
 
 

           Module Description      وصف المقرر :

 التدريب بمجال المرتبطة المعاصرة القضايا مبأه التوعية إلى المقرر هذا يهدف
 السابقة المقررات من المكتسبة المعارف من االستفادة إلى يهدف كما الرياضي،
 .الرياضي التدريب بمجال المرتبطة

This course aims at raising awareness of the most important 

contemporary issues related to the field of sports training. It also 

aims to benefit from the knowledge gained from previous 

courses related to sports training. 

                                  Module Aims     أهداف المقرر :

 الرياضي التدريب في المعاصرة القضايا ألهم وإدراك فهم •

 المرتبط العلمي البحث مجال في ومهاراتهم الطالب قدرات تنمية •
 الرياضي بالتدريب

 ، واالتصاالت ، والتحليل النقد على الطالب لتدريب فرصة توفير •
 بالتدريب المرتبطة المعاصرة للقضايا دقيق فحص إجراء لمحاولة

  الرياضي

 . العرض وإجراءات مستقلة دراسة من الطالب مهارات تطوير •

- Understand and understand the most important contemporary 

issues in sports training 

- Developing students' abilities and skills in scientific research 

related to sports training 

- Provide an opportunity to train students in criticism, analysis, 

and communication, to try to thoroughly examine contemporary 

issues related to sports training 

- Developing students' skills from independent study and 

presentation procedures. 

 

 العلمية المصادر وعلى البحوث نتائج على المبني التعليم ممارسة -

 األخرى

 وتحليل جمع لمنهجية الناقد الفهم خالل من المشكالت وحل  البحث -

 A3الرياضي التدريب بقضايا المتعلقة المعلومات وتفسير

 علوم مجاالت في المعلومات وتفسير وتحليل جمع عند الناقدة المراجعة -

   الرياضي التدريب

 والمجاالت الرياضي ريبالتد قضايا في المشكالت لحل المعرفة توظيف -

 الصلة ذات

 التدريب مجال في المعاصرة القضايا في البيانات ونقد وتفسير تحليل -

 الرياضي

 بعلوم المرتبطة والمراجع البيانات من األدلة وتفسير الناقد التقييم  - -

 التدريب

 بشكل العمل على القدرة وإثبات التعلم على القدرة في المسؤولية تحمل -

 .وخالق مستقل
-  

-  The practice of education based on research results and 

other scientific sources 

- Research and problem solving through a critical 

understanding of the methodology of collecting, analyzing 

and interpreting information on issues of sports training A3 

- Critical review when collecting, analyzing and interpreting 

information in the fields of sports training sciences 

- Utilizing knowledge to solve problems in sports training and 

related fields 

- Analyzing, interpreting and critiquing data in contemporary 

issues in the field of sports training 

- - Critical assessment and interpretation of evidence from 

data and references related to training science 

- Take responsibility for the ability to learn and demonstrate 

the ability to work independently and creatively. 

-  
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 اسم الكتاب
 (Book name) 

 اسم المؤلف
(Author Name) 

 اسم الناشر
(Pub. Name) 

 سنة النشر
 (Pub. year) 

 2003 دار الفكر العربي - حالفتا عبد أحمد العال أبو فسيولوجيا التدريب والرياضة
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 Module Short Description        توصيف املقررخمتصر 

 Current Issues in Sports Coaching الرياضي التدريب في معاصرة قضايا اسم المقرر: 

Science      

Course Name: 

 :BMB 452 BMB 452 Course Code 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:      


