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       هؼلىهبد أعبعُخ: -أ
               ُخحلقبد فٍ الزشث:   اعن الوقشس

 

  :    الشهزض الوزىدٌ:

HEME(11)4 

 أولًالفشقززززززززززخ/ الوغزززززززززززىٌ:

 هبخغزُش

 ٍخوبلاإل 3   ًظشٌ 3 الذساعُخ:  / الغبػبدػذد الىحذاد

 هؼلىهبد هزخصصخ: -ة

     Aimsس أهذاف الوقش -
 :  أىَوىى قبدسا ػلً  أىغً جالطبلت هي دساعخ الوقشس ٌَ ٌَزهٍ أىثؼذ 

 

 الوؼشفخ و الفهن -أ     

Knowledge and Understanding     
 اى َحذدهفهىم الجحش الؼلوً وخطىارخ -2أ                                     

 وُخ الجحش الؼلوً اى َزكش اه-1أ                                   

 اى َزكش االدواد الوغزخذهخ فً الجحش الؼلوً.-3                                  

 القذساد الزهٌُخ -ة     

Intellectual skills                     

 اى َوُض ثُي هٌبهح الجحش الؼلوً الوخزلفخ -2ة                               

                                       

 الوهبساد الوهٌُخ                     -خـ

Professional Skills                  

 اى يختار عينت البحث -1ج                                   

 اى يستخذم ادًاث جوع البياناث – 2ج                                    

 اى يستنتج التٌصياث الوبنيت على عناصز البحث  – 3ج                                     

 الوهبساد الؼبهخ -د

General Skills 
 تزويد الطالب بمعارف أساسية عن البحث العلمي وخطواته. -2 د  
 االقتصاد المنزلى والتربيةتمكين الطالب من متابعة التطورات العلمية في  - 2د 
 االقتصاد المنزلى والتربية راسات في قيام الطالب بإجراء البحوث والد - 3د 
 



     Syllabus   هحزىٌ الوقشس  -
 ول :ألا سبوعألا 

  هفهىم الؼلن والجحش الؼلوٍ -رؼشَف ثبلوبدح الذساعُخ وهزطلجبرهب  -

 أعجبة دساعخ هٌبهح الجحش الؼلوٍ ، رؼشَف الؼلن وأهذافه ، رؼشَف الجحش الؼلوٍ

 العلميأنواع البحث العلمي ،ميادين البحث 
  األسبوع الثاني :

 البحث العلمي تتضمن ما يلي : خطوات  
 توضيح مشكلة البحث من خالل مناقشة ما يلي : أوال :

 مشكلة البحث  .أ 

 الحصول على المشكلة ، كيفية تحديد وصياغة مشكلة البحث مصادر،  مفهوم المشكلة

 معايير صياغة مشكلة البحث ، معايير تقويم مشكلة البحث
 الثالث : األسبوع

 البحث عنوان  خطة البحث  .ب 

 مصطلحات البحث  ،الفروض قصور البحث ،   ،حدود البحث  ،   األهداف،   المقدمة  

 المراجع، إجراءات البحث  
 :  الرابع األسبوع

  فشوض الجحش .ج 

 طبيعة الفروض العلمية ، أنواع الفروض العلمية ، خصائص الفروض الجيدة
  الخامس : األسبوع

 مراجعة الدراسات السابقة. ثانيا :
 ماذا ُيراجع؟ ولماذا تراجع الدراسات السابقة؟ ،  المدخل لمراجعة الدراسات السابقة
 كم ُيراجع من الدراسات السابقة؟ 

 **** ذوسٌ**** االخزجبس ال

 
 : تصميم البحث وتحديد خطواته اإلجرائية من خالل مناقشة ما يلي :  االسبوع السادس 

 : لعلمي تتضمن ما يليا مناهج البحث .أ 
خطىاد الجحش ،  هزً َطجق الوٌهح الزبسَخٍ؟،  هفهىم الوٌهح الزبسَخٍ،  الوٌهح الزبسَخٍ

 الزبسَخٍ

 :  السابع األسبوع
خطىاد الوٌهح ،  هزً َطجق الوٌهح الىصفٍ؟،   هفهىم الوٌهح الىصفٍ،   الوٌهح الىصفٍ

 أنماط المنهج الوصفي،  الىصفٍ

 : الثامن  األسبوع
 ٍأعظ الوٌهح ،  هزً َطجق الوٌهح الزدشَجٍ؟،  هفهىم الوٌهح الزدشَجٍ،  \ الوٌهح الزدشَج

 مصطلحات المنهج التجريبي،  الزدشَجٍ

 : التاسع  األسبوع
 \ مجتمع وعينة البحث .ب 

 خطوات اختيار عينة البحث،  مفهوم مجتمع وعينة البحث         
ثل العينة العشوائية البسيطة والطبقية & أسلوب أنواع العينات ) أسلوب العينة العشوائية م\

 العينة غير العشوائية مثل عينة الصدفة والعينة الحصصية (.
 

