
 
 

           Module Description      وصف المقرر :

 بالنسبة خاصة تواصلها و التعلم عملية الستمرارية الفرصة المقرر هذا يتيح
 كما. الميدان في العملية الخبرة طريق عن التعلم مقرر خالل تعلمه تم لما

 خالل من فهمه و معارفه و مهاراته لتطوير للطالب الفرصة المقرر هذا يتيح
 األكاديمية رغباته و اهتماماته مع ينسجم موضوع حول مستقلة دراسة إجراء

 األعداد على الطالب قدرات تطوير في المستقلة الدراسة وتساهم. المهنية و
 اختيار و الدراسة تصميم ذلك في بما تنفيذه و مستقل بشكل بحث لمشروع

   .الدراسة نتائج عرض و تحليل أساليب و المناسبة البحث طرق

This course provides the opportunity for continuity and 

continuity of the learning process, especially for what was 

learned during the learning course through practical 

experience in the field. This course also provides the 

opportunity for students to develop their skills, knowledge 

and understanding through conducting an independent 

study on a subject that is in line with their academic and 

professional interests and wishes. The independent study 

contributes to the development of the student's abilities in 

the numbers of the research project independently and its 

implementation, including the design of the study and the 

selection of appropriate research methods and methods of 

analysis and presentation of the results of the study. 

                                  Module Aims     أهداف المقرر :

 :يلي ما إلى المقرر هذا يهدف

 خالل من من راتهمها و الطالب معارفه تطوير ل للطالب الفرصة إعطاء -

. المختارة المواضيع احد على عمليا و نظريا تعلمه تم ما تطبيق و بحث إجراء

 .  البدني النشاط و الرياضة علوم مجاالت احد في موضوع

 العميق الفهم وتطوير بكفاءة الوقت وإدارة المبادرة على الطالب تشجيع -

 الرياضة علوم مجاالت احد في مختار بموضوع الخاصة التواصل ومهارات

 .البدني النشاط و

- This course aims to: 

- Giving students the opportunity to develop their 

knowledge and skills through research and implementation 

of what has been learned theoretically and practically on 

one of the selected topics. Subject in one of the fields of 

sports science and physical activity. 

- Encouraging students to take initiative, efficiently 

manage time and develop deep understanding and 

communication skills for a chosen subject in one of the 

fields of sports science and physical activity. 
 

 

 وبعمق مفصل بشكل اضيعالمو احد يشرح في العميق الفهم و المعرفة يظهر

 .  البدني النشاط و الرياضة علوم مجاالت من المختارة( ومستنير /أو)

 علوم بين الترابط و التداخل طبيعة( يبين أو) على يتعرف فهم و مع التعامل

 ذات) الخدمية و البحثية و المهنية بالمجاالت وعالقتها المختلفة الرياضة

 (.الصلة

 و الرياضة بعلوم المرتبطة الفرضيات و لنظرياتا و المبادئ ونقد مناقشة

 .  المجال في الحديثة البحوث نتائج على باالستناد البدني النشاط

 في إتباعها الواجب األخالقية والقواعد القانونية المبادئ تطبيق و توضيح فهم

   .البدني النشاط و الرياضة علوم مجاالت في المتبعة ب البحث طرق
-  

- Knowledge and deep understanding are shown in one 

of the topics in detail and in depth (and / or 

enlightened) selected from the fields of sports science 

and physical activity. 

- Dealing with and understanding (or showing) the 

nature of the interplay between different sports 

sciences and their relationship to the professional, 

research and service fields. 

- Discussing and criticizing the principles, theories and 

hypotheses related to sports science and physical 

activity based on the results of recent research in the 

field. 

- To understand and clarify the principles and rules of 

ethics that should be followed in the research methods 

 منوذج  ) هـ (  
 Module Short Description        توصيف املقررخمتصر 

 :Independent Project Course Name   الدراسة المستقلة اسم المقرر: 

 :BMB 498 Course Code مسك 498 رقم المقرر ورمزه:

 :non Pre-requisites اليوجد المتطلب السابق للمقرر: 

 Arabic  Course  العربية اللغة لغة تدريس المقرر:

language: 

 :7th level Course level بعساال مستوى المقرر: 

   :hours Credit hours 2 ساعات 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:      



used in the fields of sports science and physical 

activity. 

-  

 

 & Resources Text books                                                             الكتاب المقرر والمراجع المساندة:
 

 اسم الكتاب
 (Book name) 

 اسم المؤلف
(Author Name) 

 اسم الناشر
(Pub. Name) 

 سنة النشر
 (Pub. year) 

ACSM’s Health-Related 

Physical Fitness 

Assessment Manual 

ACSM Lippincott Williams & 

Wilkins. 

 

2005 

Conducting and Reading 

Research in Health and 

Human Performance. 

Baumgartner, T. A. and 

Strong, C. H 

Dubuque, Iowa: WCB, 

McGraw-Hill 

1998 

 


