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عمادة الكلية

د.  ناصر أبو عنزة
عميد كلية العمارة  والتصميم

اأمل العطي�ش
�سكرترية العميد

�سماح حامد
�سكرترية اأق�سام

حما�سن ال�سيخ
�سكرترية اأق�سام
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اأ.د. عو�ش اهلل ال�سيمي
اأ�ستاذ

د. �ستار حّمادي اجلبوري
اأ�ستاذ م�سارك / نائب العميد

د. احمد فتحي عبد املح�سن
اأ�ستاذ م�سارك

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم التصميم الجرافيكي

د. حممد عبد البا�سط
اأ�ستاذ م�سارك

د. راتب �سادق �سعبان
اأ�ستاذ م�سارك / رئي�س الق�سم

د. ب�سار جميل مارديني
اأ�ستاذ م�ساعد

د. هاين حممد ن�سر
اأ�ستاذ م�ساعد

د. با�سم عبا�ش العبيدي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. لبنى احمد ابو �سيف
اأ�ستاذ م�ساعد
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م. حممد م�سطفى ال�سمادي
مدّر�س

م. حنان منري ال�سيخ
مدّر�سة

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم التصميم الجرافيكي

م. يزن ابراهيم العمرات
مدّر�س
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د. علي عبد اهلل
اأ�ستاذ م�سارك

د. حممد ثابت البلداوي
اأ�ستاذ م�سارك

د. رعد ح�سون خ�سري
اأ�ستاذ م�ساعد

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم التصميم الداخلي

د. اأحمد حممود اأبو هاين
اأ�ستاذ م�ساعد / رئي�س الق�سم

د. �سامح حممد �سامل
اأ�ستاذ م�ساعد

د. يلينا كوكوي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. اأ�سامة ح�سن ا�سماعيل
اأ�ستاذ م�ساعد

د. �سمري كامل جرب
اأ�ستاذ م�ساعد

د. دعد جالل املفلح
اأ�ستاذ م�ساعد
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م. فنن حمودي املقدادي
مدّر�سة

م. �سمر اأبو�سالح
مدّر�سة

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم التصميم الداخلي

م. دانه خالد عمرو
مدّر�سة / مبتعثة

م. كرمي احمد فا�سل
مدّر�س
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د. �سعاد عبد مهدي
اأ�ستاذ م�سارك

د. نا�سر حممد اأبو عنزة
اأ�ستاذ م�ساعد

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم هندسة العمارة

د. حممود علي ال�سبح
اأ�ستاذ م�ساعد

د. منت�سر عبد احلميد  احلياري
اأ�ستاذ م�ساعد

د. مروج حازم قا�سم
اأ�ستاذ م�ساعد

د. نبهان قا�سم ح�سن قا�سم
اأ�ستاذ م�ساعد / رئي�س الق�سم

د.هاين حممد الهنيدي
اأ�ستاذ م�ساعد
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م. عامر  "حممد عزت"اجلوخدار
مدّر�س

أعضاء الهيئة التدريسية

د. رنا توفيق املطارنة
اأ�ستاذ م�ساعد

قسم هندسة العمارة

م. عنان فائق كعكاين
مدّر�س
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موظفو الكلية وم�شرفو املختربات 
من �ليمني: م. منى �ل�صكر، م. روال عمامرة، م. رند �حليا�صات، م. هناء �حلياري، م.�أروى نز�ل، د. نا�صر �أبو عنزة 
)عميد �لكلية(، �صماح حامد، �أمل �لدجاين، رميا �ل�صعود، والء �أبو رمان، يا�صمني �لعنبو�صي، حما�صن �ل�صيخ، �أحمد 

مر�د، مدحت �صموط، عبد�للطيف جر�ر، حممود ح�صونة.

مشرفو المختبرات



األول على قسم التصميم الجرافيكي

راية حازم فريد كساب
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�أحمد و�ضاح مهيار

عيبال عبد�لرحمن �ضليم �الماره

ركان فوز�ن �حلديد

هديل �ضهيل �حمد مقبول

عامر نور �لدين �بو طالب

خريجو الفصل االول
التصميم الجرافيكي

ديانا حميد �ضالح �لكباريتي
ر�ية حازم فريد ك�ضاب

رمي غازي فالح  �خلري�ضة
عمر �بر�هيم �ضكريه

حممد زهري �ضلمان �بو طعيمه
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بان خليل رجا �ضالح�ياد حممد رجى ناجي�بوبكر عبد�هلل علي با�ضعيد

خريجو الفصل الثاني
التصميم الجرافيكي

فار�س حممد �ل�ضالحاتطارق عماد حممد ق�ضماينخالد �حمد �بر�هيم 

و�ضيم غ�ضان عتيلي

�إ�ضر�ء حممد �ضالح �لكبي�ضي
خالد حامت �حمد �لفار�س
فادي �بر�هيم �لفو�غره
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المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي
التصميم الجرافيكي

 ��ضامه فوزي مو�ضى حرت
 عبد �لفتاح زياد عبد �لفتاح عربيات

 مي وليد عبد �لهادي �ضبانه
 نز�ر وليد حممود �ملو�ضى



األول على قسم التصميم الداخلي

حنين عادل عبد الحميد
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�حمد ب�ضام حممد �بو هنط�س

