
  ....شيماء مؤيد مصطفىالدكتور ...  درسامل
 ( اللقب العلميحسب او االستاذ المساعد الدكتور او الدكتور او المدرس المساعد ) 

 التصميم الداخلي... ../ .. التصميم ..قســـم 
ختصاص  يتم ذكر اال)رئيس القسم او مسؤول وحدة كذا   –... ..تدريسية....... دكتوراه  

  والوظيفة االدارية ان وجدت( 
 (يوضع االيميل الجامعي الرسمي.. )shaimaa.muayyad@alfarabiuc.edu.iq...:االيميل

 

 الشهادات العلمية

 2020 ..، السنة.بغداد / كلية الفنون الجميلة.الدكتوراه ، جامعة .

 2015 ..، السنة بغداد / كلية الفنون الجميلة.. .الماجستير، جامعة .

 2012 ....، السنةبغداد / كلية الفنون الجميلة البكلوريوس، جامعة ..

 

 التاريخ الوظيفي 
 اسطر عن التاريخ الوظيفي او التعريف بالخبرة واالختصاص او العناوين الوظيفية حسب السنين(  5-4)نبذة شخصية: 

 سابقا   / قسم التصميم الداخلي والصناعي والطباعي -2016 –  2015الجميلة ) مسائي ( عام محاضرة في معهد الفنون  -
  قسم -2016محاضرة في الجامعة التقنية الوسطى / كلية الفنون التطبيقية ) للدراسة الصباحية والمسائية ( عام  -

 سابقا   /التصميم الداخلي 
 / سابقا   2016المطابخ التركية عام مصممة سابقا في شركة التاج لتصاميم  -
 / سابقا   2015-2014مصممة كاريكاتير سابقا في صحيفة شمس الصباح لألطفال عام  -
 الى الوقت الحالي2018تدريسية في كلية الفارابي الجامعة في الوقت الحالي خدمة )اربعة سنين( من  -

  

 التدريـــس 
 التدريسي االن مع موجز بسيط عن كل منها( )تذكر المواد الدراسية التي يدرسها 

-  : داخلي  تصميم   / ثالثة  مرحلة   / الداخلي  التصميم  للبناءواالكسسوارات  الخامات   مفهوم  مكمالت   في  المستخدمة 

وطريقة  ألنهاء التصميموتأثيرها    المهارات   مفهوميتناول    ,الفضاءات الداخلية والوصول الى أنواعها وتطور فضاءاتها

 . والتعامل مع التأثيث للتصميم الداخلي, االنشاء في الجوانب البيئية والوظيفية والجمالية

االلمام بالطرق  و   ,التعريف بطرق الربط والعناصر في عملية تصميم االثاثتصميم اثاث / مرحلة ثالثة / تصميم داخلي :   -

 .وتقنية الربط وفق قياسات االثاث

  المستخدمة يتناول السكاشن والبالن في الطرق التقنية الحديثة  تقنيات التصميم الداخلي / مرحلة رابعة / تصميم داخلي :   -

 . تطوير الفضاءات بشكل كلي لتوصل الى االفضاءات الداخلية وتكوين  في

ومتغيراته  البيئي  تنتج بفعل التداخل بين فضاءات التصميم والفضاء المحيط  تصميم بيئي / مرحلة رابعة / تصميم داخلي :   -

 . هذا يقودنا الى ان التكوين التصميمي هو حصيلة تكوين فضائي مضاف اليه التكوين الماديو

 

 ي ــاالهتمام البحث
 والحالية بشكل نقاط( )تذكر مجاالت البحث العلمي السابقة 

 . 2020مركز بحوث الشرق االوسط , جامعة عين الشمس , بحث نشر, )االسلوب الفكري في تصميم المنتج الصناعي( , -

البيئي - المتغير  في  التبادلية  وفاعليتها  الذكية  الصناعية  المنتجات  نشر)انتشار  بحث  كلية    (,   ,  , االداب  مجلة   , االداب 

2019 . 

 . 2019( , بحث نشر, مجلة الفارابي , هيئة المنتج الصناعي مابين البراغماتية والمثالية) -

 

 

 ة ــورات العلمي ــالمنش
 منشور ( 15-10)تدرج أهم وأحدث المنشورات العلمية والبحثية بشكل مصادر على اال تتجاوز 

 صية واضحة  



 

 

 النشــاطات العلميــة 
 (الجمعيات العالمية والمحلية او ادارة تحرير مجلة او غيرهاأية معلومات اخرى مثل االنتماء الى 

 من العديد وعملت الصباح  جريدة في  لالطفال( الصباح شمس)  ملحق صدور لذكرى والثاني االول المهرجان في شاركت -

 . تصميم  ضلبأف  المهرجان درع وكذلك والتقدير الشكر شهادتي على وحصلت,  للملحق التصاميم

 المعرض الفني للمؤتمر التأسيسي االول لسيدات االعمال بعديد من العروض في التصميم . شاركت في  -

 . عضوة في مجموعة شبكة التواصل االجتماعي )الفيسبوك( التابع للمركز العراقي للتنمية االعالمية -

   


