
 
 

           Module Description      وصف المقرر :

 من الطالب لتمكين يمهتصم تم جديدا مقررا العملية بالخبرة التعلم مقرر يعتبر

 خبرة باكتساب للطالب الفرصة المقرر هذا ويتيح. محددة تعلم مخرجات تحقيق

 المؤسسة و الكلية مع باالتفاق الطالب يختارها عمل مؤسسة في ميدانية تطبيقية

 الفرصة توفير في يتمثل أساسي غرض العملية بالخبرة التعلم ولمقرر. المضيفة

 المرتبطة المهنية بالجوانب عالقة ذات واقعيةو ميدانية خبرة الكتساب

 هذا في الصلة ذات التكنولوجيا استخدام المقرر هذا تقديم ويتطلب. بالتخصص

 الشبكة خالل من مرجعية مصادر عن فضال المعلومات وتقنيات الموضوع

 ألعنكبوتية

Work-based Learning Course is a new course designed to enable 

students to achieve specific learning outcomes. This course 

allows the student to gain practical experience in the field of 

work chosen by the student in agreement with the College and 

the host institution. The learning experience with practical 

experience has the primary purpose of providing the opportunity 

to gain field and real experience related to the professional 

aspects associated with the specialization. The introduction of 

this course requires the use of relevant technology in this subject 

and information technology as well as reference sources through 

the web 

                                  Module Aims     أهداف المقرر :

 مشروع وإدارة توجيه في المبادرة مسؤولية  زمام أخذ على الطالب تشجيع

 مهنية مؤسسة في العملية خبرتهم

 األكاديمي المرشد مع بالتعاون الهادف العمل على للطالب الفرصة إعطاء -

 إلى باإلضافة العملية الخبرة على يشرف الذي المستضيفة المؤسسة وممثل

 .العملية الخبرة فترة خالل المستقل التعلم على قدراته تطوير

 الجوانب بين الربط له تتيح خبرة اكتساب على للطالب الفرصة إتاحة -

 . العملية هذه في ودوره يالعمل الميدان واقع و النظرية األكاديمية

 عالقة ذات عمل مؤسسة في التعاوني العمل خبرة اكتساب من الطالب تمكين -

 . البدني النشاط و الرياضة علوم بمجال

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

 .التخرج

- Encourage the student to take responsibility for the initiative in 

directing and managing their project of practical experience in a 

professional institution 

- Giving the student the chance to work in cooperation with the 

academic advisor and the representative of the hosting 

institution, which supervises the practical experience in addition 

to developing its ability to independent learning during the 

period of practical experience. 

- To provide the student with the opportunity to gain experience 

that allows him to link the theoretical and practical aspects of the 

field and its role in this process. 

- To enable the student to acquire the experience of cooperative 

work in a work institution related to the field of sports science 

and physical activity. 

- Raise the student's confidence in his abilities and skills and 

improve the employment opportunities available after 

graduation. 

 

 

 وهيكلها إغراضها مثل المستضيفة المؤسسة في العمل جوانب بعض تقييم  -
 .فيها وجوده فترة خالل المؤسسة داخل الطالب ودور وقيمها التنظيمي

 في تطبيقها على والعمل بالتخصص المرتبطة المعرفية الجوانب احد اختيار -
 . الميداني العملي الواقع

 العملية الخبرة فترة خالل عليها الحصول تم التي المعلومات ترجمة -
 . بالتخصص مرتبطة ومفاهيم أفكار تطوير في واستخدامها

 مجابهة و الميدانية البيئة في العمل النجاز المطلوبة المهارات تشخيص -
 .المتوقعة غير التغيرات

 المؤسسة في العمل فترة خالل أتيحت التي التعلم لخبرات الناقدة المراجعة -
 للقيم بالنسبة مستقبال و حاليا الخبرات هذه من االستفادة مدى و المستضيفة

 .  التوظيف فرص و المكتسبة
 المتعلقة السالمة و الصحة جوانب و األخالقية بالجوانب الفهم و الوعي إبداء -

 .المؤسسة في بحثهم بمشروع
 التغيير استراتيجيات واستخدام البحث بواسطة المشكالت وحل تشخيص -

 <المناسبة

- Evaluation of some aspects of the work in the host institution 

such as its purposes, organizational structure, values and role 

of the student within the institution during the period of 

existence. 

- Choose one of the cognitive aspects associated with 

specialization and work on applying it in practical field. 

- Translation of the information obtained during the period of 

practical experience and its use in the development of ideas 

and concepts related to specialization. 

- Diagnosis of the skills required to complete the work in the 

field environment and to cope with unexpected changes. 

- Critical review of the learning experiences that were made 

available during the period of work at the host institution and 

the extent to which these and future experiences are being 

 منوذج  ) هـ (  
 Module Short Description        توصيف املقررخمتصر 

 :Work-based Learning Course Name التعلم بالخبرة العملية اسم المقرر: 

 :BMB 340 Course Code مسك 340  رقم المقرر ورمزه:

 :BMB Pre-requisites 355-335 مسك 335-355 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:      



 التدريب ىعل والمشرفين العمل زمالء مع تعاوني وبأسلوب بفعالية العمل -
 .البحث مشروع تنفيذ في قيادي دور وممارسة الميداني

 والمهنية الشخصية والعالقات التعامالت في بمسؤولية التصرف -
 المهنية المهارات تنمية في واالستمرار الذاتي التعليم مسؤولية تحمل -

 وعرض وتحليل لجمع المناسبة الطرق استخدام على القدرة و والشخصية
 .المعلومات

used for the acquired values and employment opportunities. 

- Demonstrate awareness and understanding of the ethical, 

health and safety aspects of their research project. 

- Diagnose and solve problems by searching and using 

appropriate change strategies> 

- Work effectively and in a cooperative manner with co-

workers and supervisors in field training and play a leading 

role in the implementation of the research project. 

- Act responsibly in transactions and personal and professional 

relationships 

- Take responsibility for self-education and continue to 

develop professional and personal skills and ability to use 

appropriate methods for collecting, analyzing and presenting 

information.. 
 

 & Resources Text books                                                             الكتاب المقرر والمراجع المساندة:
 

 اسم الكتاب
 (Book name) 

 اسم المؤلف
(Author Name) 

 اسم الناشر
(Pub. Name) 

 سنة النشر
 (Pub. year) 

Work-based Learning Boud, D. and Solomon, N Buckingham: OUP 2001 

Reflection: Turning 

Experience into Learning 
Boud, D. Keogh, R. and 

Walker, D 
Buckingham: SRHE and 

OUP. 

1985 

 