د�نا ح�ضن م�ضطفى غو�ضة

زو�ن رحيم حممد حممد

�فلني حممد فائز بكري �ضيفي

دينا نبيل �بو هنط�س

روج مرو�ن يا�س

د�ليا �ضمري عبد�لر�ضول �لبناء

رنا علي عبد�لقادر �ملحاريق

زيد با�ضم �ضكجها

خريجو الفصل االول
التصميم الداخلي
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زين عوين دبابنة

�ضفانة ريا�س ممتاز �لطائي

عمار عثمان �لعقاد

زينة �ضمري �لفاعوري

�ضالح �مين �ضالح �ل�ضابط

فيفيان �حمد �ضليمان بدو�ن

�ضايل و�ثق ر�ضيد

عطاهلل عمر عطاهلل �لغويري

ق�ضي فريح �لزياد�ت

خريجو الفصل االول
التصميم الداخلي
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جنيب �حمد �لكيايل

هيا ح�ضني ح�ضن �ل�ضافعي

نور هيثم جودت نا�ضر

يا�ضمني جا�ضم �مل�ضري

�ريج ماجد �حمد �بو عمر
�نتوين ماهر يو�ضف حرت

�ميان �ضالح �ضالح �لدين �ل�ضرباتي
�ضجى طلحة �حمد �حلليق

�ضالم عبد �لنا�ضر ع�ضام �جلندي
�ضفاء �ضامر منر �ل�ضادق

غالية ماهر �ضليمان "�حلاج �ضامل"

حممد تي�ضري عبد �لعزيز طبي�ضات
حممد �ضعدي �بو ريان

حممد مو�ضى حممد قات
حممود �ضمري عبد �هلل �بو �ضيخة

مي�ضون �حمد �ضالح خري�ضات
هبة �ضمري حممد فتحي عرفات

نور� �ضالح ممدوح �لكبي�ضي

يا�ضمني قا�ضم حممد �ل�ضامر�ئي

خريجو الفصل االول
التصميم الداخلي
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�نور عمر عبد�هلل �لزعبي

جرب و��ضف �حمد عريقات

ح�ضام �حمد كامل �لكرد

�ية علي �كرم هندي

جميلة جنيب ذو�بي

حنني عادل عبد�حلميد �ضعد

بيان عبد �لكرمي حرب

جود �ضاكر يا�ضر �ُضر�ب

ر�مي حممد �ضمري �بو�لفيالت

خريجو الفصل الثاني
التصميم الداخلي
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ر�ئف جمال �حمد �لعدره

�ضليم حممد �ضميح �بوها�ضم

عمار جمال �بوغو�س

رمي حامد خليل

�ضهم وليم �حلد�دين

غالب ن�ضاآت منيب �حلجة

�ضايل �ضامل جا�ضم �ملفرجي

عبد�هلل ينال ر�ضاد خت

غيد� وليد غز�يل

خريجو الفصل الثاني
التصميم الداخلي
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النا �حمد عادل �لطاهر

حممد غازي حممد خليل

م�ضطفى حممد عبد�هلل �للوزي

ملي�س عماد �ضعيد �بوعكر

حممد ماجد ظاهر خ�ضر

نوره عزت وعري

حممد جودت طه

مروه �خرت ح�ضن ��ضماعيل

هاين مو�ضى عليان

خريجو الفصل الثاني
التصميم الداخلي
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و�ضام جمال مفيد بريكهند ر�ضمي �ضلمان قديح

خريجو الفصل الثاني
التصميم الداخلي

�أ�ضعد طالب حممد م�ضطفى
رهام با�ضم �مني خربط

�ضهيب "حممد فايز" �ضالح
عامر �مين �حمد عي�ضى
عبريعبد �حلق ح�ضني

حممد ح�ضن حممد عليان
حممد مو�ضى حممود �بو ياب�س

م�ضار حممد جو�د �جلبوري
يزن �حمد ح�ضن �ضاميه

يزن عبد �هلل �حمد �لرب�هميه
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عمر عامر عمر �ل�ضربجي�ضارة خالد علي �لعبديلرز�ن جالل حممد ر�ضاد جر�ر

التصميم الداخلي

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي

 �ل�ضريفة فاطمة �ل�ضريف ح�ضني
 دعد عادل عبد�ملجيد �ل�ضيخ قا�ضم

 زبيدة قي�س مكي مكي
 �ضهام جمال عبد �لفتاح حماد

 ع�ضل عنان جميل كفركي
 غدير عبد�لقادر حممد �بو خلبه
حممود هاين عبد �لكرمي قعد�ن



األول على قسم الهندسة المعمارية

أحمد عبد اهلل أحمد عباس
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متاره رعد حمجوب م�ضلحبالل حممد عبد�هلل جفلة�حمد عبد�هلل �حمد عبا�س

خريجو الفصل الثاني
الهندسة المعمارية

دعد عادل �لقا�ضمرميي فو�ز ح�ضن قادريحنني علي عبد�هلل �لدوري
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 �الء �حمد حممد م�ضطفى
 بثينه ح�ضن �ضالمه �ملنا�ضري
 ر�يه غ�ضان طالل �ل�ضامن

 رميي فو�ز ح�ضن قادري
 �ضعيد �حمد خليل �لبو�ب
 علي ح�ضن علي �بو �ضعده

 لوؤي كميل �ليا�س فرح
 مهند ��ضعد  �بو بكر

 نعمه �حمد يو�ضف عريقات
حممد �ديب معن �اليوبي

متار� رعد حمجوب

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي
الهندسة المعمارية

فاطمة نائل حممد �جلميلي


