انٓيئخ انمٕييخ نضًبٌ عٕدح انزعهيى ٔاالعزًبد

نموذج رقم ()21
عبيعخ  /أكبديًيخ  :انًُٕفيخ
كهيخ  /يعٓذ  :االلزصبد انًُضنٗ
لسى  :إداسح يُضل ٔيؤسسب د

توصيف مقرر دراسي
 -1ثيبَبد انًمشس

انشيض انكٕدٖ HE M :
HM(21)1

انفشلخ  /انًسزٕٖ :انضبَيخ
اسى انًمشس  :طشق انجحش
يبعسزيش
ٔرحهيم انجيُبد
عًهٗ
عذد انٕحذاد انذساسيخ َ :ظشٖ

ْ -2ذف انًمشس :

 -1يهدف المقرر دراسة مناهج وطرق البحث العممي

انزخصص :

2

2

 -2كيفية البحث في مشكمة الدراسة

 -3تحديد أهدافها وصياغتها بطريقة عممية

-4الوقوف عمي فروض الدارسة والتي يحاول الباحث إلى إثباتها
مع نتائج الدراسة من خالل إشباع األساليب اإلحصائية المناسبة
 -3انًسزٓذف يٍ رذسيس انًمشس:
طالة انفشلخ  /انضبَيخ يبعسزيش
أ -انًعهٕيبد ٔانًفبْيى:

.1يتعرف عمي أساليب وطرق البحث
 .2التعرف عمي مشكالت المجتمع

 .3يتعرف عمي مناهج البحث
 .4يزعشف عهي انًشكالد ٔكيفيخ انحهٕل ٔانعالط
 55انزعشف عهي خطٕاد انجحش انعهًي
 56انزعشف األسبنيت اإلحصبئيخ انًشرجطخ ثًغبالد انجحش
االعزًبعي
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ة -انًٓبساد
انزُْيخ :

ب.1.قادر عمي انتقاء األساليب اإلحصائية والتي تنطبق واهداف الدراسة
ة . 2.اسزُجبط انعاللبد نًزغيشاد انذاسسخ ٔسثطٓب ثًزغيشاد انًغزًع
ة .3.اسزُجبط رٕصيبد رُفيزيخ رعبنظ يشبكم انًغزًع
ب 040استنباط الحمول المناسبة لممشكالت التي تواجههم في الدراسة

عـ -انًٓبساد
انًُٓيخ انخبصخ
ثبنًمشس :

.1إعداد برامج إرشادية لتنمية وعي فئات المجتمع لمواجه مشكالته

د -انًٓبساد
انعبيخ :

.1انزعهى انزاري ٔانزفكيش ثطشيمخ يُطميخ .
.2رًُيخ يٓبساد االرصبل نذيّ.
 53انزعبٌٔ في انعًم انغًبعي ٔانزحهي ثشٔػ انفشيك

الميدانية لمبحث العممي

 .2قادر عمي التحميل اإلحصائي لمبيانات البحثية واستنتاج النتائج
 .3لبدس عهي عًع انجيبَبد انجحضيخ ٔرجٕيجٓب ٔرهخيصٓب ٔرفسيش انُزبئظ
 54لبدس عهي سثظ انُزبئظ انجحضيخ ثبحزيبعبد انًغزًع
 55إعذاد األٔساق انجحضيخ ثأسهٕة يعزًذ عهي انًُٓظ انعهًي

 -4يحزٕٖ انًمشس:

