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نموذج رقم ()21
جبمؼخ  /أكبديميخ  :انمىُفيخ
كهيخ  /مؼٍذ  :االقزصبد انمىضنّ
 :إداسح مىضل َمؤسسب د
قسم

توصيف مقرر دراسي
 -1ثيبوبد انمقشس

انشمض انكُدِ HE M : :
HM(21)4

اسم انمقشس  :قبػخ ثحث

انزخصص :

ػذد انُحذاد انذساسيخ  :وظشِ

ٌ -2ذف انمقشس :

يٍذف انمقشس دساسخ مىبٌج َطشق انجحث انؼهمي َكيفييخ انجحيث
ف ي ملييكهخ انذساسييخ َرحذيييذ أٌييذافٍب َصيييبهزٍب ثيشيقييخ ػهميييخ
َانُقُف ػه فشَض انذاسسخ َانز يحيبَل انجبحيث إنيّ إتجبرٍيب
مغ وزبئج انذساسخ مه خالل إشجبع األسبنيت اإلحصبئيخ انمىبسجخ

انفشقخ  /انمسزُِ  :انثبويخ
مبجسزيش
3

 -3انمسزٍذف مه رذسيس انمقشس:

أ -انمؼهُمبد َانمفبٌيم:

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

ػمهّ

نٍيئخ انقُميخ نضمبن جُدح انزؼهيم َاالػزمبد

ة-

انمٍبساد انزٌىيخ :

.1قااا ر عمااي انتقاااا ااساااليب ائحةاااليي والتااي تنطبااق وا ا اف

ال راسي .
 . 2اسزىجبط انؼالقبد نمزغيشاد انذاسسخ َسثيبٌب ثمزغيشاد
انمجزمغ
 .3اسزىجبط رُصيبد رىفيزيخ رؼبنج ملبكم انمجزمغ
جـ -انمٍبساد انمٍىيخ
انخبصخ ثبنمقشس :

.1إع ا ا ا ب ا ارام إرشا ااا يي لتنميا ااي وعا ااي ولا ااات المجتما ااع لمواج ا ا

د -انمٍبساد انؼبمخ :

.1انزؼهيم انزاد َانزفكيش ثيشيقخ مىيقيخ .
.2رىميخ مٍبساد االرصبل نذيً.

مشكالت

 -4محزُِ انمقشس:
الموضوع

األسبوع

طرق البحث وأنواعه

األول

اختيار العينة  ،صياغة
األهداف والفروض

الثاني

مطابقة مناهج البحث مع
الموضوعات المتخصصة
في مجال دارسة إدارة

عدد

الساعات
11
4
4

الثالث -الرابع

المنزل والمؤسسات
اقتراح خطط ومناقشتها

الخامس-

6

إعداد تقديم الخطط

السابع – الثامن

6

إعداد أدوات الدراسة

التاسع

2

كتابة البحث

العاشر

2

الحادي عشر-

6

كتاتح انثحث واستعراض
اننتائج

السادس

الثاني عشر

نٍيئخ انقُميخ نضمبن جُدح انزؼهيم َاالػزمبد

 -5أسانية انتعهيم
وانتعهم

انمحبضشاد انىظشيخ
انحُاس انحش
انؼصف انزٌى
التقارير والبحوث

التعميم الذاتي من خالل إعداد الطالب لألبحاث والتقارير الفردية
باالستعانة باإلنترنت

 -6أسانية انتعهيم
وانتعهم نهطالب ذوى
انقدراخ انمحدودج

1ـ ٌىذسخ االوزجبي إلصانخ ػُامم انزلزذ أتىبء انمحبضشح
2ـ أسهُة انىمزجخ.
3ـ أسهُة رحهيم َرجضئخ انمحزُِ انؼهم نهمىٍج.

 -7تقويم انطـــالب :
أ -األسبنيت انمسزخذمخ

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 الةفي واالختبار الشفهي لتقييم قدرة الطالب علي
التفكير ومعالجة المشكالت وإيجاد حلول خالقة
د .تقييم التقارير وتقييم الزيارات الميدانية للمؤسسات

ة -انزُقيذ

األسبوع .........الرابع....................
األسبوع ................الثامن.............

األسبوع ......................الثاني عشر.......
األسبوع ............السادس عشر

جـ -رُصيغ انذسجبد

منتصف الفصل الدراسي

االمتحان الشفوي
أعمال السنة

% 21

نهاية الفصل الدراسي % 01

 -8قائمح انكتة اندراسيح وانمراجع :
أ -مزكشاد

 -1نوتة محاضرات المقرر الدراسي
 -2محاضرات خاصة من إعداد أساتذة القسم تسلم للطالب أسبوعيا
في طرق البحث .

نٍيئخ انقُميخ نضمبن جُدح انزؼهيم َاالػزمبد

ة -كزت مهضمخ

 -1أ / .نعمااي مةااطفب رقبااان  : )2002ليمااك إلااب ائ ارة العمميااي
لمش االون المنةلي ااي ،كمي ااي االقتة ااا المنةل ااي ،جامع ااي المنووي ااي ،مطبع ااي
النسور لمطباعي والنشر ،شبين الكوم.

 -2أ / .نعمي مةطفب رقبان  : )2002موسوعي مبا ئ عمم

االقتةا المنةلي ،كميي االقتةا المنةلي ،جامعي المنوويي ،ار
الحسين لمطباعي والنشر ،شبين الكوم.

 -3إ ارة اا وات وااجهةة المنةليي –كميي االقتةا المنةلي –جامعي
المنوويي

 -4تأثيث المسكن كميي االقتةا المنةلي –جامعي المنوويي
جـ -كزت مقزشحخ

د -دَسيبد ػهميخ أَ
ولشاد  ...انخ

مجهخ االقزصبد انمىضن جبمؼخ انمىُفيخ ،جبمؼخ حهُان

أسزبر انمبدح  :د /سهوي محمد زغهول
سئيس مجهس انقسم انؼهمّ  :ا.د/رتيع محمود نوفم

