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 8/6/2008 ذاسَخ إقشاس الرىصُف: الوٌضلً والرشتُح       االقرصاد    القغن الزٌ َرثؼه الوقشس

 

       هؼلىهاخ أعاعُح: -أ
                  حلقاخ فً الرشتُح : اعن الوقشس

 

 الشهززززض ال:ززززىدٌ:

HEME(21)3 

 الثاًُح هاخغرُش الفشقح/ الوغرىٌ:

 / الغزززززززززاػاخػزززززززززذد الىحزززززززززذاخ

 الذساعُح: 
 ٍخوالاإل 4   ًظشٌ 4

 هؼلىهاخ هرخصصح: -ب

     Aimsأهذاف الوقشس  -
 غً أى َ:ىى قادسا ػلً أى : ثتؼذ أى ٌَرهٍ الطالة هي دساعح الوقشس ٌَ

 

 الوؼشفح و الفهن -أ     

Knowledge and Understanding     
 اى َحذدهفهىم الثحس الؼلوً وخطىاذح -2أ                                    

 اى َزكش اهوُح الثحس الؼلوً -1أ                                   

 اى َزكش االدواخ الوغرخذهح فً الثحس الؼلوً.-3                                  

 القذساخ الزهٌُح -ب     

Intellectual skills                     

 اى َوُض تُي هٌاهح الثحس الؼلوً الوخرلفح -2ب                               

                                      

 الوهاساخ الوهٌُح                     -خـ

Professional Skills                  

 اى يختار عينت البحث -1ج                                   

 اى يستخذم ادواث جوع البياناث – 2ج                                    

 اى يستنتج التىصياث الوبنيت على عناصز البحث  – 3ج                                     

 

 

 

 



 الوهاساخ الؼاهح -د

General Skills 

 
 

 تزويد الطالب بمعارف أساسية عن البحث العلمي وخطواته. -2د                               
 

ت العلمية في االقتصاد المنزلى  تمكين الطالب من متابعة التطورا - 2د                           
 والتربية

 
قيىىاا الطالىىب بىىالراو البحىىوث والدراسىىات فىىي االقتصىىاد المنزلىى   - 3د                           

 والتربية 
 

     Syllabus   هحرىٌ الوقشس  -

 

هقذهزح ػزي الوزادج وهحرىاهزا وذىصَزغ الؼوزا ػلزً اعزاتُغ الوحاضشج االولً :        

 م كا طالثح فُهاالذساعح وهها

 

،  هفاهُن اعاعُح فٍ الثحس الؼلوٍ    هذخا لوٌاهح الثحس الوحاضشج الثاًُح :

 ،   خطىاخ الثحس الؼلوٍ

 

   رصوُن الثحس الؼلوٍهذخا ل الوحاضشج الثالثح :  

 الرصوُواخ الردشَثُح( –اًىاع الثحىز والذساعاخ –الفشوض  –) الوش:لح  

 

   خ الثحثُح و هصادس الحصى  ػلُهاالوش:الالوحاضشج الشاتؼح  :  

هؼززاَُش  –أًىاػهززا  –هاهُرهززا ،   الؼلوززٍ الوشزز:لح فززٍ الثحززسالوحاضززشج الخاهغززح : 

 ذحذَذها وصُاغرها - هصادس الحصى  ػلُها –اخرُاسها 

 

 اًىاع الذساعاخ والثحىزالوحاضشج الغادعح : 

 اعرخذام الوشاخغ الوحاضشج الغاتؼح :

 

 –الوقاتلح  –) الوالحظح   الدواخ واعالُة خوغ الثُاًاخاالوحاضشج الثاهٌح  : 

 االخرثاس(–االعرثُاى 

 

 الؼٌُاخ وطشق اخرُاسهاالوحاضشج الراعؼح  : 

  الوؼالداخ االحصائُح وكُفُح اخشاؤهاالوحاضشج الؼاششج : 

 كراتح ذقشَش الثحس و هؼاَُش ذقُُوهالوحاضشج الحادَح ػششج : 

 

 ٌاقشح االتحاز كاهلحه الوحاضشج الثاًُح ػششج :

 



 Teaching and learning methodsالرذسَظ  والرؼلن  أعالُة -
        

 أعالُة الرذسَظ والرؼلن للطالب روٌ القذساخ الوحذودج - 5

Teaching and Learning methods for disables 

 .أ.  الوحاضشج                                                       

 .ب.الوٌاقشح                                                            

 

 أعالُة الرذسَظ والرؼلن للطالب الوروُضَي -6
 الثحىز إخشاء.أ.                                 

 

   Students assess:  ذقُُن الطالب     -7

 Tools mentاألعالُة الوغرخذهح             -أ                
 

 الرحصُا اخرثاس اػوا  الغٌح  ًصف الرشم     لقُاط

 الرحصُا الرشم     لقُاط اخشاخرثاس اػوا  الغٌح  

 الرحصُا لقُاط          ذحشَشي ًهاَح الرشماخرثاس 

      

 Time scheduleالرىقُد         -ب 
 األعثىع   الغاتغ

 الثاًً ػششاألعثىع   

 الشاتغ ػششاألعثىع   

 لذسخاخج  ذىصَغ ا

 %     00                ًهاَح الفصا الذساعٍ    

 

 %                        هٌرصف الفصا الذساعٍ   

 %   10                                      أػوا  فصلٍ

 

 Grading system ًظام ذحذَذ الرقذَشاخ –د 

 % فاكثش 00هوراص                                       

 % 00% الً اقا هي  00خُذ خذا   هي                                       

 % 00% الً اقا هي  70خُذ    هي                                        

 % 70% الً اقا هي   60هقثى    هي                                     

 % 60الً اقا هي  35ضؼُف هي                                      

 35ضؼُف خذا اقا هي                                                

 

 

 :List of referencesقائوح ال:رة الذساعُح والوشاخغ   -0

 Course notesهزكشاخ  -أ
او يكلف الطالب بتصىيز احذ الوزاجع لألساتذة   تاب يقىم بىضعو القائن بالتذريس و يقزه القسنك

 ار فى التخصصالكب

 كرة هلضهح -ب



Required books (Text books 

 

 كرة هقرشحح -ج

Recommended books 

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

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

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

 ة العين الحديثة.(. البحث العممي: المناىج واإلجراءات. العين: مطبع8711العكش، فوزي ) -

اإلنسـانية: (. أساليب البحث العممي فـي التربيـة والعمـوم 8791عوده، أحمد، وممكاوي، فتحي ) -
 عناصره ومناىجو والتحميل اإلحصائي لبياناتو. عمان: مكتبة المنار لمنشر والتوزيع.

ــد ) -  ترجمــة محمــد نوفــل -(. 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 ) -

 

- Best, J. and Kaha.J. (1986). Research in Education (5
th

 edition). 

Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall. 

 

- Gay, L.R. (1976). Educational Research. Columbus, oH: Bell and 

Howell Kerlinger, F,N. (1986). Foundation of Behavioral Research 

(3
rd

 edition). Tokyo : CBS College Publishing. 

 دوسَاخ ػلوُح أو ًششاخ  ...الخ -د      

Periodicals, web sites.. etc. 

 

 للرذسَظ و الرؼلنالوطلىتح  اإله:اًُاخ -
 تجهيشاث الوذرج األساسيت

 جهاس عزض الوعلىهاث )داتا شى(  -

 

 

 منسق المقرر )أستاذ المادة(: د/ أحمد بهاءالحجار   

     ا.د/َىعف ػثذ الؼضَض الحغاًُيسئُظ القغن:  
              3122/3123الفصل الدراسى الثانى 

 

 


