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 التاریخ الوظیفي 
عملت في مؤسسات مختلفة وبمستویات مختلفة في القطاع الخاص و الحكومي و لحسابي الشخصي ، تركز العمل بالسنین السابقة  

دسیة في مراحلھا المختلفة من االعداد على تصمیم المباني بصورة رئیسیة فضالً عن التصمیم الداخلي و التنفیذ و متابعة االعمال الھن
 و التصمیم و التنفیذ و التدقیق و االستالم للمشاریع. فضالً عن المھام االداریة التي یتطلبھا كل عمل في كل وظیفة و اعداد المحاضرات

- 2018بین االعوام   27و الندوات و تنظیم الورش. تم انتخابي الكون عضو مؤتمر عام في نقابة المھندسین العراقیة في الدورة  
 Sustainableالقاء محاضرة بعنوان    . السویسریة  Cewasو  االلمانیة    BORDAحصلت على تدریب من قبل مؤسسة    .  2021

Sanitation and Water Management SSWM   العراقیة و جامعة كربالء و في قاعة المھندسین  نقابة  بالتعاون مع 
 . 2019عام  PMAIمؤسسة ادارة المشاریع العراقیة 

 
 التدریـــس

احد اعضاء كادر درس التصمیم المعماري و درس الرسم المعماري للمرحلة االولى، تدریس مادة خدمات االنارة للمرحلة   -
الصوتیات للمرحلة الرابعة و درس تقنیات البناء المتقدم للمرحلة الرابعة و درس االنشاء التقني  الثالثة و درس خدمات  

 ) 2022-2021للمرحلة الرابعة. (
احد اعضاء كادر درس التصمیم المعماري و درس الرسم المعماري للمرحلة الثالثة، تدریس مادة تركیب المباني للمرحلة   -

ة الثالثة و درس خدمات الصوتیات للمرحلة الرابعة و درس تقنیات البناء المتقدم للمرحلة  الثالثة و خدمات االنارة للمرحل
 )2021-2020الرابعة و درس االنشاء التقني للمرحلة الرابعة. (

احد اعضاء كادر درس التصمیم المعماري و درس الرسم المعماري للمرحلة الخامسة، تدریس مادة تركیب المباني للمرحلة   -
و خدمات االنارة للمرحلة الثالثة و درس خدمات الصوتیات للمرحلة الرابعة و درس تقنیات البناء المتقدم للمرحلة  الثالثة 

 ) 2020-2019الرابعة و درس االستدامة للمرحلة الخامسة. (
 

 ي ــاالھتمام البحث
و ادارة الطاقة باالضافة الى جوانب    Environmental Managementالنشر لبحوث في مواضیع االدارة البیئیة في العمارة  

 زیادة كفائة استخدام مصادر الطاقة الطبیعیة كاالنارة الطبیعیة في المباني 
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- 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) . 

-  Mohammad Salman and Younis Mahmood M. Saleem, “ The Impact of Using heat 
Insulation in Reducing Operational Energy and LCA Emission in Local Building” The Iraqi 
Journal of Architecture, Volume Issue: 3 Year: 2017   .  

    



-  MSc, Architecture Design, Environment Management Thesis: “The Role of Modern 
Building Techniques in Reducing Emissions Pollution in the Local Environment .” 

-  Mohammad Salman and Younis Mahmood M. Saleem “The Milestone in the Sustainability 
Timeline and its Reflection on Architecture” Al-Muhandis, Issn 24130230- Volume 154 
March 2017 . 
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