في ألاطعمة * الحرص على تنظيف الغرف ودورات املياه بالسكن أثناء تواجد*
ألابناء خارج السكن
أن يكون هناك عدة مسبقات غير السنه هذا إضافات مثال الرسم،كرة السلة،بطولة سوني مثال فيفا أوكود
وال كن فورت نايت الالالالال🖤 وسالم.
تحسين الفندق
تغيير الكرة في لعبة كرة القدم
دمج املشاركين في محل الاقامه وتوزيع املشرفين عليهم
ألاكل
أن يكون هناك عدة مسبقات غير السنه هذا إضافات مثال الرسم،كرة السلة،بطولة سوني مثال فيفا أوكود
وال كن فورت نايت الالالالال🖤 وسالم.
الش ي يذكر ابدا وفقكم هللا ورعاكم♥🖤
شكرا

اقرتاحات لتحسني اخلدمات وتقدميها بشكل أكثر كفاءة وفاعلية
عدم النوم
تحسين السكن حيث كانت نظافة السكن دون املأمول
مع الشكر والتقدير والثناء على حسن الضيافة ولن نقدم نصف ماقدمت وأنتم نعم رجال وخير من
استضاف  .لكن أبناءنا كانوا يتمنون أن تكون وجبتي إلافطار والغداء أفضل قليال مما كان .
مع الشكر والتقدير والثناء على حسن الضيافة ولن نقدم نصف ماقدمت وأنتم نعم رجال وخير من
استضاف  .لكن أبناءنا كانوا يتمنون أن تكون وجبتي إلافطار والغداء أفضل قليال مما كان .
عانينا وعانيتم كثيرا من التنقالت  ،،أيضا مرتفعات أبها تتميز بالجو البارد املمطر وإذا كانت الاقامة
والفعاليات في ألاماكن املنخفضة فقد الاوملبياد ميزة كبيرة .
ال يوجد
الرجاء زيادة عدد وقت النومممم والارتياح
اضافة استراحة لطالب واملشرفين
التطوير اكثر  -املرونة
ً
املكان جميل جدا
مدت ألاوملبياد قصيره جدآ
توفير سكن نظيف لاليتام مثل ما تم استقبال اعضاء مجالس الادارة ومدراء الجمعيات وتوفير الطعام
بجودة املمتازة كجودة الطعام املقدمة لكبار الضيوف والزوار
ً
املكان جميل جدا
طعام افضل
قرب السكن من موقع املنافسات  -إلاعداد املبكر  -تكوين لجنة مكونة من أعضاء من عدة جمعيات ليقوم
الجميع باملشاركة في اعداد هذا العمل الجبار وتبنيه حتى يخف الضعط على الجمعية وكذلك لتتحمل
الجمعيات ألاخرى مسؤليات وحمل قيمة التعاون في ألاوملبياد وان ال يحضرو كضيوف بل كمنظمين -
وجزاكم هللا خيرا

مقرتحات حتسينية عن مناسبة الوقت واملكان
وخدمات العاملني
اقترح اضافة محكمين استئناف بحيث قررت اللجنة قرار ِّ
تقيمه لجنة الائستئناف
تخلوها زي ألاوملبيات ألاول في املدرسة
ً
الوقت يكون تاريخ  10املكان املدرسة املحكمين مستواهم س يء جدا
اقترح ان يتغير املضمار ألن صار به اخطاء ):
الاهتمام بالفنادق املحجوزه
يكون في منطقة او محافظة
ألاكل كان سيئ جدا وغالبا يكون بارد  ..املجمع السكني كان مزعج وغير مريح  ..خدمه غسيل املالبس كانت
تطول  ..مافيه اي برامج تقدم وقت الفراغ  ..وقت النوم غير كافي
وقت ألاوملبياد :
في شهر  11أفضل
املكان :
لو كان مقر الفعاليات والسكن في مكان واحد أفضل وأقوى
املحكمين :
لو يجدد كل سنة املحكمين أفضل حتى لو كان من خارج املنطقة  ،ويركز على الشباب املتخصصين مثال
بالصوت يأتي واحد صوته ممتاز ويعرف في ألاداء واملقامات وكذا
تحكيم املباريات لو يكون عن طريق هيئة الرياضة شراكةيتم تقديم وقت ألاوملبياد ليكون قبل الحج ألن قد يكون بعض الطالب املشاركين من الذين يؤدون فريضة
الحج فيؤثر ذلك على ادائهم .
وضع محفزات ماديه او عينيه للمسابقات الفرديه مثل إلالقاء واملسابقات الثقافيه بل سمعت عنها ولكن لم
يعلن عنها من قبل الجمعيه
توفير أماكن اخرى للفعاليات غير الجامعه مثال  :استغالل مسبح وصالة نادي أبها  ،مضمار اكبر من مضمار
الجامعه .

