
Madhlom45@yahoo.com 

  توضيح خطوات البحث العلمي و نماذج من مناهجه و كيفية استخدام المكتبة

  االمتحان النهائي  المشروع  االمتحانات اليومية

  %40مثالً   -   

  %50،،، االمتحان النهائي 

  بغداد :الجامعة 

  الفنون الجميلة :الكلية 

  التصميم :القســم 

  الثالثة :المرحلة 

  موفق أحمد مظلوم :اسم المحاضر الث�ثي 

  أستاذ مساعد :اللقب العلمي 

  

  

  

  

  

جدول الدروس 

  االسبوعي

  موفق أحمد مظلوم

  اصول البحث العلمي

  )ساعتين 2(نظري 

  اكساب الطلبة المعرفة و المهارات العداد بحوث علمية

توضيح خطوات البحث العلمي و نماذج من مناهجه و كيفية استخدام المكتبة

  اصول البحث العلمي

عدة مصادر مذكورة في المنهج المقرر

االمتحانات اليومية  المختبر  الفصل الدراسي

  %10مثالً   %15مثال  %35مثالً 

،،، االمتحان النهائي %10،،، االمتحانات %40الفصل الدراسي 

  مجهورية العراق
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موفق أحمد مظلوم  االسم

  البريد االلكتروني

اصول البحث العلمي  اسم المادة

نظري   مقرر الفصل

  اهداف المادة

  

اكساب الطلبة المعرفة و المهارات العداد بحوث علمية

  االساسية للمادةالتفاصيل 

  

توضيح خطوات البحث العلمي و نماذج من مناهجه و كيفية استخدام المكتبة

اصول البحث العلمي  الكتب المنهجية

 عدة مصادر مذكورة في المنهج المقرر  المصادر الخارجية

  

  تقديرات الفصل

  معلومات اضافية

  

  

  

  

  

  

مجهورية العراق

وزא���א������א������وא�
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  يةلمالمادة الع

تمارين (
عملية 
  )اسبوعية

  الم�حظات

    

    

    

    

    

    

  
  

  
  

  
  

    

    

      طريقة المسح

    

    

    

  بغداد :الجامعة 

  الفنون الجميلة :الكلية 

  التصميم :القســم 

  الثالثة :المرحلة 

  موفق أحمد مظلوم :اسم المحاضر الث�ثي 

  

  

  

  

  

  جدول الدروس االسبوعي

  المادة النظرية

  مفاهيم عن البحث العلمي

  عناصر البحث العلمي  

  انواع البحوث  تشرين ا,ول

  ميزات الطريقة العلمية  تشرين ا,ول

  البحث العلمي في البحوث االنسانية و االجتماعية  تشرين ا,ول

  اختيار العنوان -العلميخطوات البحث   تشرين ا,ول

  الفرضيات -خطوات البحث العلمي

  امتحان

  تحديد منهجية البحث و التحليل

  النتائج  

  الطريقة التاريخية -نماذج في طرق البحث العلمي  

طريقة المسح/ الطريقة التجريبية -نماذج في طرق البحث العلمي  

  طريقة دراسة الحالة  -نماذج في طرق البحث العلمي  

  الطريقة االحصائية -نماذج في طرق البحث العلمي  

  النهائي للفصل االول االمتحان  

  عطلة نصف السنة

�وزא���א������א������وא�
	��א����� �

  

وع
سب

ا/
  

  التاريخ

  ايلول 28  1

  تشرين ا,ول5  2

تشرين ا,ول 12  3

تشرين ا,ول 19  4

تشرين ا,ول 26  5

تشرين ا,ول 31  6

7  
تشرين  14

  الثاني

8  
تشرين  21

  الثاني

9  
تشرين  28

  الثاني

  كانون ا,ول 5  10

  كانون ا,ول 12  11

  كانون ا,ول 19  12

  كانون ا,ول 26  13

  كانون الثاني 2  14

  كانون الثاني 9  15

  

  مجهورية العراق
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      المصادر التاريخية-جمع المعلومات  كانون الثاني 30  16

