
  بغداد: جمھورية العراق                                                                      الجامعة 

  كلية الفنون الجميلة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                 الكلية 

  التصميم: القسم                                        جھاز ا!شراف والتقويم العلمي               

  الثالثة: المرحلة                                                                                          

  نھلة جعفر السعدي: محاضر الث&ثي أسم ال                                                                                        

  مدرس: اللقب العلمي                                                                                          

  ماجستير: المؤھل العلمي                                                                                          

  فرع الداخلي / قسم التصميم : مكان العمل                                                                                          

  جدول الدروس ا�سبوعي

  نھلة جعفر السعدي  ا!سم
  mHameed_nafel@yahoo.co  البريد ا!لكتروني

  الفضاء الداخلي  أسم المادة
  فضاءات سياحية+ الفضاءات التعليمية   مقرر الفصل
  التعرف على المواد المستخدمة بالمقترحات التصميمية  أھداف المادة

التفاصيل 
  ا!ساسية للمادة

التعرف على المواد المستخدمة وجمع المعلومات وتوزبع ا!نشطة والحركة 
  وا!لوان

  /  الكتب المنھجية
المصادر 
  الخارجية

 عناصر التصميم وا!نشاء المعماري -

- Architect Data 

Human Dimension & Interior Design  
  %10: اليومي% 10: العملي % 10:النظري% 30:الفصل الدراسي  تقديرات الفصل

    معلومات إضافية
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  بغداد: الجامعة                             جمھورية العراق                                          

  كلية الفنون الجميلة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                 الكلية 

  التصميم: جھاز ا!شراف والتقويم العلمي                                                      القسم 

  الثالثة:  المرحلة                                                                                          

  نھلة جعفر السعدي: أسم المحاضر الث&ثي                                                                                         

  مدرس: اللقب العلمي                                                                                          

  ماجستير: المؤھل العلمي                                                                                          

  فرع الداخلي / قسم التصميم : مكان العمل                                                                                          

  جدول الدروس ا�سبوعي

  الم&حظات  المادة العلمية  المادة النظرية  التاريخ  ا!سبوع
      التعرف على المادة  4/10  1
التعرف على   11/10  2

  الفضاءات التعليمية
    مشاھدة

على نموذج ا!ط&ع   اختيار فضاء  25/10  3
  عالمي

  

    رسم واقع الحال  معلومات عن الفضاء  1/11  4
    وضع القياسات  دراسته وتطويره  22/11  5
    اعادة النظر  تقييم  29/11  6
دراسة وتثبيت   13/12  7

  المقاطع
    رسم المقاطع ا!ربعة

    رسم ب&ن السقف  دراسة وتقييم السقف  20/12  8
    المنظوررسم   اختيار زوايا المنظور  27/12  9

    ا!خراج وا!ظھار  امتحان نظري  3/1  10
      التقديم النھائي  10/1  11
12          

  عطلة نصف السنة

13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          

 توقيع العميد  :                                                           توقيع مدرس المادة 

 

  
  
  
  



Republic of Iraq                                                    University: Baghdad 

The Ministry of Higher Education                    College: Fine Arts 

& Scientific                                                           Department:Design 

                                                                               Stage: third 

                                                                               Leeturer name: nahla Jaafar al-saady 

                                                                               Academic Status:teacher 

                                                                               Qualification:Master 

                                                                               Place of Work: Design Department                         

Course Weekly Outline  

  Course Instructor  
Hameed_nafel@yahoo.com E_mail 

Interior Spaces Title 

Education spaces + tourests spaces Course Coordinator  
Study plane,sections,perispective and make 

provment for the spaces 

Course Objective  

Study the activities, movment,colors,lights… Course Description 

\ Textbook 

-Design Basics & Architects Stractuer 

-Architects Data 

-Human Dimeention & Interior Design 

References 

Cours:30% Exper:10% topic:!0% Daly W.10% Course Assessment 

 General Notes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Republic of Iraq                                                    University: Baghdad 

The Ministry of Higher Education                    College: Fine Arts 

& Scientific                                                           Department:Design 

                                                                               Stage: third 

                                                                               Leeturer name: nahla Jaafar al-saady 

                                                                               Academic Status:teacher 

                                                                               Qualification:Master 

                                                                               Place of Work: Design Department                         

 

Course Weekly Outline  

Notes Lab.Experiment 

Assignment 

Topices covered date Week 

   Recogniz the 

sebject 

4\10 1 

  Explorer and 

discover 

Recogniz 

education 

spaces 

11\10 2 

  Study national 

models 

Chosing space 25\10 3 

  Drawing the 

plan 

Information 

aoout the spacs 

1\11 4 

  standerde Study, devilop 22\11 5 

  Reconsider 

drawing 

cheking 29\11 6 

  Drawing 4 

sections 

Final plan 13\12 7 

  Sealing plan cheking 20\12 8 

  perispective Final plan 27\12 9 

  presintation colors 3\1 10 

  Final sheets exam 10\1 11 

        12 

Instructor Signature:                                                                  Deen Signature:   

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بغداد: العراق                                                                      الجامعة جمھورية 

  كلية الفنون الجميلة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                 الكلية 

