
 
 

           Module Description      وصف المقرر :

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

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

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

والمشرف في مؤسسة العمل التي يطبق فيها التدريب الميداني على طبيعة 

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

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

ب التي تفيد وتخدم المجتمع المحلي أو الوطني. كما يمكن أن مرتبطا بأحد الجان

 .     ينفذ التدريب الميداني في مؤسسات خارجية أو دولية
 

This course is an extension of the course of learning by 

experience and aims to give the student the opportunity to 

develop his abilities to apply his knowledge and skills in the 

field of professional and practical reality. Where the student and 

the faculty member of the faculty and supervisor in the work 

institution, which applies field training on the nature and 

objectives of the project, which the student will implement 

during the period of field training. The project is often related to 

the development of one aspect of the work in that institution or 

is linked to one aspect that serves and serves the local or national 

community. Field training can also be carried out in external or 

international institutions. 

                                  Module Aims     أهداف المقرر :

والمبادرة في توجيه وإدارة  ةإعطاء الطالب الفرصة لتحمل المسؤولي  -

 مشروع مرتبط بالعمل في مؤسسة مهنية

مهارات البحث العلمي خالل فترة التدريب  تشجيع الطالب على استخدام -

الميداني في مؤسسات العمل المختلفة من اجل المساهمة في تطوير مهاراته 

 في تلك المؤسسات. ثومستوى البح

المتقدمة من خالل إتاحة  همساعدة الطالب على استخدام وتطوير مهارات -

 الفرصة إلتباع أسلوب حل المشكالت.

ساب خبرة العمل التعاوني في مؤسسات العمل المختلفة تمكين الطالب من اكت -

وضمان استمرارية التعلم بالخبرة العملية و التواصل مابين مقرر التعلم 

 بالخبرة العملية في المستوى السادس و التدريب الميداني. 

 رفع مستوى ثقة الطالب بقدراته ومهاراته وتحسين فرص العمل المتاحة بعد -

 
- Giving the student the opportunity to take responsibility and 
initiative in directing and managing a project related to working 
in a professional institution 
- Encouraging the student to use the skills of scientific research 
during the period of field training in the various labor 
institutions in order to contribute to the development of his 
skills and the level of research in those institutions. 
- Help the student to use and develop his advanced skills by 
providing the opportunity to follow the problem-solving 
method. 
- To enable the student to acquire the experience of 
cooperative work in different work institutions and to ensure 
the continuity of learning by practical experience and 
communication between the learning decision with practical 
experience in the sixth level and field training. 

  

 المهني الواقع لىع الجامعية دراسته خالل الطالب تعلمه ما تطبيق -

 لها التي المؤسسات أحد في بحث بمشروع القيام خالل من والفعلي

 بالتخصص ارتباط

 تطوير في واستخدامها عليها الحصول يتم التي المعلومات ترجمة - -

 .   المتوفرة المعلومات و البيانات على مستندة جديدة واستراتيجيات أفكار

 مع التغيير إلحداث مناسبة ةإستراتيجي واقتراح منطقي تبرير إعطاء -

 التعاوني العمل و البحث في متقدمة لمهارات عرض

 السالمة و الصحة جوانب و األخالقية بالجوانب الفهم و الوعي إبداء -

 المؤسسة في بحثهم بمشروع المتعلقة

 وتحليل وتفسير جمع لطرق والفهم المعرفة من عالية درجة عرض -

 راسةالد وطبيعة يتالءم بشكل المعلومات

- Apply what the student learned during his university 

studies on the professional and actual reality through 

conducting research project in one of the institutions that 

have a link to specialization 

- Translation of information obtained and used in the 

development of new ideas and strategies based on available 

data and information. 

- Give logical justification and propose an appropriate 

strategy to bring about change with a presentation of 

advanced skills in research and collaborative work 

- Demonstrate awareness and understanding of the ethical, 

health and safety aspects of their research project 

- Demonstrate a high degree of knowledge and 

 منوذج  ) هـ (  
 Module Short Description        توصيف املقررخمتصر 

 :Course Name   الميدانيالتدريب  اسم المقرر: 

 :BMB 499 Course Code  مسك     499 رقم المقرر ورمزه:

 :Pass all courses Pre-requisites بنجاح الدراسية اخلطة مقررات مجيع اجتياز المتطلب السابق للمقرر: 

 المقرر مصطلحات تقديم مع العربية اللغة لغة تدريس المقرر:

 باالنجليزية

Mainly Arabic language and English 

language only for introducing the course 

terminologies. 

Course 

language: 

 :8th level Course level الثامن مستوى المقرر: 

   :hours Credit hours 12 ساعات 12 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:      



understanding of methods of collecting, interpreting and 

analyzing information in a manner consistent with the nature 

of the study 

 

 

 & Resources Text books                                                             الكتاب المقرر والمراجع المساندة:
 

 اسم الكتاب
 (Book name) 

 اسم المؤلف
(Author Name) 

 اسم الناشر
(Pub. Name) 

 سنة النشر
 (Pub. year) 

Research Methods in Physical 

Activity 

Thomas, J. R. and Nelson, J. K. Human kinatic 2005 

Group Processes, Group 

Decision, Group Action 

Baron et al Buckingham: 

OUP 

1996 

 


