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  . والبوستر والباستيل بتقنيات متطورة
  .تنمية قدرة الطالب في السيطره على تنفيذ االشكال المعقدة و بتقنيات لونية متطورة

  .بااللوان و االستفادة منها في مواد التصميم لمشاريع من خالل المناظير المنفذة

Interior Color by Design (A design tool for architects, interior designers, 
and homeowners) 

  االمتحان النهائي  المشروع  االمتحانات اليومية

  %40مثالً   -   

  %10،،، االمتحانات 

  بغداد :الجامعة

  الفنون الجميلة :الكلية

  التصميم :القســم

  الثانية :المرحلة

  حارث أسعد عبد الرزاق :اسم المحاضر الث�ثي

  مدرس مساعد :لمياللقب الع

  ماجستير :المؤھل العلمي

 

  

  

  

  جدول الدروس االسبوعي

  حارث أسعد عبد الرزاق

  التطبيقات اللونية

  )ساعات 4(عملي 

والبوستر والباستيل بتقنيات متطورةتنمية مهارات الطالب في استخدام االلوان المائية  .1
تنمية قدرة الطالب في السيطره على تنفيذ االشكال المعقدة و بتقنيات لونية متطورة .2

لمشاريع من خالل المناظير المنفذةممارسة عملية لكيفية اظهار ا

  يوجد

(A design tool for architects, interior designers, 

االمتحانات اليومية  المختبر  الفصل الدراسي

  %10مثالً   %15مثال  %35مثالً 

،،، االمتحانات %50الفصل الدراسي 

� �

�وزא���א������א������وא�
	��א����� �

جدول الدروس االسبوعي

حارث أسعد عبد الرزاق  االسم

  البريد االلكتروني

التطبيقات اللونية  اسم المادة

عملي   مقرر الفصل

  اهداف المادة

  

  التفاصيل االساسية للمادة

  

ممارسة عملية لكيفية اظهار ا

يوجدال   هجيةالكتب المن

 ,A design tool for architects, interior designers)  المصادر الخارجية

  

  تقديرات الفصل

  اضافيةمعلومات 
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  يةلمالمادة الع

تمارين عملية (
  )اسبوعية

  الم�حظات

التعري//ف بأص//ول 

  تطبيق/ الرس////م الح////ديث ب////ا6لوان المائي////ة  وانواعھ////ا، الف////رش 

  

استخراج ا6لوان الثنائية والث�ثية تمرين حول ذلك والتاكيد 
  تطبيق

  

التع//رف ب//اللون و اب//رز خصائص//ه و كيفي//ة توزيع//ه ض//من 
  تطبيق

  

    تطبيق

    تطبيق

ا6ل///وان ھ///ي دائ///رة 

مقارن/ه ا6ل/وان م/ن ع/دد  الق/يم الض/وئية  الممكن/ه 
  تطبيقبل///////ون واح///////د 

  

still life 
  

  

با6لوان الطبيعيه المائي/ة م/ع تجن/ب 

  تطبيقاس//تعمال الص//بغتين الس//وداء والبيض//اء ث//م محاض//ره ح//ول 

  

ف/ي الم/واد رس/م تك/وين ح/ي 
  تطبيق

  

    تطبيق

بأعتباره 

  تطبيقوباعم////اق 

  

  بغداد:الجامعة 

  الفنون الجميلة:الكلية 

  التصميم:اسم القســم 

  الثانية :المرحلة 

  حارث أسعد عبد الرزاق :اسم المحاضر الث�ثي 

  

  

  

  

  جدول الدروس االسبوعي

  المادة النظرية  

  تشرين اBول
التعري//ف بأص//ول  water  colorالرس//م ب//ا6لوان المائي//ة 

الرس////م الح////ديث ب////ا6لوان المائي////ة  وانواعھ////ا، الف////رش 
  . الكارتون مع تطبيق مباشر لھا