المـوضـوع

 رصُيف انجحٕس انعهًيخ في يغبل إداسحانًُضل
 دساسخ يصبدس انجحش نزحذيذ يشكهخ انجحش انخطٕاد انزي يزجعٓب انجبحش حزٗ يزًكٍ يٍ كزبثخ عُٕاٌانجحش
 انزعشف عهي يصبدس انًبدح انعهًيخ انزي يًكٍ أٌ يشععإنيٓب انجبحش
 أًْيخ رحذيذ األْذاف ٔأْى يٕاصفبدانٓذف
 انزعهيًبد انزي رسبعذ انجبحش عهي رحذيذ أًْيخانجحش
 عُبصش انخطخ انجحيضخ األدٔاد انزي يًكٍ اسزخذايٓب نهحصٕل عهيانجيبَبد
 االعزجبساد انٕاعت ارجبعٓب عُذ إعذاداسزًبسح االسزجيبٌ
 عُصش يشاععخ اسزًبسح االسزجيبٌٔرصُيفٓب
 -دليل الترقيم أو ترميز البيانات ()oding

-

دنيم دسعبد أسئهخ االسزجيبٌ ( scone
ًَبرط رطجيميخ نهزذسيت عهي إعذاد االسزًبسح
ٔرصُفٓب
يفٕٓو رفشيغ انجيبَبد
ًَبرط رطجيميّ نهزذسيت عهي رفشيغ انجيبَبد

األسـبوع

عدد

الساعات

األول
الثاني
الثالث

الرابع -

6

4

الخامس

السادس-
والسابع –
والثامن

6

التاسع
والعاشر –

الحادي عشر
–الثاني عشر

6
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 -5أسالية التعليم
والتعلم

انًحبضشاد انُظشيخ
انحٕاس انحش
انعصف انزُْي
التقارير والبحوث

التعميم الذاتي من خالل إعداد الطالب لألبحاث والتقارير الفردية
باالستعانة باإلنترنت

 -6أسالية التعليم
والتعلم للطالب ذوى
القدرات المحدودة

1ـ ُْذسخ االَزجبِ إلصانخ عٕايم انزشزذ أصُبء انًحبضشح
2ـ أسهٕة انًُزعخ.
3ـ أسهٕة رحهيم ٔرغضئخ انًحزٕٖ انعهًي نهًُٓظ.

 -7تقويم الطـــالب :
أ -األسبنيت انًسزخذيخ

ة -انزٕليذ

أ .االختبار الدوري األول لتقييم المعارف ومدي فهم الطالب
لمحتوي المقرر
ب .األداء األسبوعي لتقييم متابعة الطالب ومهارات التفكير واألداء
العملي وقدرته علي المناقشة
ج  .التفاعل الصفي واالختبار الشفهي لتقييم قدرة الطالب علي
التفكير ومعالجة المشكالت وإيجاد حلول خالقة
د .تقييم التقارير وتقييم الزيارات الميدانية لممؤسسات
األسبوع

الرابع

األسبوع

الثاني عشر

األسبوع
األسبوع

عـ -رٕصيع انذسعبد

الثامن

السادس عشر

منتصف الفصل الدراسي
االمتحان الشفوي

أعمال السنة

االمتحان العممي

%02

%02

نهاية الفصل الدراسي %62

 -8قائمة الكتة الدراسية والمراجع :
أ -يزكشاد

 -1نوتة محاضرات المقرر الدراسي
 -2محاضرات خاصة من إعداد أساتذة القسم تسمم لمطالب أسبوعيا
في طرق البحث.
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ة -كزت يهضيخ

-1أ.د /نعمـــة مصـــ فق رقبـــان ( )0222موســـوعة مبـــادي االقتصـــاد
المنزلي دار الحسيني لمنشر والتوزيع 2شبين الكوم

-0دليل ال الب لمبحـوث الت بيييـة ـي م ـال األسـرة مـن هعـداد ي ـة
التدريس باليسم 0224/0220

-3نوتة محاضرات الميرر الدراسي

عـ -كزت يمزشحخ

د -دٔسيبد عهًيخ أٔ
َششاد  ...انخ

مجلة االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية،
مجلة االقتصاد المنزلي جامعة حلوان
مجلة االقتصاد المنزلي جامعة اإلسكندرية

أسزبر انًبدح  :ا.د/سمير قنديل

سئيس يغهس انمسى انعهًٗ  :ا.د /ربيع محمود علي نوفل

