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أ -هعلىهات أساسية :
اسم المقرر  :طرق البحث العلمي في االقتصاد المنزلي
الفرقة  /األولي ماجستير شعبة المالبس والنسيج
عدد الوحدان  /الساعان الدراسية

 2نظري 0عممي

الرمز الكودي :
 2اإلجمالي

ب -هعلىهات هحخصصة :
 -1أهذاف الوقشس : Aims
 -1إكســال الةمبــة والةالبــان معمومــان عا يــة عــث ماعيــة البحــه العممــي وةــر
ومناعجه المختمفة .

 -2تعوديدعم عمي الةريعة العممية ي التفكير مث تحديد المشكمة و ـر

الفـرو

المناسبة لحمها .

 -3االســتفادم مــث تــدريس مــنهج ةــر البحــه العممــي ــي تةــوير مجــا المالبــس
والنس ــيج م ــث خ ــال المنهجي ــة العممي ــة ــي العي ــام باألبح ــاه والد ارس ــان العمي ــا

المتعمعة بالمجا .

 -2الوخشجات الحعليوية الوسحهذفة هن جذسيس الوقشس :
Intended learning outcomes :

 -1الوعشفة والفهن : Knowledge and understanding
 -1تزويد طمبة وطالباات الدراساات العمياا فاي مجاال المالباس والنسايج بمعموماات قافياة
وبح ية نحو اختيار مشكمة البحث وتحديدها وطرح الحمول المناسبة لها .

 -2إكسابهم الطرق الصحيحة في اتبااع الطارق العممياة الصايمة فاي معالجاة المشاكالت
الفنية والعممية في مجال التخصص (المالبس والنسيج) .

 -3تنمية الوعي العممي نحو الفهم الصحيح لتطوير مجال التخصص بما يساهم في نمو
شخصياتهم المهنية .

 -2القذسات الزهنية : Intellectual skills
 -1العمل عمي تطوير القدرات العقمية والذهنية مان خاالل منهجياة البحاث العمماي فاي مجاال
المالبس والنسيج .

 -2تنمية القدرة عماي طارح التصاورات الذهنياة وبماورة الفكاار العممياة فاي مجاال تخصصاهم
الفني .

 -3تنمية القدرة العقمية في ربط مجال التخصص بالمجاالت العممية الخري والتي من شاننها
أن تساهم في تطوير مقدرتهم الفنية بنسموب عممي أصيل .

 -3الوهاسات الوهنية : Professional defiles :
 -1توسيع االستفادة من تدريس طرق البحث العمماي فاي تطاوير المهاارات المهنياة لادي
الطمبة والطالبات في مجال المالبس والنسيج باتباع السموب العممي المنظم في فهام
التخصص وطرح الحمول الجديدة لما يواجهه من مشكالت فنية وعممية .

 -2ربط القدرة الذهنية بالمهارة اليدوية من خالل اتباع الطرق الصحيحة في التفكير بين
استقبال المعمومة ورد الفعل ناحيتها .

 -3اتباااع التسمساال المنطقااي فااي تعماام المهااارة اليدويااة فااي مجااال المالبااس والنساايج ماان
خالل التزاوج (النفسحركي) بين المعمومة ال قافية وترجمتها يدوياً ومهارياً .

 -4الوهاسات العاهة : General Skills

 .1تنمية القدرة الشخصية لدي كل طالب وطالبة عمي اتباع طارق البحاث العمماي فاي حال
المشكالت التي تواجهه في مجال التخصص أو في المور الحياتية .

 .2تكوين الشخصية العممية القادرة عمي تفسير الظواهر المختمفة بنسموب عمماي منهجاي
منظم .

 -5هححىي الوقشس : Syllabus

أوالً :اإلطار النظري تواقغ  21أصثوع (صاػتين أصثوػياً)
الموضوع

عدد

الساعات

األصثوع األول

(النظرة لمعمم)

2

األصثوع الثاني

(خصائص البحث العممي)

2

األصثوع الثالث

(أنماط البحوث العممية)

األصثوع الراتغ

(خصائص البحوث العممية في مجال المالبس والنسيج)

(معوقات البحث العممي)

األصثوع الخامش

(المراحل التي يمر بها البحث العممي)

األصثوع الضادس
األصثوع الضاتغ

(مشكمة البحث )

األصثوع الثامن

(اختبار الفروض  ،ومصادر اشتقاقها ومعايير صياغتها)

األصثوع التاصغ

(اختيار العينة)

(التصااميمات التجريبيااة فااي البحااث العممااي فااي مجااال

األصثوع الؼاشر

المالبس والنسيج)
األصثوع الحادي ػشر

(أنماط البحوث العممية)

2
2
2
2
2
2
2
2
2

األصثوع الثاني ػشر

(البحااااوث التاريخيااااة – الدراسااااات المسااااببة –

2

األصثوع الثالث ػشر

(استكمال لنواع وأنماط البحوث العممية)

األصثوع الراتغ ػشر

(كيفيااااة كتابااااة مصااااطمحات البحااااث وممخااااص

2

البحوث التطبيقية)

البحاااث ومساااتخمص البحاااث والمراجاااع العممياااة

2

العربية والجنبية)

 -4أسالية الحذسيس والحعلن : Teaching and learning Methods
المحاضرات النظرية .

