
 

Module  Description         

يعتبر هذا المقرر امتدادا لمقرر التعلم بالخبرة و يهدف إلى أعطاء الطالب 

الفرصة لتطوير قدراته على تطبيق معارفه و مهاراته في المجال المهني و 

الواقع العملي. حيث يتم االتفاق بين الطالب و عضو هيئة التدريس في الكلية 

ميداني على طبيعة والمشرف في مؤسسة العمل التي يطبق فيها التدريب ال

وأهداف المشروع الذي سيقوم الطالب بتنفيذه خالل فترة التدريب الميداني. و 

غالبا ما يكون المشروع متعلقا بتطوير أحد جوانب العمل في تلك المؤسسة 

أو مرتبطا بأحد الجانب التي تفيد وتخدم المجتمع المحلي أو الوطني. كما 

 مؤسسات خارجية أو دولية.     يمكن أن ينفذ التدريب الميداني في 

This course offers students the opportunity to build on their 

previous work-based learning through the more developed 

application of academic subject knowledge to a vocational 

context. The internship is a three-way partnership between the 

student, the College and the employer.  Students choose and 

negotiate a sport science, physical activity or physical education 

work experience with College support and guidance. The 

internship must be in a vocation specific to their chosen pathway. 

Students spend a number of days during the 2nd Semester of their 

final year in a host institution engaged in agreed tasks relevant to 

future career and undertake a project related to sport science, 

physical activity or physical education.   

Module Aims

 & seRruoseR Text books                                                             الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

اسم الكتاب
(Book name) 

 اسم المؤلف
(Author Name) 

اسم الناشر
(Pub. Name) 

 سنة النشر
 (Pub. year) 

Doing your Research Project: A Guide for First Time 

Researchers (4th ed.). 

Bell, J. London: Open University Press (2008) 

Advanced Fitness Assessment and Exercise 

Prescription. (4th Edition) 

Heyward, V. H. Champaign; Illinois: Human 

Kinetics 

(2007) 
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 Module Short Description        توصيف املقررخمتصر 

 :Internship Course Name التدريب الميداني اسم المقرر: 

 :SMR 499 - EP 499 – BMB 499 Course Code –  944أرت  رقم المقرر ورمزه:

المتطلب السابق 

 للمقرر:

 :Pre-requisites  كل المقررات الدراسية

العربية مع استخدام اإلنجليزية لبعض اللغة  لغة تدريس المقرر:

 المصطلحات

Mainly Arabic language and English 

language only for introducing the course 

terminologies. 

Course language: 

8 المستوي الثامن  مستوى المقرر: 
th

 level Course level: 

   :hours Credit hours 12 ساعة 21 الساعات المعتمدة:

الطالب الفرصة لتحمل المسؤولية والمبادرة في توجيه وإدارة إعطاء 

 مشروع مرتبط بالعمل في مؤسسة مهنية

enable students to take responsibility for initiating, directing and 

managing a work-related project in a vocational setting. 

العلمي خالل فترة التدريب تشجيع الطالب على استخدام مهارات البحث 

الميداني في مؤسسات العمل المختلفة من اجل المساهمة في تطوير مهاراته 

 ومستوى البحث في تلك المؤسسات.

encourage students to use research skills in a work place setting in 

order to make a contribution to change management or to 

institutional research in the setting.  

مساعدة الطالب على استخدام وتطوير مهاراته المتقدمة من خالل إتاحة 

 الفرصة إلتباع أسلوب حل المشكالت.

further develop students key and transferable skills (e.g., 

communication, information technology, problem solving, 

application of number, working with others, improving own 

learning) for use in a vocational setting. 

تمكين الطالب من اكتساب خبرة العمل التعاوني في مؤسسات العمل 

المختلفة وضمان استمرارية التعلم بالخبرة العملية و التواصل مابين مقرر 

 ادس و التدريب الميداني.التعلم بالخبرة العملية في المستوى الس

enable students to work collaboratively in a work setting, 

establishing continuity from their previous work-based learning 

and offering tangible evidence of building on this prior 

experience, where possible. 

دراته ومهاراته وتحسين فرص العمل المتاحة رفع مستوى ثقة الطالب بق

 بعد التخرج.

generate confidence and security in students’ employability on 

graduation. 

  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:      

ما تم اكتسابه العمل والمتعلقة بقضايا البين للعالقة تطبيق فهمهم  -

أكاديمياُ بما في ذلك البحث العلمي في بيئة العمل خالل فترة تدريبه 

 هذا المقرر .في 

- Apply their understanding of the relationships between workplace 

issues and academic learning and research to a project and demonstrate 

higher level application of theoretical perspectives 

ومصادر مناهج البحث إطار ألدلة في لنقدي التقييم الاعتماد  -

 .الخاص بالمهنةمشروع البحث عند تقديم  المعلومات

- Critically assess and evaluate evidence in the context of research 

methodologies and data sources for a vocationally relevant research 

project. 



 


