انٍيئخ انقُميخ نضمبن جُدح انزعهيم َاالعزمبد

نمىذج رقم ()21
جبمعخ  /أكبديميخ  :انمىُفيخ
كهيخ  /معٍذ  :االقزصبد انمىضنّ
قسم  :إداسح مىضل َمؤسسب د

تىصيف مقرر دراسي
 -1ثيبوبد انمقشس
انشمض انكُدِ :

اسم انمقشس  :قبعخ ثحث

HE HM(11)5

انفشقخ  /انمسزُِ  :االَنّ
مبجسزيش

انزخصص :

عذد انُحذاد انذساسيخ  :وظشِ

ٌ -2ذف انمقشس :

يهدف انمقرر دراسح مناهج وطرق انثحث انعهمي وكيفيح انثحث
في مشكهح اندراسح وتحديد أهدافها وصياغتها تطريقح عهميح
وانىقىف عهي فروض اندارسح وانتي يحاول انثاحث إنً إثثاتها
مع نتائج اندراسح من خالل إشثاع األسانية اإلحصائيح انمناسثح

3

 -3انمسزٍذف مه رذسيس انمقشس:
طالة انفشقخ  /االَنّ مبجسزيش فسم غذاسح مىضل َمؤسسب د
أ -انمعهُمبد َانمفبٌيم:

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

عمهّ

انٍيئخ انقُميخ نضمبن جُدح انزعهيم َاالعزمبد

ة-

انمٍبساد انزٌىيخ :

.1قااا ر عمااي انتقاااا ااساااليب ائحةاااليي والتااي تنطبااق وا ا اف
ال راسي .
 . 2اسزىجبط انعالقبد نمزغيشاد انذاسسخ َسثطبٌب ثمزغيشاد
انمجزمع
 .3اسزىجبط رُصيبد رىفيزيخ رعبنج مشبكم انمجزمع

جـ -انمٍبساد انمٍىيخ
انخبصخ ثبنمقشس :

.إع ا برامج إرشا يي لتنميي وعي فلات المجتمع لمواجه
مشكالته

د -انمٍبساد انعبمخ :

 -4محزُِ انمقشس:

.1انزعهيم انزاد َانزفكيش ثطشيقخ مىطقيخ .
.2رىميخ مٍبساد االرصبل نذيً.

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

كتابة البحث واستعراض
النتائج

السادس

الحادي عشر-
الثاني عشر
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 -5أسانية انتعهيم
وانتعهم

انمحبضشاد انىظشيخ
انحُاس انحش
انعصف انزٌىي
التقارير والبحوث

التعميم الذاتي من خالل إع ا الطالب لألبحاث والتقارير الفر يي
باالستعاني بائنترنت

 -6أسانية انتعهيم
وانتعهم نهطالب ذوي
انقدراخ انمحدودج

1ـ ٌىذسخ االوزجبي إلصانخ عُامم انزشزذ أثىبء انمحبضشح
2ـ أسهُة انىمزجخ.
3ـ أسهُة رحهيم َرجضئخ انمحزُِ انعهمي نهمىٍج.

 -7تقىيم انطـــالب :
أ -األسبنيت انمسزخذمخ

ة -انزُقيذ

ااا ار ارااا

أ  .االختباااال اراااألول اقوي رتلمااام اري اااالل وياااأل
ريحتو اريللل
 .اقألاء اقسبوعي رتلمم يتاب ة ار ار وي الات ارتفكمل واقألاء
ار يلي وقأللته علي اريناقشة
ج  .التفاعل الةفي واالختبار ارشف ي رتلمم قأللة ار ار علي
ارتفكمل وي ارجة اريشكالت وإمجاأل حلوي خالقة
أل .تلمم ارتلالمل وتلمم ارزمالات اريمألانمة رليؤسسات
األسبوع
األسبوع
األسبوع

الرابع

الثامن

األسبوع

جـ -رُصيع انذسجبد

لثاني عشر

السادس عشر

منتصف الفصل الدراسي
االمتحان الشفوي

أعمال السنة % 21
نهاية الفصل الدراسي % 01

 -8قائمح انكتة اندراسيح وانمراجع :
أ -مزكشاد

 -1نوتة يحاضلات اريللل ارأللاسي
 -2يحاضلات خاصة ين إعألاأل أساتذة ارلس تسل رل ار أسبوعما
ي لق اربحث .
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ة -كزت مهضمخ

 أ / .نعما ااي مةا ااطف رقبا ااان  : )2002ليما ااك إلاا ا ائ ارة العممي ا ااي لمش ا االونالمنزليا ااي ،كميا ااي االقتةا ااا المنزلا ااي ،جامعا ااي المنوفيا ااي ،مطبعا ااي النسا ااور لمطباعا ااي
والنشر ،شبين الكوم.
 -2أ / .نعمي مةطف رقبان  : )2002موسوعي مبا ئ عمم االقتةا المنزلي
،كميي االقتةا المنزلي ،جامعي المنوفيي ،ار الحسين لمطباعي والنشر ،شبين

الكوم.
 -3إ ارة اا وات وااجهزة المنزليي –كميي االقتةا المنزلي –جامعي المنوفيي
 -4تأثيث المسكن كميي االقتةا المنزلي –جامعي المنوفيي

جـ -كزت مقزشحخ

د -دَسيبد عهميخ أَ
وششاد  ...انخ

مجهخ االقزصبد انمىضني جبمعخ انمىُفيخ ،جبمعخ حهُان

أسزبر انمبدح  :ا.د  /مهجه اسماعيم

سئيس مجهس انقسم انعهمّ  :ا.د/رتيع محمىد نىفم