  تشرين اBول
استخراج ا6لوان الثنائية والث�ثية تمرين حول ذلك والتاكيد 

  على شده  اللون

  تشرين اBول
التع//رف ب//اللون و اب//رز خصائص//ه و كيفي//ة توزيع//ه ض//من  

  .الفضاء الداخلي

  .التعريف بنظريات اللون باستخدام الدائرة اللونية  تشرين اBول

  .تطبيق المشاريع اللونية في فضاءات داخلية  تشرين اBول

  تشرين الثاني

ا6ل///وان ھ///ي دائ///رة ) Tones( اس///تخراج الق///يم الض///وئية 

مقارن/ه ا6ل/وان م/ن ع/دد  الق/يم الض/وئية  الممكن/ه . ا6لوان
بل///////ون واح///////د  Still Lifeم///////ع رس///////م ح///////ي . لھ///////ا

monochromatic  

  .باعتماد على مصدر ضوئي واحد –مع خلفيه 

  تشرين الثاني
still lifeامتحان يومي بالرسم ذو اللون الواحد مع تمرين 

 با6لوان الطبيعيه مع خلفية

  تشرين الثاني
با6لوان الطبيعيه المائي/ة م/ع تجن/ب   still lifeتمرين اخر  

اس//تعمال الص//بغتين الس//وداء والبيض//اء ث//م محاض//ره ح//ول 
  التكوين العام وا6نشاء  في اللوحه  التشكيليه 

  تشرين الثاني
ف/ي الم/واد رس/م تك/وين ح/ي  تمرين حول انعكاسات ا6ل/وان

still life  ل النباتات�  من خ

 . رسم اشجار من الطبيعه با6لوان المائية  كانون اBول

  كانون اBول
بأعتباره  landscapeدراسه تفاصيل حول محيطات ا6بنيه 

وباعم////اق ) بانورام////ا للموق////ع ( ج////زءاَ مكم////� 6ي مبن////ى 
  .مختلفة

  

جدول الدروس االسبوعي

  

وع
سب

ا6
  

  التاريخ

تشرين اBول 2  1

تشرين اBول 9  2

تشرين اBول 16  3

تشرين اBول 23  4

تشرين اBول 30  5

تشرين الثاني 6  6

تشرين الثاني 13  7

تشرين الثاني 20  8

تشرين الثاني 27  9

كانون اBول 4  10

كانون اBول 11  11
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  كانون اBول 18  12
رسم الفضاءات الداخلية و البيئة المحيطة للمباني مع تقي/يم 

 للمرحلة السابقة
  تطبيق

  

  كانون اBول  25  13

ذات نقط//ه  فض//اءات الداخلي//ةش//رح 6س//س المنظ//ور ف//ي ال
 فض//اءت�ش//ي واح//ده ونقطت//ين م//ع تم//رين رس//م منظ//ور ل

التأكي/د عل/ى تجن/ب  ب/اBلوان المائي/ة و ةت�شي واح/د ةبنقط
 اBلوان ا6ساسيه اBسود واBبيض 

  تطبيق

  

    تطبيق عمل تخطيط لفضاء داخلي يتم اختياره من قبل الطالب  كانون الثاني 8  14

      الفصل ا6ول  ةامتحان نھاي  كانون الثاني 29  15

  عطلة نصف السنة

  شباط 5  16
رس////م ش////خص بوض////عيتين  Figuresدراس////ه ا6ش////خاص 

  مع استخدام بسيط  ل�لوان  المائيه  مختلفيتن
  تطبيق

  

  شباط 12  17

تخطيط//ات س//ريعه ب//اق�م / مرحل//ة  الرس//م ب//ألوان الباس//تيل 
وبوض/عيات مختلف/ه اكث/ر م/ن  Figuresالباستيل 6ش/خاص 

حالة مع تخطيطات سريعه Bشكال اساس/ية معق/دة اكث/ر م/ن 
  .وجھه بالوان  الباستيل

  تطبيق

  

  شباط 19  18
ب/الوان الباس/تيل م/ع رس/م مبن/ى  still lifeرسم تكوين حي 

  ) امتحان ( بمنظور بالوان الباستيل مع تقييم  للمرحلة 
  تطبيق

  

  شباط26  19
التاكي/د عل/ى اعط/اء العم/ق  -:منظور داخلي بنقطتي ت�شي 

 للفضاء الداخلي با6لوان بكافة ا6تجاھات مع استخدام اق/�م
  التحبير في تكملة الموضوع 

  تطبيق
  

  أذار 4  20

مع خلفيه باستخدام  still lifeتخطيطات سريعه لتكوين حي 

اس//تخدام : (ل//ى ا6ل//وان المائي//ة واق//�م الحبي//ر والتاكي//د ع
اس//تخدام اق//�م / ا6تجاھ//ات نح//و التجري//د ، )ا6ل//وان النقي//ه 

  التحبير او الرصاص في توضيح الظل والظ�ل والعمق 

  تطبيق

  

