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 الشھادات العلمیة 
 2014 ، السنةبغدادالماجستیر، جامعة 
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 التاریخ الوظیفي 
، حیث كان 2013الى    2011كمھندس معماري في مكتب االستشارات الھندسیة/ كلیة الھندسة / جامعة بغداد من السنوات  العمل  

العمل في اعداد التصامیم لكثیر من األبنیة اإلداریة والتخصیصیة والتي تخص الجانب الحكومي وكذلك جانب القطاع الخاص، ثم  
، واحد والعمل على مشروع تطویر انھار البصرة وتصامیم لعدة ابنیة إداریة حكومیة  العمل بعد ذلك في شركة الفصول ولمدة سنة

 . والى حد االن 2014والعمل بعد ذلك كتدریسي في كلیة الفارابي الجامعة منذ عام 
 

 التدریـــس
الثانیة   - المرحلة   / المعماري  أكثر شمولیة    –التصمیم  تكون  مشاریع  لماھیھ  عطاء  تعریفھا  في  كونھا    العمارةشمولیھ 

 . والتكامل مع السیاق والمشھد الحضري  المحلیةمع التشدید عل مفھوم الخصوصیة  وجمال).ومتانھ    (منفعة
الثالثة   - المرحلة   / العمارة  تاریخي    –تاریخ  والعمارة  استعراض  والرومانیة  االغریقیة  المتقدمة  لعمارة  المسیحیة 

الرومانسك والقوطیة  العمائر  وعمارة عصر النھضة  والبیزنطینیة وعماره  (التحلیل  ، وتحلیل ھذه  باالعتماد على اسلوب 
 . المعماریة المختلفة  المقارن) والتمایز بین الطرز

م األساسیة للعالقة التبادلیة  تعریف الطالب على قاعدة معلوماتیة واسعة لمجمل المفاھی  -عمارة ومناخ / المرحلة الرابعة  -
وحقائقھا   المناخیة  الطبیعیة  بالعوامل  بدءاً  والعمارة.  الطبیعیة  البیئة  المستوى    ،الفیزیائیةبین  بشكل عام    اإلقلیميعلى 

 . وعلى المستوى المحلي لمناطق العراق بشكل خاص كمثال للمناطق الحارة الجافة
ب على اھم مشاكل البیئة التي تعاني منھا المدن واھم الحلول الصدیقة للبیئة  تعریف الطال  –االستدامة / المرحلة الخامسة  -

 التي یكون للمعماري دور واضح فیھا وعملیة تنطیقھا ضمن المدن او استعمالھا ضمن األبنیة المعماریة المصممة. 

 
 ي ــاالھتمام البحث

 التصمیم الحضري  -
 التصمیم البیئة المستدام للمدن  -

 
 ةــالعلمیورات  ــالمنش

- Al-Zubaidy, D. M., Majed, F. A., & Hassan, S. A. (2019, May). Transport systems and the 
impact of the sustainable activities on the permanence of existing cities. In IOP Conference 
Series: Materials Science and Engineering (Vol. 518, No. 2, p. 022026). IOP Publishing . 

- ALslik, G. M. R., & Majeed, F. A. (2014). Succession of Urban Structures of the City of 
Baghdad. Journal of Engineering, 20(12). 

- - Mohammad S. Alayan, and Firas A. Majeed, “The impact of Low Light Reflectance 
Value (LRV) Surface Positioning on Interior Space Illumination” in the 8th Engineering 
and 2nd International Conference for College of Engineering –2021 (AIP – Scopus) . 

 

 



 
 النشــاطات العلمیــة

 عضو في نقابة المھندسین العراقیة  -
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