  التصميم: القسم                               جھاز ا!شراف والتقويم العلمي                        

  الرابعة :  المرحلة                                                                                          

  نھلة جعفر السعدي: لث&ثي أسم المحاضر ا                                                                                        

  مدرس: اللقب العلمي                                                                                          

  ماجستير: المؤھل العلمي                                                                                          

  فرع الداخلي / قسم التصميم : مكان العمل                                                                                          

  جدول الدروس ا�سبوعي

  نھلة جعفر عمران السعدي  ا!سم
  Hameed_nafel@yahoo.com  البريد ا!لكتروني

  الفضاءات العامة  أسم المادة
  )تطبيقي(تطبيق لفضاء واحد منھا + فضاءات عامة منوعة   مقرر الفصل
التعرف على المحتويات والمواد المستخدمة في الفضاءات العامة وجمع   أھداف المادة

  المعلومات وآلية العمل بالمقترحات التصميمية للفضاء الداخلي
التفاصيل 

  ا!ساسية للمادة
  تصميم الفضاءات وتوزيع ا!نشطة والحركة واللون وآلية جسم ا!نسان

  /  الكتب المنھجية
المصادر 
  الخارجية

 عناصر التصميم وا!نشاء المعماري -

- Architect Data 

- Human Dimension & Interior Design  
  %10: اليومي% 10: العملي % 10:النظري% 30:الفصل الدراسي  تقديرات الفصل

    معلومات إضافية
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  بغداد: جمھورية العراق                                                                      الجامعة 

  كلية الفنون الجميلة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                 الكلية 

  التصميم: والتقويم العلمي                                                      القسم جھاز ا!شراف 

  الرابعة :  المرحلة                                                                                          

  نھلة جعفر السعدي: أسم المحاضر الث&ثي                                                                                         

  مدرس: اللقب العلمي                                                                                          

  ماجستير: المؤھل العلمي                                                                                          

  فرع الداخلي / قسم التصميم : مكان العمل                                                                                          

  جدول الدروس ا�سبوعي

  الم&حظات  المادة العلمية  المادة النظرية  التاريخ  ا!سبوع
      المادةالتعرف على   9/10  1
معلومات عن   16/10  2

  المطاعم
    إختيار واقع حال

معلومات عن كل   23/10  3
  نوع من المطاعم

    تطوير واقع الحال

    تثبيت الب&ن  معلومات تكميلية  30/10  4
    إختيار واقع حال  معلومات عن المتاجر   13/11  5
معلومات عن كل   20/11  6

  نوع من ا!سواق
    تطوير واقع الحال

    تثبيت ب&ن  معلومات تكميلية   4/12  7
معلومات عن المراكز   11/12  8

  الصحية
    اختيار واقع حال

معلومات عن وظيفتھا   18/12  9
  ومحتوياتھا

    تطوير واقع الحال

معلومات عن   25/12  10
  المعارض وانواعھا

    اختيار احد اIنواع

    دراسة محتوياتھا  ا!متحان النظري  8/2  11
12          

  نصف السنةعطلة 

13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          

 توقيع العميد:                                                             توقيع مدرس المادة 

  
  
  
  



Republic of Iraq                                                    University: Baghdad 

The Ministry of Higher Education                    College: Fine Arts 

& Scientific                                                           Department:Design 

                                                                               Stage: Fourth 

                                                                               Leeturer name: nahla Jaafar al-saady 

                                                                               Academic Status:teacher 

                                                                               Qualification:Master 

                                                                               Place of Work: Design Department                         

Course Weekly Outline  

  Course Instructor  
Hameed_nafel@yahoo.com  E_mail 

Pubice Spaces Title 

Random Public Spaces + study one of them Course Coordinator  
Recogniz the metirials and contents in public 

spaces + collecting Argonomy information  

Course Objective  

Colors , action, effects, Human 

dimention,walls,furniturs..  

Course Description 

/  Textbook 

-Design Basics & Architects Stractuer 

-Architects Data 

-Human Dimeention & Interior Design 

References 

Cours:30% Exper:10% topic:!0% Daly W.10% Course Assessment 

 General Notes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Republic of Iraq                                                    University: Baghdad 

The Ministry of Higher Education                    College: Fine Arts 

& Scientific                                                           Department:Design 

                                                                               Stage: Fourth 

                                                                               Leeturer name: nahla Jaafar al-saady 

                                                                               Academic Status:teacher 

                                                                               Qualification:Master 

                                                                               Place of Work: Design Department                         

 

Course Weekly Outline  

Notes Lab.Experiment 

Assignment 

Topices covered date Week 

    Course Coordinator  9\10 1 

  Chose one Resturant 

Information 

16\10 2 

  Develop the 

Plane 

Resturant 

Information 

23\10 3 

  Final plane Light,colors,movment 30\10 4 

  Chose one Supermarket info 13\11 5 

  Develop the 

plane 

kinds 20\11 6 

  Final plane  Light,colors,movment 4\12 7 

  Chose one  Hospital information 11\12 8 

  Develop the 

plane  
Furnituer,colors,lights 18\12 9 

  Recogniz styls Gallary info 25\12 10 

  exam Light,colors,movment  8\12 11 

        12 

Instructor Signature:                                                                  Deen Signature:   

 

 


