
 

Module  Description           

يتيح هذا المقرر الفرصة للطالب بالتعلم عن طريق الخبرة العملية في الميدان 

وذلك من خالل تطبيق المعارف العلمية و األكاديمية المكتسبة في بيئة عمل 

و عضو هيئة التدريس في الكلية  مهنية واقعية. حيث يتم االتفاق بين الطالب

والمشرف في مؤسسة العمل التي يتم فيها اكتساب الخبرة العملية على تحديد 

 الى الميدانية تالزيارا طبيعة الخبرة المطلوبة ودور الطالب خالل فترة

المؤسسة المستضيفة. وعلى الطالب إعداد تقرير تفصيلي عن الخبرة العملية 

الستفادة من تطبيق المعارف النظرية و اكتساب وما تم تحقيقه من حيث ا

 مهارات جديدة.   

This course offers students the opportunity to apply and explore 

academic subject knowledge within a vocational context, 

through the mode of work-based learning. Students will be 

discuss academic Supervisor and a placement supervisor in their 

host organization.  The placement supervisor will discuss a focus 

for the student’s role on placement. With guidance from the 

placement tutor, the student will reflect critically on the 

experience through a reflective assignment 

 

Module Aims                  

تشجيع الطالب على أخذ زمام مسؤولية المبادرة في توجيه وإدارة مشروع 

 .خبرتهم العملية في مؤسسة مهنية

Encourage students to take responsibility for initiating and 

managing their own placement in a vocational setting. 

إعطاء الفرصة للطالب على العمل الهادف بالتعاون مع المرشد األكاديمي 

وممثل المؤسسة المستضيفة الذي يشرف على الخبرة العملية باإلضافة إلى 

 تطوير قدراته على التعلم المستقل خالل فترة الخبرة العملية.

Provide students with opportunities to work constructively 

taking ownership of the placement and of their independent 

learning. 

إتاحة الفرصة للطالب على اكتساب خبرة تتيح له الربط بين الجوانب 

 األكاديمية النظرية و واقع الميدان العملي ودوره في هذه العملية. 

Enable students to negotiate the relationship between academic 

theory and their understanding of workplace settings. 

حث الطالب بأن يعتمدوا على خبراتهم التي اكتسبوها في خالل التطبيق 

 العملي.

Encourage students to reflect critically on their experiences. 

 

 ة ) الهدف، التنظيم، والقيم (.تقييم مزايا بيئة العمل الواقعي -

 

- Evaluate features of the workplace setting (purpose, structure 

and values). 

 اختيار موضوع معرفي ليتم استكشافه في بيئة عمل واقعية. -

 

- Select an aspect of subject knowledge to be explored in a 

workplace setting. 

المحرزة من بيئة العمل تركيب وربط المعرفة والمفاهيم والمبادئ مع المعرفة  -

 الواقعية.

- Synthesize knowledge, concepts and principles with 

knowledge obtained in the workplace. 
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اسم الكتاب
(Book name) 

 اسم المؤلف
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اسم الناشر
(Pub. Name) 

 سنة النشر
 (Pub. year) 

Graduate attributes, Learning and 

Employability. 

Hager, P. and Holland, S Springer: New York 2006 

After you Graduate: Finding and Getting 

Work you will Enjoy. 

Roberts, L. Maidenhead: Open University 

Press 

2006 

 

 منوذج  ) هـ (  
 Module Short Description        توصيف املقررخمتصر 

 :Work –based learning Course Name التعلم بالخبرة العملية اسم المقرر: 

 :SMR 340   Course Code  043أرت  رقم المقرر ورمزه:

 :None Pre-requisites ال يوجد المتطلب السابق للمقرر:

العربية مع استخدام اإلنجليزية لبعض اللغة  تدريس المقرر:لغة 

 المصطلحات

Mainly Arabic language and English 

language only for introducing the course 

terminologies. 

Course language: 

6 المستوي السادس  مستوى المقرر: 
th

 level Course level: 

   :hours Credit hours 2 ساعة 2 الساعات المعتمدة:

  والمهارات الذهنية والعملية(:مخرجات التعليم: )الفهم والمعرفة 

 :على قادرا يكون أن المقرر لهذه دراسته بعد بالطالب يفترض
Learning outcomes: 
On successful completion of this course, student should be able to:      