   : العاشر  األسبوع



  :  ما يلي ومنها وسائل جمع المعلومات .ج 

  تجريب الصورة األولية ،  متى تستخدم االستبانة،  مفهوم االستبيان،  االستبيان
 قواعد صياغة االستبيان،  أشكال االستبيان،   م االستبيانخطوات تصمي،  لالستبيان

 توزيع االستبيان
   :ر الحادى عشر  األسبوع
 اإلعداد للمقابلة،  أًىاع األعئلخ،  هزً رغزخذم الوقبثلخ، هفهىم الوقبثلخ،   الوقبثلخ 

 تسجيل إجابات المقابلة،  أخطاء شائعة تحدث أثناء المقابلة،  إدارة المقابلة،  تنفيذ المقابلة
   :عشر  الثانى  األسبوع

 : ا : تحليل الوعلٌهاث ًتفسيزىاد

 تهيئة المعلومات للتحليل 
تحليل الوعلٌهاث ) تنظين الوعلٌهاث ًعزضيا & ًصف الوعلٌهاث & تحليل الوعلٌهاث & 

 :هلخص البحث ًعزض النتائج ًالتٌصياث: هزاجع البحثتفسيز الوعلٌهاث (.
 

 Teaching and learning methodsالزذسَظ  والزؼلن  أعبلُت -
        

 أعبلُت الزذسَظ والزؼلن للطالة روٌ القذساد الوحذودح - 5

Teaching and Learning methods for disables 

 .أ.  الوحبضشح                                                       

 .ة.الوٌبقشخ                                                            

 

 أعبلُت الزذسَظ والزؼلن للطالة الوزوُضَي -6
 الجحىس إخشاء.أ.                                 

 

   Students assess:  رقُُن الطالة     -7

 Tools mentاألعبلُت الوغزخذهخ             -أ                
 

 الزحصُل زشم     لقُبطاخزجبس اػوبل الغٌخ  ًصف ال

 الزحصُل الزشم     لقُبط اخشاخزجبس اػوبل الغٌخ  

 الزحصُل لقُبط          رحشَشي ًهبَخ الزشماخزجبس 

      

 Time scheduleالزىقُذ         -ة 
 األعجىع   الغبثغ

 الثبًً ػششاألعجىع   

 الشاثغ ػششاألعجىع   

 ج  رىصَغ الذسخبد

 %     00                ًهبَخ الفصل الذساعٍ    

 

 %                        هٌزصف الفصل الذساعٍ   

 %   10                                      أػوبل فصلٍ

 Grading system ًظبم رحذَذ الزقذَشاد –د 

 



 

 % فبكثش 00هوزبص                                       

 % 00% الً اقل هي  00خُذ خذا   هي                                       

 % 00% الً اقل هي  70خُذ    هي                                        

 % 70% الً اقل هي   60هقجىل   هي                                     

 % 60الً اقل هي  35ضؼُف هي                                      

 35ضؼُف خذا اقل هي                                                

 

 :List of referencesقبئوخ الوزت الذساعُخ والوشاخغ   -0

 Course notesهزكشاد  -أ
اً يكلف الطالب   تاب يقٌم بٌضعو القائن بالتذريس ً يقزه القسنك                                

 كبار فى التخصصبتصٌيز احذ الوزاجع لألساتذة ال

 

 

 كزت هلضهخ -ة

Required books (Text books 

 

 

 كزت هقزشحخ -ج

Recommended books 
 

(. مناىج البحث في التربية وعمم النفس. ) الطبعة 8791جابر، عبد الحميد، وكاظم، أحمد ) -
 الثانية(، القاىرة: دار النيضة العربية.

ـــد ال ـــال - ـــرحمن، وعب ـــد ال ـــان، وعـــدس، عب ـــدات، او، ـــد )عبي البحـــث العممـــي:  –( 8711ق، كاي
 مفيوم أدارتو أساليبو، عمان: دار الفكر لمنشر والتوزيع.

(، منـاىج البحـث العممـي وأسـاليبو. 8791عريفج، سامي، ومصـم،،  الـد، وحواشـين، مفيـد. ) -
 عمان: دار مجدالوي لمنشر والتوزيع.

 : مطبعة العين الحديثة.(. البحث العممي: المناىج واإلجراءات. العين8711العكش، فوزي ) -

(. أساليب البحث العممي في التربية والعموم اإلنسانية: 8791عوده، أحمد، وممكاوي، فتحي ) -
 عناصره ومناىجو والتحميل اإلحصائي لبياناتو. عمان: مكتبة المنار لمنشر والتوزيع.

ــد ) - د نوفــل ترجمــة محمــ -(. منــاىج البحــث فــي التربيــة وعمــم الــنفس8711فــان دالــين، ويوبول
 وسميمان الشيخ وطمعت غبلاير. القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية.

 (. مناىج البحث في العموم االجتماعية. القاىرة: مكتبة غريب.8711الفوال، صالح ) -
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 دوسَبد ػلوُخ أو ًششاد  ...الخ -د      

Periodicals, web sites.. etc. 

 

 

 الوطلىثخ للزذسَظ و الزؼلناالهوبًُبد  -

 
 ردهُضاد الوذسج األعبعُخ                                         

 خهبص ػشض الوؼلىهبد )دارب شى(  -                                    

 

 

 

 
 هٌغق الوقشس )أعزبر الوبدح(:د/  أحوذ ثهبء خبثش الحدبس 

 َىعف ػجذ الؼضَض ا.د/سئُظ القغن:  

 1021/1023ل الذساعً االولالفص


