كلية السياحة والفنادق
إستبيــان رأى الطالب فى تقييم المقرر الدراسـى العملى (مرحلة البكالوريوس)
==============================
إرشاد الفرقة  :األولى الثانية  الثالثة 
 دراسات فندقية
القسم  :دراسات سياحية
الرابعة
سياحى
الثانى
الفصل الدراسى  :األول
العام الدراسى20 / 20 :
عدد محاضرى المقرر  :واحد  اثنان
اسم المقرر:
أسماء أعضاء الهيئة المعاونة بالمقرر: أعضاء هيئة التدريس بالمقرر ( المحاضر):۩ أوال -:ما يخص بالمادة العلمية ومصادرها:
ال أوافق( )1إلى حد ما( )2أوافق تماما()3
معاييــر التقويــم
م
 1هدف المقرر ومحتوياته كان واضحا من بداية الفصل الدراسى
 2المادة العلمية للمقرر متاحة ومحددة للطالب
 3الكتب الحديثة الداعمة للمقرر متوفرة (مكتبة الكلية)online-
۩ ثانيا -:ما يختص بتحصيل المخرجات العلمية:
أوافق
م
ال أوافق( )1إلى حد ما()2
معاييــر التقويــم
تماما()3
أوال:المعارف والمعلومات:
 1تمكنت من فهم النقاط االساسية لمحتويات المقرر
ثانيا :المهارات العقلية:
 1مارست مهارات التفكير والتحليل العلمىى لحىل المالىكالت المرتبطىة بىبع
محتويات المقرر
 2استطعت تجميع وتنظيم المعلومات المرتبطة بالمقرر
ثالثا :المهارات العلمية والمهنية:
 1تمكنت من تطبيق محتوى المقرر على نماذج الصناعة
 2مارست فعليا ً الجانب العملى للمقرر
رابعا :المهارات العامة:
 1اكتسبت القدرة على المناقالة والتواصل وابداء الرأى
 2إستخدمت الوسائل التكنولوجية وشبكات االنترنت
 3تعاونت إيجابيا خالل العمل مع الزمالء
۩ ثالثا -:ما يختص بقاعة المحاضرات والمعامل المكتبية:
إلى حد
ال
م
أوافق تماما()3
معاييــر التقويــم
ما()2
أوافق()1
 1مساحة قاعات التدريس وتجهيزاتها مالئمة
 2التهوية واالضاءة ومستوى الهدوء بقاعة التدريس مالئمة
 3تتوافر ( )Data showمناسبة
 4عدد ساعات العمل بمكتبة الكلية كافية الحتياجات الطالب
تجهيىىزات معمىىل الل ىىات/الحاسىىب اىلىىى مناسىىبة احتياجىىات الطىىالب (مىىواد الل ىىات
5
والحاسب اىلى)
۩ رابعا -:ما يختص بمعايير تقييم الطالب:
ال أوافق( )1إلى حد ما( )2أوافق تماما()3
معاييــر التقويــم
م
مقرر عملى
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تتسم أسئلة االختبارات بالتنوع
تنوعت وسائل تقييم الطالب خالل الفصل الدراسى( اختر كافة وسائل تقييمك
ال
نعم
بالمقرر)-:
 اختبارات تحريرية دورية( )Quiz
 اختبار منتصف الفصل الدراسى ()Mid-term
تنوعت وسائل تقييم الطالب خالل الفصل الدراسى( اختر كافة وسائل تقييمك
ال
نعم
بالمقرر)-:
 اختبارات شفهية ()Presentation
 أبحاث و تقارير ()Reports
 اختبارات عملية بمؤسسات خارجية ( فنادق -شركات سياحة -مواقع )
 هل تم تحديد مواعيد األنالطة السابق ذكرها من بداية الفصل الدراسى ؟
إستبيـــان رأى الطـالب حول المحـاضر
===================
أعضاء هيئة التدريس بالمقرر(اسم المحاضر)..............................................:
ال أوافق( )1إلى حد ما( )2أوافق تماما()3
معاييــر التقويــم
عرض المحاضر محتوى المقرر فى بداية الفصل الدراسى
التزم المحاضر بمحتوى المقرر الذى أوضحه فى بداية الفصل الدراسى
انتظم المحاضر فى مواعيد المحاضرات خالل الفصل الدراسى
إهتم المحاضر بإثارة إهتمام وتالجيع الطالب على المناقالة
إستخدم المحاضر أساليب ووسائل تدريس متنوعة للمقرر للتعليم بفاعلية -:
 شرح سبورة ()Board
مناقالات ودراسة حالة
 عرض PPT
 أفالم فيديو تعليمية ()Educational audio / videos
 زيارة ميدانية (( Field visit
 التطبيق العملى خارج الكلية (فنادق -شركات سياحة)
()Handson Experiences
اتسم اسلوب وطريقة المحاضر بالسالسة والوضوح
يسمح للمحاضر بوقت لألسئلة والحوار
حضور المحاضرات ضرورى استيعاب وفهم محتويات المقرر
يتم إعالن الطالب بمستوى أداءهم باستمرار ( درجات األبحاث،
واالمتحانات الدورية ،ودرجات أعمال السنة).....
يستقبل المحاضر تساؤالت الطالب أثناء الساعات المكتبية
أضف مقترحاتك حول تطويـر المقرر الدراسـى ؟
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مقرر عملى

