
 

 
  

          كلية السياحة والفنادق                                                                                                         
                                                                                                                      

 مقرر نظرى

 (مرحلة البكالوريوس) النظرى ىـأى الطالب فى تقييم المقرر الدراسان رــستبيإ

============================== 

إرشاد دراسات فندقية          دراسات سياحية         القسم:

 سياحى

 الثالثة      الثانية    األولى      الفرقة:

 الرابعة

 الثانىاألول            الفصل الدراسى:  20    / 20   العام الدراسى:

 اثنان واحد       عدد محاضرى المقرر:  اسم المقرر:

 أسماء أعضاء الهيئة المعاونة بالمقرر:  -                                أعضاء هيئة التدريس بالمقرر ) المحاضر(:   -

 ما يخص بالمادة العلمية ومصادرها: -أوال:۩ 

 (3أوافق تماما) (2إلى حد ما) (1ال أوافق) ـر التقويــممعاييـ م

    هدف المقرر ومحتوياته كان واضحا من بداية الفصل الدراسى 1

    ومحددة  متاحةالمادة العلمية للمقرر  2

    الكليةبمكتبة للمقرر متوفرة  الداعمةالكتب الحديثة  3

    ى توزيع أجزاء  المقرر يتناسب مع الفصل الدراس 4

 ما يختص بتحصيل المخرجات العلمية: -ثانيا:۩ 

 م
 معاييــر التقويــم

ال 

 (1)أوافق
 (3)أوافق تماما (2)إلى حد ما

 أوال:المعارف والمعلومات:

    محتويات المقررالنقاط االساسية ل تمكنت من فهم 1

 ثانيا: المهارات العقلية:

المرتبطلة بلبع   ل المشلكتتمارست مهارات التفكير والتحليلل العلملى لحل 1

 محتويات المقرر

   

    المعلومات المرتبطة بالمقرر استطعت تجميع وتنظيم 2

 :والمهنية ثالثا: المهارات العلمية

    فى المجال البحثىاستخدمت المعلومات المكتسبة من المقرر  1

 رابعا: المهارات العامة:

    ابداء الرأى اكتسبت القدرة على المناقشة والتواصل و 1

    إستخدمت الوسائل التكنولوجية وشبكات االنترنت 2

    مع الزمتءتعاونت إيجابيا ختل العمل  3

 ما يختص بقاعة المحاضرات والمعامل المكتبية: -ثالثا:۩ 

 م
 (1)ال أوافق معاييــر التقويــم

إلى حد 

 (2)ما
 (3)أوافق تماما

    متئمة ا وتجهيزاته قاعات التدريسمساحة  1

    بقاعة التدريس متئمة الهدوءالتهوية واالضاءة ومستوى  2

    مناسبة (Data showتتوافر ) 3

    الطتبحتياجات كافية إل عدد ساعات العمل بمكتبة الكلية 4

5 
تتللوافر بمكتبللة الكليللة عللدد مللن الكتللب والللدوريات الحديثللة الداعمللة إلنجللاز 

 بالمقرر األبحاث العلمية المرتبطة
   

 ما يختص بمعايير تقييم الطالب: -رابعا:۩ 

 معاييــر التقويــم م
 (2)إلى حد ما (1)ال أوافق

أوافق 

 (3)تماما
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     بالتنوعاالختبارات  تتسم أسئلة 1

2 
) اختر كافة وسائل تقييمك تنوعت وسائل تقييم الطالب ختل الفصل الدراسى

 -بالمقرر(:
 ال نعم

        (   Quiz) حريرية دورية اختبارات ت  -أ

   (         Mid-termاختبار منتصف الفصل الدراسى )  -ب

   (Presentationاختبارات شفهية)  -ج

2 
) اختر كافة وسائل تقييمك تنوعت وسائل تقييم الطالب ختل الفصل الدراسى

 -بالمقرر(:
 ال نعم

   (          Reportsأبحاث وتقارير )  -د

   سيمينار ومناقشات    -ـه

   هل تم تحديد مواعيد األنشطة السابق ذكرها من بداية الفصل الدراسى ؟  -و

 اضرـالب حول المحـى الطـــان رأإستبي

=================== 

..............................................:)أعضاء هيئة التدريس بالمقرر)اسم المحاضر 

 (3)أوافق تماما (2)إلى حد ما (1)ال أوافق لتقويــممعاييــر ا م

    المقرر فى بداية الفصل الدراسى  محتوىعرض المحاضر  1

    التزم المحاضر ببرنامج المقرر الذى أوضحه فى بداية الفصل الدراسى 2

    ختل الفصل الدراسىمواعيد المحاضرات فى المحاضر  انتظم 3

    الطالب على المناقشة وتشجيع هتمام إهتم المحاضر بإثارة إ 4

    -:إستخدم المحاضر أساليب ووسائل تدريس متنوعة للمقرر للتعليم بفاعلية  5

    (           Boardشرح سبورة )                 -أ

    مناقشات ودراسة حالة                         -ب

                PPTعرض                  -ج

    (Educational audio / videosأفتم فيديو تعليمية )                 -د

    اتسم اسلوب وطريقة المحاضر بالستسة والوضوح 6

    يسمح للمحاضر بوقت لألسئلة والحوار  7

    حضور المحاضرات ضرورى إلستيعاب وفهم محتويات المقرر 8

    اء المقررحرص المحاضر على تدريس كافة أجز 9

10 
الطتب على مستوى أداءهم باعتمهم بدرجات  باعتناهتم المحاضر 

  )األبحاث، واالمتحانات الدورية، أعمال السنة.....(

   

    يستقبل المحاضر تساؤالت الطتب أثناء الساعات المكتبية 11

 ؟أضف مقترحاتك حول تطويـر المقرر الدراسـى 
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