الوجبات كانت قليلة وبعيده..
اختيار اللجان بشكل افضل للمرة القادمة وعدم وتوضيح جميع البنود في املسابقات وعدم تغيير البنود في
نفس ايام املسابقه!..
ان يكون السكن في نفس مكان الفعاليات
اعداد دورة للمتطوعين من اجل التعامل مع الطالب وعدم تكرر ماسبق من املشاكل

مقرتحات حتسينية عن مناسبة الوقت واملكان
وخدمات العاملني
من الضروري اقامة لقاء تناقش ي افضل من الاستبيان
وقت النوم يكون طويل مثلن العودة لسكن تكون  9:30ونكون متواجدين بسكن الساعه  10ومن ثمن النوم
والقعده نفس الوقت 4
ً
شكرا لكم من الاعماق على هذا الاوملبياد املبارك
بارك هللا في جهودكم وجزاك هللا الف خير الصراحة ماخليتوا ش يء
كل ش يء ماشاء هللا مناسب ماشاءهللا عليكم
ً
ً
الف شكرا ثم شكرا
بس عندي مالحظه
هي ماهي مالحظة بس مقترح .
ً
الاكل جميل جدا لكن يجينا بارد ماعرف وش السبب ..
اتمنى ان يكون كل ش يء جاهز  ،وان الاكل يقدم لنا ساخن وحار ،
ً
ارجو الاهتمام في الحكام وايضا فريق الاملبياد لجمعية آباء النهم غير متساويين مع غيرهم
وقت النوم غير كافي
زياده وقت النوم
تحسين أوقات الخروج من إلاقامة إلى مكان ألاوملبياد
التنقل الكثير سبب لنا إجهاد كثير واتمنى ان يكون الاملبياد عباره عن تنافس رياض ي وتكون الثقافه منافسه
ثانويه
فاقد الش يء ال يعطيه ...
الف شكر على انجازكم العظيم
خروج املتسابق بدون معرفة لجنة التحكيم الجمعية التابع لها املتسابق لكي يكون التقييم منصف بدون اي
محاباة او ظلم على جمعية))
قرب السكن من الفعاليات
لو كان هناك مكان يجمع طالب الجمعيات مثل العام كانت هناك صالة لكي تسود املحبة والتآلف بين
الجمعيات ويصبح تجمع صداقه ومحبه أكثر من كونه تجمع من اجل املنافسة
تغيير مكان السكن
تنظيم دخول املوظفين على املنافسين دخول بطريقة جدا منرفزة وكان املنافسين في دورة عسكرية
بحيث يكون بأدب الدخول

مقرتحات حتسينية عن مناسبة الوقت واملكان
وخدمات العاملني
ً ً
التنقالت متعبة جدا جدا  ،الاستقرار أفضل بكثير.
الاجواء حارة في منطقة الجامعة وكأننا في منطقة أخرى لم نرى أجواء ابها املعتادة .
بعض املحكمين لم ينظر على أنها منافسة قوية تستوجب الاهتمام بالبنود  ،مثل لجنة املسابقة الثقافية
واملهزلة التي فعلوها  ،وكذلك لجنة املسرح لم تبين لنا على ماذا تم التقييم  ،فقط لجنة تحكيم الالقاء كانت
مميزة وواضحة بالتقييم .
نشعر أن هناك مسافة بين ماقيل في البنود وبين التقييم
لم احظر لكن شاهدتكم عن طريق البث املباشر ولم الاحظ ش ي في البث
ارى انكم ظاملين جمعية آباء من جميع النواحي
تكون املده اطول