      المالحظة و المقابلة-المصادر الميدانية  شباط 6  17

      االستبيان -المصادر الميدانية  شباط 13  18

      تصميم استمارة االستبيان  شباط 20  19

      اساليب تسجيل البيانات   شباط 27  20

      البياناتعرض   أذار 5  21

      االمتحان  أذار 12  22

      مفهوم المراجع و المصادر  أذار 19  23

      انواع المراجع و المصادر  أذار 26  24

      تصنيف الكتب-استخدام المكتبة  نيسان 2  25

      فهارس المكتبات  نيسان 9  26

      مراحل اعداد الشكل النهائي للبحث  نيسان 16  27

      تقسيماتهجوانب البحث و   نيسان 23  28

      مراجعة عامة  نيسان 30  29

      النهائي للفصل الثاني متحاناال  ايار 7  30

    

  : دتوقيع العمي               :توقيع ا/ستاذ     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

Course Weekly Outline

Course Instructor mowafak ahmed madhlom 

E _mail Madhlom45

Title The basics of scientific research

Course Coordinator Theoretical (2 hours)

 

Course Objective 

 

Giving student the knowledge and skills of prepare scientific 

researches  

 

Course Description 

 

Clarify the steps of scientific research and the models of 

curriculum and how to use the library   

Textbook The basics of scientific research

References Several sources listed in the curriculum

 

Course Assessment 

Term Tests

As (35%)

General Notes Term Tests

Republic of Iraq 

The Ministry of Higher Education 

& Scientific Research 

  

  

  

  

  

Course Weekly Outline 
mowafak ahmed madhlom

Madhlom45@yahoo.com 

The basics of scientific research 

Theoretical (2 hours) 

Giving student the knowledge and skills of prepare scientific 

researches   

Clarify the steps of scientific research and the models of 

curriculum and how to use the library    

The basics of scientific research 

Several sources listed in the curriculum 

Term Tests Laboratory Quizzes 

As (35%) As (15%) As (10%) 

Term Tests (40%)… Quizzes (10%)… Final Exam

  

University: Baghdad

College: fine arts

Department: design

Stage: third 

Lecturer name:

Academic Status:

 

Giving student the knowledge and skills of prepare scientific 

Clarify the steps of scientific research and the models of 

Project Final Exam 

---- As (40%) 

Final Exam (50%)    

  

  

  

  

Baghdad 

fine arts 

design 

Lecturer name: mowafak ahmed madhlom 

Status: Assistant  professor 



week Date 

1 28 Sep.  Concepts in scientific research 

2 5 Oct. Elements of scientific research

3 12 Oct. Research types

4 19 Oct.  Features of scientific methods

5 26 Oct.  S.R. in human and social sciences

6 31 Oct.  Steps of S.R. :choosing a title 

7 14 Nov.  Steps of S.R. :hypotheses 

8 21 Nov.  First exam 

9 28 Nov.  Determine the research mythology and analysis

10 5 Dec.  results 

11 12 Dec.  Models of research methods: Historical method

12 19 Dec.  Survey method 

13 26 Dec.  Case study method

14 2 Jan.  Statistical method

15 26 Jan.  Examination of the first term

16 30 Jan.  Collectors of information 

17 6 Feb.  Field sources. Observation and interview 

Republic of Iraq 

The Ministry of Higher Education

& Scientific Research 

 

  

  

  

  

 

Course   weekly   

Topics Covered Lab. Experiment 

Assignments

Concepts in scientific research  

Elements of scientific research 

Research types 

Features of scientific methods 

S.R. in human and social sciences 

Steps of S.R. :choosing a title  

Steps of S.R. :hypotheses  

Determine the research mythology and analysis 

Models of research methods: Historical method 

Survey method – experimental method  

Case study method 

Statistical method 

Examination of the first term 

Half year vacation 

Collectors of information – historical sources 

ield sources. Observation and interview

University: Baghdad

College: fine arts

Department:

Stage: third 

Lecturer name:

The Ministry of Higher Education 

weekly Outline

Lab. Experiment 

Assignments 

Notes 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Baghdad 

fine arts 

Department: design 

 