  أذار 11  21

تخطيط//ات س//ريعه لواجھ//ات المب//اني م//ع محيطھ//ا  البيئ//ي 
باستخدام ا6لوان المائيه م/ع اق/�م التحبي/ر او الرص/اص او 
ا6لوان الخشبيه  مع امتحان في التخطياط/ات الس/ريعة  ف/ي 

اق/�م ( ا6لوان  المائية م/ع مختل/ف وس/ائل التعبي/ر ا6خ/رى 
  ) تحبير، رصاص  خشبيه، اق�م

  تطبيق

  

  أذار 18  22
مبادئ الرسم  poster colorمرحلة الرسم بالوان البوستر 

بالوان البوستر اعاده وتطوير لما تعلمه الطال/ب ف/ي الص/ف 
  ا6ول مع رسم  مجموعه  من ا6ثاث  بماده  البوستر 

  تطبيق

  

  أذار 25  23
للرسم   حق الطالب في اختيار الماده المناسبه) امتحان حي( 

 با6لوان  المائيه فضاء داخليمع امتحان ل
  

  

  نيسان 1  24

كلي//ه الفن//ون الجميل//ة ب//الوان  ةرس//م منظ//ور لمبن//ى عم//اد
البوس//تر م//ن زاوي//ه  مرتفع//ه و التاكي//د عل//ى تغطي//ة جمي//ع 
الس//طوح ب//اللون، الحص//ول عل//ى ت//درجات لوني//ه متمي//زة، 

 .دراسة ل�شخاص في الموقع

  تطبيق

  

  نيسان 8  25
رسم قطع  اثاث بالوان البوستر مع امتحان بالوان البوس/تر 

  لقطعه اثاث
  تطبيق

  



  نيسان 15  26
تمرين حول رسم انواع التقنيات المواد ال�مع/ه، ا6نعك/اس، 

 الزجاج
  تطبيق

  

  نيسان 22  27
تم//رين ح//ول تقني//ات رس//م ب//اقي الخام//ات المس//تخدمة ف//ي 

  الفضاء الداخلي
  تطبيق

  

    تطبيق  استخدام تقنية الكو6ج في توظيف اBلوان  نيسان 29  28

  ايار 6  29
عم//ل تخط//يط لفض//اء داخل//ي مس//تخدمة في//ه كاف//ة تقني//ات 

  ا6ظھار 
  تطبيق

  

      الثاني امتحان نھاية الفصل  ايار 13  30

    

  دتوقيع العمي            :توقيع ا6ستاذ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Course Weekly Outline

Course Instructor Harith Asaad AbdulRazzak 

E _mail harethabdulrazzak@yahoo.com

Title Color Applications

Course Coordinator Practical

Course Objective 

 

1. Developing the student's
poster, pastel, oil colors in advanced techniques.

2. Developing the student's ability to control the complex 
shapes in advanced techniques.

 

Course Description 

 

A practical practice of how to present the projects through 

perspe

subjects of design.

Textbook NONE

References Interior Color by Design
designers, and homeowners)

 

Course Assessment 

Term Tests

As (35%)

General Notes Term Tests

Republic of Iraq 

      The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research 

  

  

  

  

  

Course Weekly Outline 
Harith Asaad AbdulRazzak

harethabdulrazzak@yahoo.com 

Color Applications 

Practical (4 hours) 

Developing the student's skills in using watercolors, 
poster, pastel, oil colors in advanced techniques.
Developing the student's ability to control the complex 
shapes in advanced techniques. 

A practical practice of how to present the projects through 

perspectives by using colors and to make use of them in the 

subjects of design. 

NONE 

Interior Color by Design (A design tool for architects, interior 
designers, and homeowners) 

Term Tests Laboratory Quizzes 

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

Term Tests(30%)… Quizzes (10%) 

University: Baghdad

College: fine arts

Department:

Stage: second

Lecturer name:

The Ministry of Higher Education 

  

skills in using watercolors, 
poster, pastel, oil colors in advanced techniques. 
Developing the student's ability to control the complex 

A practical practice of how to present the projects through 

ctives by using colors and to make use of them in the 

(A design tool for architects, interior 

Project Final Exam 

---- As (40%) 

  

  

  

  

  

Baghdad 

fine arts 

Department: design 

second 

Lecturer name: harith a. abdulrazzak 



  

Course weekly Outline 

week Date Topics Covered

1 2 Oct.  