اختيار كل طالب وطالبة نقطة بح ية لمناقشتها أمام بقية زمالئه واشتراك بقية الطالب
والطالبات في المناقشة بالتتابع .

السئمة الشفوية المتعمقة بنقاط المحاضرة لموقوف عمي قدر الفهم واالستيعاب.

 -6أسالية الحذسيس والحعلن للطالب روي القذسات الوحذودة :
Teaching and learning methods for disables:
 .1تقديم المحاضرة في نقاط محددة مماا يسااهم فاي عادم تشاتيت ذهان الادارس وبماا يتناساب
وقدراته المحدودة .

 .2طاارح بعااض المشااكالت البح يااة البساايطة واشااتراك جميااع الطمبااة والطالبااات فااي صااياغتها
وفرض الفروض المناسبة لها بما يتناسب وقدراتهم المحدودة .

 .3تنقيح منهج طرق البحث العممي لممختصار المفياد والتوصاية بننساب طارق البحاث العمماي
المقيدة لهم في مجال المالبس والنسيج .

 .4البعد عن التفاصيل الزائدة بحيث يساهم ذلك في القدرة عمي االستيعاب .

 -7أصالية التذريش والتؼلم للطالب المتميزين :

 .1الشااارح الاااوافي والتوساااع فاااي إعطاااات المعموماااات المتعمقاااة بمااانهج طااارق البحاااث العمماااي
لممساهمة في تكوين حصيمة قافية مناسبة بما يتناسب والمستوي العقمي المرتفع لديهم.

 .2إعطااات أكباار قاادر مااان المشااكالت العمميااة المرتبطااة بمجاااال تخصااص المالبااس والنسااايج
ومناقشة دارسي في كيفية صياغتها واعطات الفروض العممية المناسبة لها .

 .3إلقااات المزيااد ماان الساائمة خااالل المحاضاارة لموقااوف عمااي ماادي اسااتيعابهم طاارق البحااث
العممي وربطه بمجال تخصصهم الفني .

 -8جقيين الطالب : Students Assessment
أ -األسالية الوسحخذهة : Tools :
 -1السئمة الشوفية في أعقاب كل محاضرة لقياس درجة االستيعاب والفهم .

 -2التكميف بنبحاث تتناول مشاكالت عممياة فاي مجاال المالباس والنسايج لمتنكاد مان
القدرة عمي تجميع المادة العممية الصحيحة .

ب -الحىقيث : Time Schedule
السبوع ال الث عشر (أ نات المحاضرة)

السبوع الرابع عشر (أ نات المحاضرة)

ج -جىصيع الذسجــات :
نهاية الفصل الدراسي

% 80

منتصف الفصل الدراسي %10

االمتحان الشفوي

%5

% -

االمتحان العممي

%5

أعمال فصمية

د -نظام جحذيذ الحقذيشات : Grading
امتياز  %90جيد جداً  - %80جيد  - %70مقباول  – %60ضاعيف مان - % 49 -50

ضعيف جداً  %49إلي صفر. %

 -9قائوة الكحة الذساسية والوشاجع : List of References
أ -هزكشات : Course notes
المذكرات العممية المرتبطة بالمنهج والتي يضعها القائم بتدريس المادة .

ب -كحة هلضهة ):Required Books (Text Books
الكتب الجامعية التي يعدها أستاذ المادة في طرق البحث العممي .

ج -كحة هقحشحة Recommended Books
الكتب التي يقترحها أستاذ المادة والمرتبطة بمناهج وطرق البحث العممي .

د -دوسيات علوية أو نششات  ..إلخ Periodicals, websites.. etc.:
كاال مااا يتعمااق بماانهج طاارق البحااث العممااي ماان مراجااع عمميااة ودوريااات ونشارات قافيااة ساوات

أكانت مطبوعة أو مرئية أو المواقع المختمفة عمي شبكات اإلنترنت .

اإلهكانيات الوطلىتة للحذسيس والحعلن :

-11

 -1مدرجات داخل الكمية مجهازة بنحادث أجهازة العارض مان (برجيكتاور – داتاشاو –
سبورات ضوئية – فانوس سحري – كمبياوتر – ميكروفوناات – ساماعات حدي اة

 ..إلخ ) .

منسق المقرر(أستاذ المادة ) :ا.د /نشأت نصر الرفاعي
رئيس القسم:ا.د /نشأت نصر الرفاعي
التاريخ :الفصل الدراسي االول 2102/2102

