
 
 

 7102-7102سازى الرەى تشەستايانى بۆليستى مام

ى وانەبيَژى ەستەناوى د پلەى زانستى پسپۆرى ورد بينىێتي

 یتەالرساز

 ژ.

 شەمً بۆرەس

 
Theory of architecture 1 طخيا بکر ٍذَىد ادَد پ.ي.د. رەدەري ياريدپرۆفيسۆ 

 
 

Environmental design 2 ادَد پ.ي. د. اديب ّىري رەدەري ياريدپرۆفيسۆ 

 
 

Roof floor system ٍ3 د.عيً عساىديِ ٍعروف ستاۆٍا 

 Architecture design ٍ4 رەد. سردار سىار زيى ستاۆٍا 

 Architecture theory ٍ5 د. داٍد ترمً هينو ستاۆٍا 

 Urban design ٍ6 رج رساً ۆد. ٍهْد ج ستاۆٍا 

 Architecture  design 7 ٍصطفً. فارش عيً پ.ي. د رەدەري ياريدپرۆفيسۆ 

 Urban design ٍ8 د.ادَد باسو ٍذَىد ستاۆٍا 

 Building physics  and 
Climate Responsive Design 

 9 د. صالح اىديِ غريب قادر ستاۆٍاٍ

 Architecture Theory ٍ11 يرپد. صالح اىديِ ياسيِ با ستاۆٍا 

 Architecture  design ٍ11 د.ٍْد ابراهيٌ عسيس ستاۆٍا 

 Landscape & design ٍ12 اسَاعيو طاهرً. سىزاُ  ستاۆٍا 

را  )تفرغ ۆقىتابً دمت

 جسئي (
Environment ٍٍ13 ً جاله قادرگً.جْ رەدەستاي ياريدۆا 

 Urban planning 14 ً. ميفً امرً ٍىالُ ٍاٍۆستای ياريدەدەر 

 Urban planning 15 ً. هديو ساىٌ اسذق ٍاٍۆستای ياريدەدەر 

 HOUSING & landscape 16 ً. اّساً صاىخ عيً ٍاٍۆستای ياريدەدەر 

 Urban planning 17 جاله اىديِ عبداىردَِ ً.صهيب  ٍاٍۆستای ياريدەدەر 

 Interior  design 18 ّازك جَاه عبداىذَيدً.  ٍاٍۆستای ياريدەدەر 

 Environmental design 19 ً.ٍذَد سَير ٍذَىد ٍاٍۆستای ياريدەدەر 

 Vernacular 21 ً. بْياد ٍعروف عبداىقادر ٍاٍۆستای ياريدەدەر 

 21 ً.ريبىار اسَاعيو ابراهيٌ ٍاٍۆستای ياريدەدەر Urban design راۆقىتابً دمت

 Theory of  architecture 22 ً. ادَد اسَاعيو عالء اىديِ ٍاٍۆستای ياريدەدەر 

 Landscape 23 ابى بنر ەً. الّ ٍاٍۆستای ياريدەدەر 

 Architecture  &Urban design 24 بابنر ٍذَد ەً. اىيف ٍاٍۆستای ياريدەدەر 

 25 ً. شْت اسعد ٍذَد ٍاٍۆستای ياريدەدەر Urban design شەري بەبريارد

 Interior Design 26 زيْب قاسٌ ٍجيدً.  ٍاٍۆستای ياريدەدەر 



 
 

 Sustainable architecture 27 ر عبداىعسيسەدالوْل ێً. ف ٍاٍۆستای ياريدەدەر 

 28 ردي خيرهللا عبدهللاەً. ه ٍاٍۆستای ياريدەدەر Digital architecture راۆقىتابً دمت

 Housing 29 ً. هاوّاز ٍجيد عبدهللا ٍاٍۆستای ياريدەدەر 

 Housing 31 ٍجيد عَر ەً. اساٍ ٍاٍۆستای ياريدەدەر 

 31 زة صابر ٍعروفۆً. ر ٍاستتر  را ۆقىتابً دمت

 History & theory of 
architecture 

 32 ياُ صابر قادرڤً.  ٍاٍۆستای ياريدەدەر

 Sustainable  architecture 33 ال دىشاد ابراهيٌپۆً.  ٍاٍۆستای ياريدەدەر 

 Architecture Design 34 کارزاُ عبدهللا شفيعً.  ٍاٍۆستای ياريدەدەر 

 Architecture Design 35 ئاواث ىطيف قادر ٍاستەر 

 Architecture Design 36 گيڤاُ تذسيِ طە ٍاستەر 

 Kurdish Language 37 تارا  ٍشير ٍاستەر 

 Urban Design 38 ّشَيو شىاُ ٍاستەر 

 Architecture Design 39 ٍذَد ەالّ ٍاستەر 

 Urban Design 41 سامار يىسف ٍاستەر 

 Theory of Architecture 41 را هىّترچ ٍاستەر 

 Architecture Design 42 سىيدة عسيس ٍاستەر 

     

 


