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األنشطة الالمنهجية المنظمة خالل العامإستطالع رأي الطلبة حول   
والرياضية التي تنفذها الكلية ومكوناتها، والصحية تشمل جميع الفعاليات الوطنية والثقافية واالجتماعية، شطة الالمنهجية  ناأل

وهذه النشاطات ليس لها عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالعملية التعليمية أو مسيرة  ،تعزز مبدأ التفاعل مع المجتمع والتي
 .البحث العلمي في الجامعة

 جابة التي تراها مناسبة:أمام اإل( Xشارة )إيرجى التكرم بابداء رأيك وذلك بوضع 
اتقريب نعم السؤال الرقم  ال 
؟الالمنهجية باستمرار في كليتكتعقد األنشطة هل  1     
؟عبر الوسائل المختلفة عن األنشطة الالمنهجية في الكليةاإلعالن مسبقًا و هل يتم  2     
ي األنشطة معايير إخنيار الطلبة المشاركين  فاإلعالن مسبقًا وبشكل واضح عن أسس و هل يتم  3

؟الالمنهجية في الكلية  
   

؟عاييرالماألنشطة الالمنهجية وفق األسس و  الطلبة للمشاركة  فيمتاحة لجميع هل الفرصة  4     
؟متاحة لجميع الطلبة لحضور األنشطة الالمنهجيةهل الفرصة  5     
؟األنشطة الالمنهجية التي يتم عقدها سنويًا كافيهل عدد  6     
؟ةاإلجتماعيمنهجية في دعم الجوانب العلمية والثقافية و مضمون األنشطة الالهل يساعد  7     
؟د األنشطة الالمنهجية في األوقات التي تناسب معظم الطالبقعهل يتم  8     
؟مناسبلألنشطة  عداد والتجهيزاإلهل مستوى  9     

؟مناسباألنشطة المشاركة الطالبية في هل مستوى  11     
؟مناسب لألنشطة الحضور الفعليهل مستوى  11     
؟موضوع النشاطو ارتباط بين برنامج النشاط هل هناك  12     
؟نشاطات مشابهة في المستقبلبالمشاركة في هل ترغب   13     
؟بحضور المزيد من النشاطات المشابهة في المستقبلهل ترغب  14     
؟الكليةفي  ةباألنشطة الالمنهجيعن  هل أنت راض   15     
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داخل كليتك؟ يةباألنشطة الالمنهج هل لديك أي مالحظات أو مقترحات  تتعلق  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في المربع المناسب: (Xاشارة )يرجى وضع 
 غير أردني  ةالجنسي أردني   أنثى  الجنس  ذكر 

 خامسة  رابعة  ثالثة  ثانية  المستوى الدراسي اولى 
 البرنامج الدراسي بكالوريوس  ماجستير  الكلية والتخصص  

 
 