Drawing by water colors, identifying the 

origins of modern drawing by water colors 

and their kinds, brushes / carton and 

directly applying them.

2 9 Oct.  

Producing bicolor and tricolors, exercise 

about that and emphasizing the intensity 

of color. 

3 16 Oct.  
Introduction in color and how we use it in 

interior spaces 

4 23 Oct. 
Introduction in colors theory and how we 

use colors circle in interior spaces

5 30 Oct.   Applied colors theory in interior spaces

6 6 Nov.  

Producing color tones which is the color 

circle. Comparing colors with a number of 

its possible tones, with a still life drawing 

in monochromatic with background by 

depending on one light source.

7 13 Nov. 

Another still life exercise by natural water 

color with avoiding the use of black and 

white pigments, then a lecture about the 

general composition and construction in 

the plastic painting

8 20 Nov. 

Daily examination by monochromatic with 

still life exercise in natural colors with 

background 

9 27 Nov.  

Exercise about the reflections of colors on 

materials, drawing still life composition 

through plants.

Republic of Iraq 

The Ministry of Higher Education

& Scientific Research 

  

  

  

  

  

Course weekly Outline

Topics Covered Lab. Experiment 

Assignments

water colors, identifying the 

origins of modern drawing by water colors 

and their kinds, brushes / carton and 

directly applying them. 

Application

Producing bicolor and tricolors, exercise 

about that and emphasizing the intensity Application

Introduction in color and how we use it in 

 
Application

Introduction in colors theory and how we 

use colors circle in interior spaces 
Application

Applied colors theory in interior spaces Application

Producing color tones which is the color 

circle. Comparing colors with a number of 

its possible tones, with a still life drawing 

in monochromatic with background by 

depending on one light source. 

Application

still life exercise by natural water 

color with avoiding the use of black and 

white pigments, then a lecture about the 

general composition and construction in 

the plastic painting. 

Application

Daily examination by monochromatic with 

exercise in natural colors with  

Exercise about the reflections of colors on 

materials, drawing still life composition 

through plants. 

Application

University: Baghdad

College: fine arts

Department: 

Stage: second

Lecturer name:

The Ministry of Higher Education 

Lab. Experiment 

Assignments 

Notes 

Application 

 

Application 
 

Application  

Application  

Application  

Application 

 

Application 

 

 

Application 
 

Baghdad 

fine arts 

 design 

second 

Lecturer name: harith a. abdulrazzak 



10 4 Dec. Drawing trees from nature in water colors. Application  

11 11 Dec.  

Studying the details of the surrounding 

landscape of the buildings considering it 

an integral part of any building (site 

panorama) in various depths. 

Application 

 

12 18 Dec.  

Drawing the surrounding landscape of the 

buildings with evaluation of the previous 

stage 

Application 
 

13 25 Dec.  

Explaining the basics of perspective in the 

interior spaces of one and two vanishing 

points, with an exercise of drawing a 

perspective of a space with one vanishing 

point in water colors and emphasizing the 

avoidance of using the basic colors black 

and white. 

Application 

 

14 8 Jan.  
Make small project chosen by the 

students 
Application  

15 29 Jan. Examination at the end of the first term    

Half year vacation 

16 5 Feb.  

Studying figures: drawing a figure in two 

different positions with simple use of 

water colors 

Application 
 

17 12 Feb. 

The stage of drawing by crayon colors  

quick sketches by crayons for figures in 

different positions, more than one state 

with quick sketches of man portrait from 

more than one side by crayon colors 

Application 

 

18 19 Feb. 

Drawing still life composition by crayon 

colors together with drawing a building 

in a perspective by crayon colors 

together with evaluation of the stage 

(examination)  

Application 

 

19 26 Feb.  

Perspective of interior space in two 

vanishing points: emphasizing on giving 

depth to the space in colors in all 

directions together with using ink pens 

in completing the subject 

Application 

 

20 4 Mar.  

Quick sketches for a still life composition 

with background by using water colors 

and ink pens and emphasizing on: (the 

use of pure colors), Trends towards 

abstractions using ink pens or pencils in 

explaining the shadow, shades and 

Application 

 



depth 

21 11 Mar. 

Quick sketches for buildings with their 

environmental surrounding by using 

water colors with inking pens or pencils 

or colored pencils together with 

examination in quick sketches in water 

colors together with other various 

expression means (colored pencils, 

inking pens, pencils) 

Application 

 

22 18 Mar.  

