
 
 

  

 

 
 

جغر 498: رقم ادلقرر ورمزه  التدريب التعاوين: اسم ادلقرر

اللغة العربية : لغة تدريس ادلقرر جغر497 :ادلتطلب السابق للمقرر

 (عملي6)3: الساعات ادلعتمدةالثامن : مستوى ادلقرر

           :Module Description:      وصف المقرر 

يهتم ادلقرر بربط ادلعلومات األكادميية للطالب 
ويتطلب ادلقرر من الطالب، بعد . بالبيئة العملية

إكمال ادلستوى السابع، التدريب دلدة يومني 
احلكومية أو غري )أسبوعياً بإحدى ادلؤسسات 

. اليت تتعاون مع اجلامعة لغرض التدريب (احلكومية
ويطبق الطالب خالل الفصل ادلشروع الذي سبق 

بالتنسيق مع أستاذ  (جغر497)إعداده يف مقرر 
ويتابع الطالب أثناء التدريب . ادلقرر وجهة التدريب

مرشداً أكادميياً من القسم، ومنسق عمل من اجلهة 
 .اليت يتدرب فيها

 

Cooperative Training 

Credit:3(6practical) 

The course deals with linking the student 

academic information with the 

environment of work. The course requires 

of the student, after completing the 

seventh level, the work for two days 

weekly in one of the institutions 

(governmental or non-governmental 

organizations) that cooperates with the 

university for cooperative training. The 

student applies through the term his 

project, which he has already prepared in 

the course (497 geogr.) in coordination 

with the professor and the department of 

training. An academic staff from the 

department and a coordinator from the 

department of training should supervise a 

student. 

                                  Module Aims:     أهداف المقرر 

إكتساب اخلربة العملية يف جمال التخصص قبل 
.  التخرج

Providing a student with practical 

experience in the field of specialization 

prior to graduation.   

 To deepen student understanding of the  .الطالب من معارف ومهارات ما تعلمو تطبيق

courses that they studied in the 

department. 

إعداد كوادر مؤىلة للعمل يف القطاعني العام 
.  واخلاص

Provide public and private sector firms 

with professional geographers. 

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية): مخرجات التعليم
 

 :يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على
 

   (هـ  )منوذج 
 خمتصر توصيف املقرر 



 The practice of working directly in the -1 .ممارسة العمل يف جمال التخصص- 

field of specialization 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

أهميته : التعليم التعاوني
والحاجة إلى تطبيقه في 

 تعليمنا الجامعي

الندوة السعودية األوىل عن  احلارثي، زايد
التعليم التعاوين، جامعة 

 ادللك فهد للبرتول وادلعادن

 .ىـ1421
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