Lecturer name: mowafak ahmed madhlom 



18 13 Feb.  Questionnaire    

19 20 Feb.  Design of the Questionnaire   

20 27 Feb.  Methods of recording data   

21 5 Mar.  Presentation of data   

22 12 Mar.  First Exam   

23 19 Mar.  Concepts of researches and sources    

24 26 Mar.  Types  of researches and sources   

25 2 Apr.  Use of the library – classification of library    

26 9 Apr.  Library catalogs   

27 16 Apr.  Stages of preparing the final form of research   

28 23 Apr.  Aspects of research and divisions   

29 30 Apr. General review   

30 7  May  Examination of the second term   

 

Instructor Signature:     Dean Signature: 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Madhlom45@yahoo.com 

  االمتحان النهائي  المشروع  االمتحانات اليومية

  %40مثالً   -   

  %50،،، االمتحان النهائي 

  بغداد :الجامعة 

  الفنون الجميلة :الكلية 

  التصميم :القســم 

  الرابعة :المرحلة 

  موفق أحمد مظلوم :المحاضر الث�ثي  اسم

  أستاذ مساعد :اللقب العلمي 

  

  

  

  

  

جدول الدروس 

  االسبوعي

  موفق أحمد مظلوم

  ادارة و تنظيم المشاريع

  )ساعتين 2(نظري 

  التعريف باالدارة و امكانية توظيفها في مشاريع التصميم

  تعريف االدارة و عناصرها و استخدامها في وظائف المشروع

  ادارة مشاريع التصميم

عدة مصادر مشار اليها في المنهج المقرر

االمتحانات اليومية  المختبر  الفصل الدراسي

  %10مثالً   %15مثال  %35مثالً 

،،، االمتحان النهائي %10،،، االمتحانات %40الفصل الدراسي 
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موفق أحمد مظلوم  االسم

  البريد االلكتروني

ادارة و تنظيم المشاريع  اسم المادة

نظري   مقرر الفصل

  اهداف المادة

  

التعريف باالدارة و امكانية توظيفها في مشاريع التصميم

  التفاصيل االساسية للمادة

  

تعريف االدارة و عناصرها و استخدامها في وظائف المشروع

ادارة مشاريع التصميم  الكتب المنهجية

 عدة مصادر مشار اليها في المنهج المقرر  المصادر الخارجية

  

  تقديرات الفصل

  معلومات اضافية
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  يةلمالمادة الع

تمارين (
عملية 
  )اسبوعية

  الم�حظات

    

    

    

    

    

    

  
  

  
  

    

    

    

    

    

    

    

  بغداد :الجامعة 

  الفنون الجميلة :الكلية 

  التصميم :القســم 

  الرابعة :المرحلة 

  موفق أحمد مظلوم :اسم المحاضر الث�ثي 

  

  

  

  

  

  االسبوعيجدول الدروس 

  المادة النظرية

  تطور االدارة

  اثر االدارة  

  ملكية المشاريع-مفهوم المشروع  تشرين ا,ول

  عناصر العملية االدارية  تشرين ا,ول

  التخطيط  تشرين ا,ول

  اتخاذ القرارات  تشرين الثاني

  امتحان

  التظيم

  مباديء التنظيم  

  البناء التنظيمي  

  التظيم الرسميو التنظيم غير الرسمي  

  االتصال: التوجيه  

  القيادة االدارية: التوجيه  

  الرقابة  

  النهائي للفصل االول االمتحان  

  

  

وع
سب

ا/
  

  التاريخ

  ايلول 21  1

  تشرين ا,ول 8  2

تشرين ا,ول 13  3

تشرين ا,ول 20  4

تشرين ا,ول 27  5

تشرين الثاني  3  6

7  
تشرين  17

  الثاني

8  
تشرين  24

  الثاني

  كانون ا,ول 1  9

  كانون ا,ول 8  10

  كانون ا,ول 15  11

  كانون ا,ول 22  12

  كانون ا,ول 29  13

  كانون الثاني 5  14

كانون الثاني 26  15

  