The stage of drawing by poster colors, 

principles of drawing by poster colors, 

repetition and developing to what the 

student has learnt in the first year 

together with drawing a collection of 

flowers by poster material 

Application 

 

23 25 Mar.  

(Life Examination) the right of the student 

to choose the suitable material for the 

drawing together with examination for a 

building by water colors 

 

 

24 1 Apr.  

Drawing a perspective for the building of 

the College of fine arts by poster colors 

from an elevated angle and 

emphasizing on covering all services in 

colors, obtaining distinguished color 

tints, study of persons in the location 

Application 

 

25 8 Apr.  

Drawing pieces of furniture by poster 

colors together with examination in 

poster colors for a piece of furniture 

Application 
 

26 15 Apr.  

Exercise about drawing kinds of 

glittering materials technologies, 

reflection , glass 

Application 
 

27 22 Apr.  
Exercise about drawing kinds of other 

materials technologies use in interiors 
Application  

28 29 Apr.  
Learn how to use collage in deferent 

color 
Application  

29 6 May  Use all technique in one project Application  

30 13 May  
Examination at the end of the second 

term 
  

 

Instructor Signature:     Dean Signature: 

  
  



harethabdulrazzak@yahoo.com 

الـى و لـذلك فـان المـادة     تهـدف . ميميةوسـائل التعبيـر عـن أفكـار المعمـاري التصـ

التقنيات المختلفـه  و            على استخدام المواد 

ات الطالب من خالل التسلسل لمهار        يركز الموضوع على البناء التدريجي 

 Two(وَال الــى الرســومات ذات البعــدين وصــمــن التمــارين الخاصــه بقــيم الخــط        

ــة           Plans, Sections and(العموديــة  و المتمثلــة بالمســـاقط االفقي

التعرف على االدوات الهندسية و مقياس  - بعض الرسومات المعمارية وطرق االظهار المعماري 

، المقاطع العمودية و )المخططات األفقية لألرضيات و السقوف

Construction Drawings and Details for Interiors

  االمتحان النهائي  المشروع  االمتحانات اليومية

  %40مثالً   -   

  %40،،، االمتحان النهائي 

  بغداد :الجامعة 

  الفنون الجميلة :الكلية 

  التصميم :القســم 

  الثانية :المرحلة 

  حارث أسعد عبد الرزاق :اسم المحاضر الث�ثي 

  مدرس مساعد :اللقب العلمي 

  

  

  

  

  

جدول الدروس 

  االسبوعي

  حارث أسعد عبد الرزاق

  الرسم المعماري

  )ساعات 5(تطبيقي 

وسـائل التعبيـر عـن أفكـار المعمـاري التصـ يعد الرسم المعماري احد اهم

على استخدام المواد  لب التعبيرية باالضافه الى تدريبهمهارات الطا تنمية بناء و

يركز الموضوع على البناء التدريجي  و) Presentation(ظهار الا 

مــن التمــارين الخاصــه بقــيم الخــط         الواضــح للتمــارين ابتــداءاَ 

Dimensional Drawings (         ــة المتمثلــة بالمســـاقط االفقي

Elevations(.  

بعض الرسومات المعمارية وطرق االظهار المعماري التعرف على 

المخططات األفقية لألرضيات و السقوف(وكيفية تطبيقه على الخرائط  scaleالرسم 

  الواجهات

  ال يوجد

Drawings and Details for Interiors 

االمتحانات اليومية  المختبر  الفصل الدراسي

  %10مثالً   %15مثال  %35مثالً 

،،، االمتحان النهائي %10،،، االمتحانات %30الفصل الدراسي 

  مجهورية العراق

�وא�
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حارث أسعد عبد الرزاق  االسم

  البريد االلكتروني

الرسم المعماري  اسم المادة

تطبيقي   مقرر الفصل

  اهداف المادة

  

يعد الرسم المعماري احد اهم

بناء و

 في

الواضــح للتمــارين ابتــداءاَ 

Dimensional Drawings

Elevations

  التفاصيل االساسية للمادة

  

التعرف على 

الرسم 

الواجهات

ال يوجد  الكتب المنهجية

  المصادر الخارجية

  

  تقديرات الفصل

  معلومات اضافية
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  يةلمالمادة الع

تمارين (
عملية 
  )اسبوعية

  الم�حظات

-التعــرف علــى وبعــض الرســومات المعماريــة وطــرق االظهــار المعمــاري

  تطبيقوكيفيــة تطبيقــه 

  

