
                Module  Description      المقرر :وصف 

يتيح هذا المقرر الفرصة الستمرارية و تواصل عملية التعلم خاصة بالنسبة 

لما تم تعلمه خالل مقرر التعلم عن طريق الخبرة العملية في الميدان. كما 

يتيح هذا المقرر الفرصة للطالب لتطوير مهاراته و معارفه و فهمه من خالل 

رغباته األكاديمية إجراء دراسة مستقلة حول موضوع ينسجم مع اهتماماته و 

و المهنية. وتساهم الدراسة المستقلة في تطوير قدرات الطالب على األعداد 

لمشروع بحث بشكل مستقل و تنفيذه بما في ذلك تصميم الدراسة و اختيار 

 طرق البحث المناسبة و أساليب تحليل و عرض نتائج الدراسة.  

This course builds on prior learning, particularly work-based 

learning course, and offers students the opportunity for further 

development of their skills, knowledge and understanding through 

conducting an independent research project. The project is 

regarded as an important exercise for developing students’ 

abilities to formulate appropriate research design and procedures, 

to collect and present data in an appropriate and meaningful way, 

to conduct a critical analysis of relevant literature. 
 

Module Aims                       
إعطاء الفرصة للطالب لتطوير معارفه و مهاراته من خالل تطبيق ما تم  -

تعلمه نظريا و عمليا على احد المواضيع المختارة من خالل إجراء بحث 

 حول ذلك الموضوع. 

تشجيع الطالب على المبادرة وإدارة الوقت بكفاءة وتطوير الفهم العميق  -

اإلدارة ومهارات التواصل الخاصة بموضوع مختار في احد مجاالت 

   .الرياضية والترويحية

- Provide students with an opportunity for personal development 

in applying prior theoretical and practical learning to a selected 

topic demonstrating their ability to carry out a sustained piece 

of work 

- Encourage individual thought, initiative, time management, 

good skills of written communication and in-depth 

understanding of a particular topic in Sports and Recreation 

Management. 

اإلدارة الرياضية إظهار الفهم العميق والمعرفة لموضوعات خاصة في  -

 .والترويحية

تحدي الحقائق الخاصة بموضوع الدراسة والنظريات والمبادئ والمفاهيم  -

بحيث يكون قادر على التعبير عنها بأسلوبه الخاص بناًء على  المتعلقة به

 .في مجال اإلدارة الرياضية والترويحية الدراسات واألبحاث الحديثة

التدليل على عمق فهمهم ألهمية الحقائق العلمية الخاصة بموضوع الدراسة  -

 والنظريات والمناهج والمفاهيم وعالقتها بكيفية تفسير وحل المشكالت.

 يراعي أدبيات وأخالقيات المهنة التي يجب األخذ بها عند ممارسة المهنة.  -

- - Demonstrate appropriate and effective verbal and written 

communication skills for disseminating results of research 

project. 

-Challenge subject specific facts, theories, paradigms, principles 

and concepts and be able to articulate possible new ways of 

looking at the subject based on recent research  

-Evidence an in-depth understanding of the importance of 

subject specific facts, theories, paradigms and concepts in 

relation to their ability to explain and solve problems especially 

in the field of Sport Management and Recreation. 

-Argue the moral, ethical and legal issues that should be 

considered in sport sciences 
 

 & seRruoseR Text books                                                             والمراجع المساندة:الكتاب المقرر 

اسم الكتاب
(Book name) 

 اسم المؤلف
(Author Name) 

اسم الناشر
(Pub. Name)

 سنة النشر
 (Pub. year) 

Research Methods and Design in Sport 

Management. United States: 
Damon, P.S., Paul M., & Chad 

D. 
Human Kinetics. 2011 

Research Methods for Sport Studies. Jones, Ian, and Gratton, chris. London: Routledge 2004 

Research Methods for Sport management 
Skinner James, Edwards Allan 

and Corbett, Ben. 
London: Routledge 2015 

Research Methods in Physical Activity 
Thomas, J. R.,Nelson, J. K & 

Silverman, S. 
Human Kinetics 2011 

Reseach Methods in Sport Studies & Sport 

Management A practical Guide. 
Veal, A. J., & Darcy S. London: Routledge 2014 
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  Module Short Description       توصيف املقررخمتصر 

 :Independent Project Course Name دراسة مستقلة اسم المقرر: 

 :SMR 498  Course Code 894أرت  رقم المقرر ورمزه:

المتطلب السابق 

 للمقرر:

  Pre-requisites: 

مع استخدام اإلنجليزية لبعض العربية اللغة  لغة تدريس المقرر:

 المصطلحات

Mainly Arabic language and English 

language only for introducing the course 

terminology. 

Course language: 

7 المستوي السابع  مستوى المقرر: 
th

 level Course level: 

   :hours Credit hours 2 ساعة 2 الساعات المعتمدة:

  مخرجات التعليم: )الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية(:

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