ً
شكرا ولعاد تعودونها تعبت يدي
بعد املكان
يضاعفون عدد الجمعيات +يوسعون البرامج +تزود ألايام😢
وقت البرامج وفترة الراحه الرجاء أعاده النظر لها ويكون هنالك تحديات وديه بين الجميعات واملشرفين
وتحديدا أعضاء جمعية آباء توفير اكثر من فعالية بالوقت نفسه
يأتي كل مشرف على بناء قدراته
ال باس
تكون املده اطول
وقت الحظور لو يتغير تصير افضل
وقت ألاوملبياد :
في شهر  11أفضل
املكان :
لو كان مقر الفعاليات والسكن في مكان واحد أفضل وأقوى
املحكمين :
لو يجدد كل سنة املحكمين أفضل حتى لو كان من خارج املنطقة  ،ويركز على الشباب املتخصصين مثال
بالصوت يأتي واحد صوته ممتاز ويعرف في ألاداء واملقامات وكذا
تحكيم املباريات لو يكون عن طريق هيئة الرياضة شراكةانكم تحطون بقاله وكيذا.
السكن في العام الاول افضل الن فيه اجتماع الجمعية باكملها و لحسن الجو هناك
ً
الوقت يكون تاريخ  10املكان املدرسة املحكمين مستواهم س يء جدا

مقرتحات حتسينية عن مناسبة الوقت واملكان
وخدمات العاملني
اضافة مسابقات
وقت ألاوملبياد يفضل أن يكون قبل العيد ،السكن لو كان في مكان افضل
ال باس
وقت البرنامج أن يكون قبل عودة التعليم ألن لدى الجمعيات متعاونين من التعليم * .إذا كان اليوم الاخير*
مخصص ملنافسات كرة القدم يؤخر وقت يكون الانطالق الساعة الثامنة * أي برنامج سياحي إما أن يكون
.مستقل ويبدأ بعد صالة الظهر أو يكون بعد صالة العصر إذا كان في يوم بعد نهاية منافسات
أختيار املحكمين ألانسب للمنفسات وجزاكم هللا ً
خيرا.
الفندق س يء جدا
مدة النوم قليلة جدا
السماح بإجماع يومي ملده  ٧دقايق ومعرفة سير ألامور
الاكل
أختيار املحكمين ألانسب للمنفسات وجزاكم هللا ً
خيرا.
تعاون بعض املشرفين وتوفير احتياجات بعض الطلبه(الخروج ملكان عام للترفيه عنهم وغير ذلك من الانشطة
حفضكم هللا ورعاكم وجزاكم خير الجزاء
شكرا على كل ش ي
ملعب صابوني
اعتقد و كان سكن الطالب في نفس الجامعة كان افضل
تقييم العروض املسرحية يحتاج إلى مراجعة
تقييم العروض املسرحية يحتاج إلى مراجعة
اقتراح أن تصاغ لوائح التحكيم من قبل املحكمين  ،،ألني أراهم غير متقيدين بالكثير منها
ال يوجد
تغيير مكان املبيت
اضافة استراحه لطالب واملشرفين
توقيت بداية الاجازه  -لجان معروفة من مناطق اململكة
ً
املكان جميل جدا
مدت ألاوملبياد قصيره
الاسكن والاقامة وتهور سائقين الحافالت في التنقل
ً
املكان جميل جدا
اطالة املده

مقرتحات حتسينية عن مناسبة الوقت واملكان
وخدمات العاملني
ان يكون اعداد لجان التحكيم مبكر وان يكون وضع معايير التقييم من قبل املحكمين أنفسهم وليست الجهة
املنظمة حتى ال يحدث تضارب كما حصل هذا العام فاملحكمين في بعض املنافسات لديهم معايير غير موضحة
بالصورة املطلوبة في لوائح املسابقات مما سبب نوع من الخلل

التقييم من 1

التقييم من 2

التقييم من 3

التقييم من 4

التقييم من 5
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