مختصر توصيف المقرر
)  ( لكل المسارات1 مشروع تخرج
:اسم المقرر
MGT 419
:رقم المقرر
اسم ورقم المتطلب السابق
المستوى السابع
:مستوى المقرر
ساعة واحدة في االسبوع
:الساعات المعتمدة
Module Title:
Research project 1
Module ID: MGT 419
Prerequisite:
Level: Bachelor of Business Administration students, Level 7
Credit Hou s:
1 credit hours per week
: وصف المقرر

Module Description

This course is the first of two courses that cover
the graduation project. In this course, the student
prepares a thorough proposal for graduation
project

Module Aims
Introduce student to the concepts of a
research project
Giving student the basic skills to
proposal project

Learning Outcomes

هذا المقرر هو المقرر األول من مقررين
 يقدم.متتاليين يتناوالن مشروع التخرج
الطالب من خالل هذا المقرر تحت إشراف
أحد األساتذة مقترحا كامال لمشروع التخرج
: أهداف المقرر
تعريف الطالب بمفاهيم مشروع بحثي

1

إكساب الطالب المهارات األساسية للتوصل
لمقترح مشروع التخرج

2

:مخرجات التعليم

:يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على
Understanding the concepts of
humanitarian search ,and its
types ,stages ,and its skills

إدراك مفاهيم البحث اإلنساني وأنواعه ومراحله
.ومهاراته

1

مختصر توصيف المقرر
)  (لكل المسارات2 مشروع تخرج
:اسم المقرر
MGT 429
:رقم المقرر
) MGT 419(
1 مشروع تخرج
:اسم ورقم المتطلب السابق
المستوى الثامن
:م توى المقرر
ساعتين في االسبوع
:الساعات المعتمدة
Module Title:
Research project 2
Module ID: MGT 429
Prerequisite:
Research project 1(MGT 419 )
Level: Level 8 Bachelor of Business Administration students,
Credit Hours:
2 credit ours pe week
: وصف المقرر

Module Description
This course is the second of two courses that
cover the graduation project. In this course, the
student implements the graduation project
whose proposal has been approved by the
College last semester through the course,
”.“Graduation Project-I

هذا المقرر هو المقرر الثاني من مقررين متتاليين
 وفي هذا المقرر يقوم،يتناوالن مشروع التخرج
الطالب بتنفيذ مشروع التخرج الذي تمت إجازة
مقترحه من قبل الكلية والذي تقدم به الطالب في
. 1-المقرر األول [مشر ع تخرج

: أهداف المقرر

Module Aims
Giving student the basic skills to
communicate with others and build
positive relationships with them
Help student to master the practice of
objective scientific research skills

Learning Outcomes

إكساب الطالب المهارات األساسية للتواصل مع
.اآلخرين وبناء العالقات اإليجابية معهم

1

مساعدة الطالب على إتقان ممارسة مهارات
البحث العلمي الموضوعي

2

:مخرجات التعليم

:يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على
Practice basic skills to build
positive relationships and
communicate with others
Mastering the practice of scientific
research

ممارسة المهارات األساسية للتواصل مع اآلخرين
.وبناء العالقات اإليجابية معهم

1

إتقان ممارسة البحث العلمي

2