    تطبيق

    تطبيق

    تطبيق

    تطبيق

  تطبيق
  

  
  

  تطبيق
  

    تطبيق

    تطبيق

    تطبيق  )مساقط عمودية

    تطبيق

    تطبيق

    تطبيق

    

  بغداد:الجامعة 

  الفنون الجميلة:الكلية 

  التصميم:اسم القســم 

  الثانية :المرحلة 

  حارث أسعد عبد الرزاق :اسم المحاضر الث�ثي 

  

  

  

  

  جدول الدروس االسبوعي

  المادة النظرية

  

التعــرف علــى وبعــض الرســومات المعماريــة وطــرق االظهــار المعمــاري 

وكيفيــة تطبيقــه  scaleالتعــرف علــى االدوات الهندســية و مقيــاس الرســم 

  على الجدران

  رسم االبواب وانواعها بمقاييس رسم مختلفة  

  لشبابيكة و عمودية لقط افقيارسم مس  تشرين اBول

  رسم مسقط افقي و عمودي لألعمدة و الجسور   تشرين اBول

  مخططات افقية و عمودية الساللم التعرف على انواع  

  الحلزوني و المرتقيات لسلمرسم ا

  امتحان

  للسقف والسقف الثانوي األفقية و العمودية قطارسم المس

  مختلفةبمقاييس )  SECTION(رسم مقاطع عمودية   

  )مسقط افقي(رسم االثاث المتحرك والثابت في الفضاء الداخلي   

مساقط عمودية(رسم االثاث المتحرك والثابت في الفضاء الداخلي    

  قط افقي للسطحمس  

  مسقط عمودي ضمن مستويات ارضية مختلفة  

  رسم االشجار واالشخاص في المساقط االفقية والعمودي  

  النهائي للفصل االول االمتحان  

�وزא���א������א������وא�
	��א����� �

  

وع
سب

ا6
  

  التاريخ

  تشرين اBول 6  1

  تشرين اBول13  2

تشرين اBول 20  3

تشرين اBول 27  4

  تشرين الثاني 3  5

6  
تشرين  10

  الثاني

7  
تشرين  17

  الثاني

8  
تشرين  24

  الثاني

  كانون اBول 1  9

  كانون اBول 8  10

  كانون اBول 15  11

  كانون اBول 22  12

  كانون اBول 29  13

  كانون الثاني 5  14

كانون الثاني 26  15
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  عطلة نصف السنة

    تطبيق  مشروع مصغر) سكني(رسم فضاء داخلي   شباط 2  16

    تطبيق  االسقاطان العمودية للمشروع المختاررسم   شباط 9  17

    تطبيق  الرسم باستخدام التكوين وتقنيات اظهار الظل والضوء  شباط 16  18

    تطبيق  صورة متكاملةرسم فضاء ب  شباط 23  19

    تطبيق  رتيب على كيفية االخراج للوحة تصميمية بطريقة تناسب مضمونهادالت  أذار 1  20

  أذار 8  21
التـــدريب علـــى كيفيـــة طـــرق اظهـــار االرضـــيات باســـتخدام مـــواد انشـــائية 

  مختلفة
  تطبيق

  

    تطبيق  التدريب على كيفية االخراج النهائي للوحة المرسومة  أذار 15  22

      االمتحان  أذار 22  23

    تطبيق  تخدمة في المخطط الحضري لموقع المبنىالرسم بالرموز المس  أذار 29  24

    تطبيق  في القوالب الجاهزة للتصاميم الداخليةالرسم بالرموز المستخدمة   نيسان 5  25

  نيسان 12  26
ـــي التصـــميم  ـــة ف ـــي التأسيســـات الكهربائي ـــالرموز المســـتخدمة ف الرســـم ب

  الداخلي
  تطبيق

  

    تطبيق  الرسم بالرموز المستخدمة في التأسيسات الصحية في التصميم الداخلي  نيسان 19  27

    تطبيق  نظمة الميكانيكية تدفئة و تبريدالرسم بالرموز المستخدمة في اال   نيسان 26  28

    تطبيق  رسم لوحة متكاملة  ايار 3  29

      النهائي للفصل الثاني متحاناال  ايار 10  30

    

  : دتوقيع العمي               :توقيع ا6ستاذ     

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  

  

  

  

  

Course Weekly Outline 
Course Instructor Harith  Asaad  AbdulRazzak 

E _mail harethabdulrazzak@yahoo.com 

Title Architectural drawing 

Course Coordinator Application (5 hours) 

 

Course Objective 

 

        Architectural drawing is considered one of the most 

important means of expressing the interior designers designing 

thoughts. So, this subject aims at building and developing the 

student's expressionistic skills. Moreover, it aims at training the 

student to use different materials and techniques in the 

presentation. The subject concentrates on the gradual building 

of the student's skills through the clear sequence of practices 

starting from the special practices of line quality to the two 

dimensional drawings which are represented by section, 

elevation, & plans. 

