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منها : التراكيب المعمارية ، اسس التصميم  في الدراسة االولية قامت بتدريس عدد من المواد

، الرسم الهندسي ، تصميم داخلي ، مشروع ، تحديد مصطلحات باللغة االنكليزية . وحاليا 

 لمرحلة الثانية ، ومادة تصميم االثاث للمرحلة الثالثة .تدرس مادة تقنيات مواد ل
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