
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  انذساسًًمشس ان
 

 
 اخالص عبد سلمان التدريسي األول:  اسم

 مساعد مدرساللقب العلمي :

 تصميم داخلي –ماجستير الشهادة : 

 eeadesigner@yahoo.comالبريد األلكتروني:

 
 التدريسي الثاني:  اسم

 اللقب العلمي :

 الشهادة :  

 البريد األلكتروني:

 
    التدريسي الثالث:  اسم

 اللقب العلمي :

 الشهادة : 

 البريد األلكتروني:

 
 
 

 
 
 
 

 

 مجفورية العراق

 وزارة التعؾقم العالي والبحث العؾؿي

 رئادة جامعة بغداد

 قسم ضؿان اجلودة واالداء اجلامعي

 

 

 

 

 

 

 الػـون اجلؿقؾة  الؽؾقة :

 تصؿقم داخؾي-التصؿقم الؼسم /الػرع:

 رابع تصؿقم داخؾي الاملرحؾة :

 



 

 تقنيات تصميم داخمي  ادةــــــــم المــــاس
 * سنوي     فصمي        يـدراســام الــالنظ

 
 

 ادةـــــداف المــــاه
 

التعرف على هفهىم التقنيبت والهدف هنه واالسبسيبت االولية في تقنيبت 

شرح لطبيعة تقنيبت التصوين الداخلي وهفهىم  –التصوين الداخلي 

االفكبرالتعبيرية للتقنية والصعىببت والوعىقبت التقنية وطبيعة الوشبكل 

داء دراسة اال –وهفهىم تقنية تشكيل العنبصر الداخلة في تكىين الفضبءات 

العولي لفعل التصوين والتقنيبت االظهبرية ودراسة الحركة وهنظىهة التحكن 

 البيئي .
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 المصادر الخارجية
 

 Design techniques    

Design Methodology 
 technology Architecture    
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 الحظاتـالم ادة العلميةـالم ادة النظريةـالم

0 
 انتؼشٌف بتمنٍبث انتظًٍى انذاخهً 

 ) انفكشٌت و االدائٍت (

انتؼشٌف بًفهىو انتمنٍبث انفكشٌت واالدائٍت 

 ويؼنى كم ينهب 
 

 طبٍؼت تمنٍبث انتظًٍى انذاخهً  2
ششح نطبٍؼت تمنٍبث انتظًٍى انذاخهً 

 واختالفهب ػن انتظًٍى انًؼًبسي 
 

  ششح يبهٍت انتمنٍبث انفكشٌت وآنٍبث تىنٍذهب  يفهىو االفكبس انتؼبٍشٌت  3

4 
انظؼىببث وانًؼىلبث انتمنٍت فً انتظًٍى 

 انذاخهً 

ششح طبٍؼت انظؼىببث انتً تىاجه انًظًى 

 وػًهٍت انتظًٍى 
 

5 
طبٍؼت انًشبكم انتً تىاجه انًظًى فً 

 ػًهٍت انتظًٍى وانتنفٍز  

انتؼشٌف ببنًشبكم انتً تىاجه انًظًى 

 وطشق حههب 
 

  تظنٍف انًهبو انتً ٌتؼهذهب انًظًى  يستىٌبث انًهبو انتظًًٍٍت 6

  انىاع االنظًت وتظنٍفهب فً انبٍئت انذاخهٍت يكىنبث بٍئت انتظًٍى  7

 ػًهٍت انتظًٍى انذاخهً  8
تؼشٌف انؼًهٍت انتظًًٍٍت واالطىاس انتً 

 تًش بهب
 

 انتخطٍظ  9
انتؼشٌف ببنتخطٍظ واهًٍته وفؼبنٍبته 

 انًختهفت 
 

 خطىاث ابتذائٍت فً انتخطٍظ 01
ششح تسهسم انخطىاث االسبسٍت فً ػًهٍت 

 انتخطٍظ
 

 جًغ انًؼهىيبث  00
طشق جًغ انًؼهىيبث االسبسٍت فً ػًهٍت 

 انتظًٍى
 

 تحهٍم وتمٍٍى والغ حبل انفضبءاث انذاخهٍت  02
انتؼشٌف بآنٍبث انتحهٍم وانتأكٍذ ػهى 

 انشسىيبث انتنفٍزٌت 
 

 جذونت انًسبحبث  03
انتؼشٌف بطشٌمت جذونت انًسبحبث واجشاء 

 انتطبٍمبث انؼًهٍت ػهٍهب 
 

 دساسبث انتجبوس  04
تطبٍك دساسبث انتجبوس ػهى يششوع 

 انتظًٍى انذاخهً 
 

 انجذونت اننسٍجٍت  05
دساست انؼاللبث انفضبئٍت فً انفضبءاث 

 انذاخهٍت 
 

  دساست يكىنبث انبٍئت انذاخهٍت  يكىنبث انتظًٍى انذاخهً  06

  دساست يحذداث انفضبء االنشبئٍت  خظبئض انفضبء انذاخهً  07

  دساست يكًالث انتظًٍى انذاخهً  خظبئض انفضبء انذاخهً  08

  دساست انؼنبطش انتزٌنٍت فً انفضبء انذاخهً  خظبئض انفضبء انذاخهً  09

 انفضبءاث االتجبهٍت  21
دساست تبثٍش اشكبل انفضبء انذاخهً 

 االتجبهٍت وانًشكزٌت 
 

20 
االنطببع انتؼبٍشي النشبئٍت انفضبء 

 انذاخهً 

دساست تبثٍش شكم انفضبء ػهى االنطببع 

 انتؼبٍش ي نهًستخذو 
 

  تحهٍم فضبء خبص تحهٍم فضبء  22

  تحهٍم فضبء ػبو  تحهٍم فضبء  23



 

 انًؼبٌٍش انىظٍفٍت  24
دساست انًؼبٌٍش انىظٍفٍت االسبسٍت 

 نهفضبءاث انذاخهٍت 
 

 انًؼبٌٍش انجًبنٍت  25
دساست انًؼبٌٍش انجًبنٍتاالسبسٍت نهفضبءاث 

 انذاخهٍت
 

 طبٍؼت االثبث  26
دساست طبٍؼت انفضبءاث وطبٍؼت االثبث 

 انًخظض نكم فؼبنٍت 
 

 تنظٍى االثبث  27
دساست طشق تنظٍى االثبث وفمب نهًسبحت 

 وانىظٍفت 
 

 انتكىٌن انشكهً نًظهش انبٍئت انذاخهٍت  28
ٌتنبول اهى انًؼهىيبث انتً ٌحتبجهب انًظًى 

 النشبء انًظهش انؼبو نهبٍئت انذاخهٍت 
 

29 
انؼىايم انتؼبٍشٌت فً تظًٍى انفضبء 

 انذاخهً 

انتؼبٍشٌت انتً ٌنطهك دساست اهى انؼىايم  

 ينهب انًظًى فً ػًهٍت انتظًٍى
 

 انذالالث انحشكٍت واالتجبهٍت  31
دساست انىضغ انحشكً وانجبربٍت فً 

 انفضبءاث انذاخهٍت 
 

 انؼاللبث انتكىٌنٍت  30
دساست انؼاللبث انًستًذة ين ػاللبث 

 ولىانٍن انطبٍؼت
 

 انتمنٍبث االظهبسٌت  32
االظهبسٌت فً تظًٍى دساست انتمنٍبث 

 انفضبءاث انذاخهٍت 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