 

Course Description 

 

Getting knowledge about architectural drawing & presentation 

– getting knowledge about the use of tools & techniques , & 

how to use the scale in architectural maps (plan, ceiling plan, 

roof, sections, & elevations)  

Textbook NONE 

References Construction Drawings and Details for Interiors 

 

Course Assessment 

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam 

As (35%) As (15%) As (10%) ---- As (40%) 

General Notes Term Tests(30%)… Quizzes (10%)… Final Exam (40%)    

University: Baghdad 

College: fine arts 

Department: design 

Stage: second 

Lecturer name: harith a. abdulrazzak 

Republic of Iraq 

The Ministry of Higher Education 

& Scientific Research 



  

  

  

  

  

 

Course   weekly  Outline  

week Date Topics Covered Lab. Experiment 

Assignments 

Notes 

1 6 Oct.  

Getting knowledge about architectural 

drawing & presentation – getting knowledge 

about the use of tools & techniques , & how 

to use the scale in architectural maps (plan, 

ceiling plan, roof, sections, & elevations) 

Application 

 

2 13 Oct. 
Drawing doors in various sorts with various 

scales  
Application  

3 20 Oct. 
Drawing plans & sections for windows in 
various sorts 

Application  

4 27 Oct.  
Drawing plans & sections for columns & 

bridges  in various sorts 
Application  

5 3Nov.  
Drawing plans & sections for stairs in 
various sorts 

Application  

6 10 Nov.  
Drawing plans & sections for spiral stairs & 
ramps 

Application  

7 17 Nov.  Daily test    

8 24 Nov.  
Drawing plans & sections for ceiling & false 

ceiling in various sorts 
Application  

9 1 Dec.  Drawing  sections  in various scales Application  

10 8 Dec.  
Drawing plans  for permanent & move  

furniture in various sorts 
Application  

11 15 Dec.  
Drawing sections  for permanent & move  

furniture in various sorts 
Application  

12 22 Dec.  Drawing plans  for roofs  Application  

13 29 Dec.  Drawing sections  for deferent levels in one Application  

University: Baghdad 

College: fine arts 

Department: design 

Stage: second 

Lecturer name: harith a. abdulrazzak 

Academic Status: Lecturer Assistant 

Republic of Iraq 

The Ministry of Higher Education 

& Scientific Research 

 



building 

14 5 Jan.  Drawing plans & sections for figures &trees Application  

15 26 Jan.  Examination at the end of the first term   

Half year vacation 

16 2 Feb.  
Drawing plans for small project(residential 

spaces) 
Application  

17 9 Feb.  
Drawing sections for small 

project(residential spaces) 
Application  

18 16 Feb.  

Drawing plans & sections for small 

project(residential spaces) using the 
technique of shade & shadow in the 

presentation 

Application 

 

19 23 Feb. 

Drawing plans & sections for small 

project(public spaces) using the  all of the 
presentation techniques 

Application  

20 1 Mar.  
Using artistic technique presentation that 

match with the context of the project 
Application  

21 8 Mar.  
Using artistic technique presentation for the 

materials used in floor plans of the project 
Application  

22 15 Mar.  
Learn the most important artistic technique 

to the final presentation 
Application  

23 22 Mar.  Exam    

24 29 Mar.  Drawing symbols of landscape Application  

25 5 Apr.  Using the tablets for interiors symbols Application  

26 12 Apr.  
Drawing the electric symbols in interior 

design plans  
Application  

27 19 Apr.  
Drawing the plumping  symbols in interior 

design plans 
Application  

28 26 Apr.  
Drawing the Mechanical (HVAC) symbols in 

interior design Plans 
Application  

29 3 May Drawing complete project Application  

30 10 May  Examination at the end of the second term   

 

Instructor Signature:     Dean Signature: 