��א���אق�����  



  عطلة نصف السنة

      وظائف المشروع  شباط 2  16

      التخطيط للمشروع  شباط 9  17

      تصميم المباني معماريا  شباط 16  18

      تصميم المباني انشائيا  شباط 23  19

      االمتحان  أذار 1  20

      منافع و خدمات المشروع  أذار 8  21

      اختيار اجهزة المشروع  أذار 15  22

      ترتيب االجهزة و االالت  أذار 22  23

      اجراءات الترتيب  أذار 29  24

      تناول المواد و نقلها  نيسان 5  25

      تصميم المنتج  نيسان 12  26

      االعتبارات في تصميم المنتج  نيسان 19  27

      تحسين المنتج  نيسان 26  28

      االبحاث الصناعية  ايار 3  29

      النهائي للفصل الثاني متحاناال  ايار 10  30

    

  : دتوقيع العمي               :توقيع ا/ستاذ     

  

  

  

  

  

  

  

  

 



Course Weekly Outline

Course Instructor mowafak ahmed madhlom 

E _mail Madhlom45

Title Management and entrepreneurship 

Course Coordinator Theoretical (2 hours)

 

Course Objective 

 

The concept of management and its benefit in design projects   

 

Course Description 

 

Definition of management elements and its use in the functions 

of the project    

Textbook Management and entrepreneurship of design projects

References Several sources referred in the curriculum

 

Course Assessment 

Term Tests

As (35%)

General Notes Term Tests

Republic of Iraq 

The Ministry of Higher Education 

& Scientific Research 

  

  

  

  

  

Outline 
mowafak ahmed madhlom

Madhlom45@yahoo.com 

Management and entrepreneurship  

Theoretical (2 hours) 

The concept of management and its benefit in design projects   

Definition of management elements and its use in the functions 

of the project     

Management and entrepreneurship of design projects

Several sources referred in the curriculum

Term Tests Laboratory Quizzes 

As (35%) As (15%) As (10%) 

Term Tests (40%)… Quizzes (10%)… Final Exam

University: Baghdad

College: fine arts

Department: design

Stage: fourth  

Lecturer name:

Academic Status:

 

The concept of management and its benefit in design projects    

Definition of management elements and its use in the functions 

Management and entrepreneurship of design projects 

Several sources referred in the curriculum 

Project Final Exam 

---- As (40%) 

Final Exam (50%)    

  

  

  

  

  

Baghdad 

fine arts 

design 

 

Lecturer name: mowafak ahmed madhlom 

Academic Status: Assistant  professor 



week Date 

1 21 Sep.  Development of management

2 8 Oct. Management impact 

3 13 Oct. Project concepts

4 20 Oct.  Elements of administration process 

5 27 Oct.  Planning 

6 3 Nov.  Making decision  

7 17 Nov.  First exam 

8 24 Nov.  Organization  

9 1  Dec.  Principles of organization 

10 8  Dec.  Organizational structure 

11 15 Dec.  Formal and informal 

12 22 Dec.  Guidance-communication  

13 29 Dec.  Guidance- administration leadership 

14 5 Jan.  Control  

15 26 Jan.  Examination of the first term

16 2 Feb.  Functions of project 

17 9 Feb.  Planning for the project 

Republic of Iraq 

The Ministry of Higher Education

& Scientific Research 

 

  

  

  

  

 

Course   weekly   

Topics Covered Lab. Experiment 

Assignments

Development of management 

Management impact  

Project concepts-P. property  

Elements of administration process  

Making decision   

Principles of organization  

Organizational structure  

Formal and informal organizations 

communication   

administration leadership  

Examination of the first term 

Half year vacation 

Functions of project  

Planning for the project

University: Baghdad

College: fine arts

Department:

Stage: fourth 

Lecturer name:

The Ministry of Higher Education 

weekly Outline

Lab. Experiment 

Assignments 

Notes 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Baghdad 

fine arts 

Department: design 

fourth  

Lecturer name: mowafak ahmed madhlom 



18 16 Feb.  Architectural design of buildings   

19 23 Feb.  Structural design of buildings    

20 1 Mar.  First Exam   

21 8 Mar.  Project benefits and services   

22 15 Mar.  Choosing project equipment   

23 22 Mar.   Equipment and machinery arrangement    

24 29 Mar.  Arrangement procedure    

25 5 Apr.  Material handling and transfer     

26 12Apr.  Product design   

27 19 Apr.  Constructions in Product design   

28 26 Apr.  Improve the product    

29 3  May  Industrial research    

30 10 May  Examination of the second term   

 

Instructor Signature:     Dean Signature: 

 


