كمية االقتصاد المنزلي

جامعه المنوفية

وحدة ضمان الجودة واالعتماد
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نموذج توصيف مقرر دراسي
البرنامج الذي يتبعه المقرر :المالبس والنسيج

العام الدراسي 1023/1021

القسـم الذي يتبعه البرنامج المالبس والنسيج

تاريخ إقرار التوصيف2002/6/1 :

القسم الذي يتبعه المقرر المالبس والنسيج

أ -معمومات أساسية:

اسم المقرر:حمقة بحث

الرمز الكودي:

عدد الوحدات /الساعات الدراسية:

4

نظري

الفرقة /المستوي:أولى ماجستير
-

عممي و  /أو تمارين

4وحدة

ب -معمومات متخصصة:
 -1أهداف المقرر Aims
المام الطالة تأسس وعىامل نجاح الثحث العلمى
وان يكىن قادر على صياغح الثحث تاسلىب علمى
وفقا لمنهج كل تحث

-1انًخرجبد انزؼهيًيخ انًطزهذفخ يٍ رذريص انًمرر:
أ -المعرفة و الفهم

Intended Learning Outcomes
Knowledge and Understanding

أ.1.ان يتعمم اسس تحديد وصياغة المشكمة بطريقة صحيحة
أ.1.اٌ يصيغ انفروض انجحثيخ وفمب نهًشكهخ
أ .3.اٌ يزجغ االضص انؼهًيخ انصحيحخ فً جًيغ يراحم اػذاد انخطخ انجحثيخ
ب -القدرات الذهنية
ة .2.اٌ يحهم انُزبئج غجمب نهفروض
ة.1.انمذرح ػهً صيبغخ انجحث انؼهًً ثصىرح صحيحخ يٍ جهخ كم انؼُبصر
ة.3.
Professional Skills
جـ -المهارات المهنية

Intellectual skills

جـ 1 .اكزطت انمذرح ػهً رطجيك انخطىاد انجحثيخ ثصىرح ػهًيخ صحيحخ

جـ .2 .انمذرح ػهً رحميك الصً اضزفبدح يٍ انمذراد انطبثمخ نًٍ ضجمىِ فً َفص انًجبل
General Skills
د -انًهبراد انؼبيخ
د.2.انمذرح ػهً اػذاد رضبنخ ػهًيخ

اإلجمالي

 -يحزىٌ انًمرر

Syllabus
اإلسثىع

االول

َظري

ػذد انطبػبد

رؼريف انجحث انؼهًً وأهذافخ

4
4

انثبًَ
انثبنث

ػىايم َجبح انجحث انؼهًً-ػىايم انعؼف
اضسسسص وظسسسغ ػجسسسبويٍ نهذراضسسسبد انخزهفسسسخ-كيفيسسسخ صسسسيبغخ
انًشكهخ انجحثيخ

انراثغ

ظيبغخ االهذاف وفمب نهجحث

انخبيص

صيبغخ انفروض انجحثيخ وفمب نًشكهخ

انطبدش

أخزجبر

انطبثغ

اضص صيبغخ انذراضبد انطبثمخ

انثبيٍ

اضص رمطيى انرضبئم انؼهًيخ يٍ حيث االثىاة وانفصىل
رجؼب نهًىظىػبد انًطروحخ (ػًهً َظري)

انزبضغ

غرق ػرض انذراضبد انزطجيميخ

انؼبشر

اضص يُبلشخ ورحهيم انُزبئج رجؼب نهفروض والحصبئيبد

انحبدي ػشر

اضص ػًم انًهخص وانًطزخهص –غريمخ كزبثخ انًراجغ-
انؼرثيخ واالجُجيخ

انثبًَ ػشر

غريمخ وظغ انًالحك

انثبنث ػشر

اػذاد خطخ ثحث يطزىفبِ جًيغ يب ضجك

انراثغ ػشر

اخزجبر

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

 -4أضبنيت انزذريص وانزؼهى
Teaching and learning methods

 .4أ .

 .4ب.
 .4جـ.
 .4د.

 -5أضبنيت انزذريص وانزؼهى نهطالة روٌ انمذراد انًحذودح
Teaching and Learning methods for disables
يزى رنك أثُبء انًحبظرح وثذوٌ فصم انطهجخ ثؼعهى ػٍ ثؼط ػٍ غريك
 .5أ.
 .5ة.
.5جـ

 -6أضبنيت انزذريص وانزؼهى نهطالة انًزًيسيٍ
يزى رنك أثُبء انًحبظرح وثذوٌ فصم انطهجخ ثؼعهى ػٍ ثؼط ػٍ غريك
 .6أ
.6ب

 -7رمييى انطالة

:Students assessment

أ -األضبنيت انًطزخذيخ
 .2اخزجبر

Tools

 .1ثحث فً صىرح اػبد خطخ

ة -انزىليذ
انزمييى انُظري

Time schedule

و

اإلضجىع

َىع االيزحبٌ

2
1
3

انطبدش
انراثغ ػشر
انُهبئً

رحريري
شفىي
رحريري

انذرجبد

د – َظبو رحذيذ انزمذيرادGrading system

انُطجخ انًئىيخ
ألم يٍ %30
يٍ %44 :%30
يٍ %64 : %50
يٍ %74 : %65
يٍ %44 : %75
أكثر يٍ %45
 -4لبئًخ انكزت انذراضيخ وانًراجغ :List of references
أ -مذكرات

انزمذير
ظؼيف جذا
ظؼيف
يمجىل
جيذ
جيذ جذا
إيزيبز

Course notes

ب -كتب ممزمة
)Required books (Text books
ج -كتب مقترحة
Recommended books
د -دوريات عممية أو نشرات ...الخ
Periodicals, web sites.. etc.

 -9االيكبَيبد انًطهىثخ نهزذريص و انزؼهى
 .1داتا شى
 .2سثىرج

منسق المقرر(أستاذ المادة ) :أ0د/سعد على سالمان
رئيس القسم:ا.د /نشأت نصر الرفاعي
التاريخ :الفصل الدراسي االول 2002/2002

