
    

      

 ةــــيرة ذاتيـــــس
                                                 ـ المعلومات الشخصية:1

 مرجان    : اللقب                أ /االسم الكامل : ضياء رفيق حسون علي
 1962 كانون الثاني 8ب/مكان وتاريخ الوالدة : بابل ـ الحلة ـ 

 ج/ الجنس : ذكر 
 والقومية : عراقية ـ عربية  د/ الجنسية 
 أطفال 5/الحالة الزوجية : متزوج ولي  ىـ

 و / اللغات التي يجيدىا : العربية واالنكليزية
 
  ـ العناوين : 2

 13/2دار  25زقاق  903محلة  أ / بغداد ـ كرادة شرقية ـ آرخيتو 
 ب/ بابل ـ حلة ـ بكرلي

 drmirjan@yahoo.com ج/ عنوان البريد االلكتروني:

  07702838198- 07901804392ـ  07801020787 رقم الموبايل :
 
 : ـ الشهادات العلمية 3

 الشهادة والدرجة االختصاص الدراسةمدة  الجامعة   /اسم الكلية  
قسم  –كلية الهندسة   –جامعة بغداد 

 المساحة 
 متوسط -بكالوريوس ىندسة   ىندسة مساحة   1983  / 1/9 -1979/  9/ 1

مركز التخطيط الحضري  –بغداد جامعة 
 واالقليمي للدراسات العليا 

   - ماجستير تخطيط مدن واقاليم واقليمي  تخطيط حضري  1996/   1/9 – 1993/ 1/9
  جيد جدا

  
مركز التخطيط الحضري  –جامعة بغداد 

 واالقليمي للدراسات العليا 
  –مدن واقاليم  دكتوراه تخطيط تخطيط حضري واقليمي   2005 - 2000/ 10/ 1

 جيد جدا  
 

 
 رسالة الماجستير : انتاج وتحديث الخرائط الرقمية واستخدامها في تخطيط المدن   أ.

  GISالدكتوراه : االسناد التخطيطي لمتخذي القرار باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   أطروحةب. 
 
 



 

 

  الخدمة خط.4
 ة العسكرية . . ضابط مهندس مساحة في صنف المساح 1984أ. 

  GPS والمسح باألقمار الصناعية : ضابط مهندس مساحة ميداني 1987 – 1984ب. 
 خرائط .  إعدادمدير شعبة و مسح جوي مهندس :  1992 – 1988ج. 
 MSCر ي: مرحلة الماجست 1996 – 1993د. 
 خرائط في مدرسة المساحة العسكرية  إعداد أستاذ:  1998 -1997و.
 مدير جناح تدريب انتاج الخرائط والمخططات :  2000 – 1998ر. 
  .ومحاضر في الكلية ألتقنيو األساسعضو فريق عمل تصميم بغداد  – PHD : مرحلة الدكتوراه 2003 – 2000ز. 
 
 2006-2003 الهندسي: و اإلشرافإدارة المشاريع  .5

  .العراق أعمار إعادةوشركات  USAIDالدوليوللتنمية  االمريكيو  الوكالة –مدير مشاريع البنى التحتية في الفرات االوسط 
 
 : مشرف ىندسي لمشاريع -.Bechtel Co:شركة بكتل العالميةأوال 

 ( واسط – قادسيو – كربالء -نجف -بابل مدرسو في محافظات ) 200 تأىيل*        
 في محافظات ء ومحطات معالجة المياه الثقيلوحطات تصفية المام تأىيل*        

 (  واسط – قادسيو -ء كربال – نجف -بابل )           
 . العراقية*مدير برامج التدريب والتطوير للمهندسين والكوادر الفنيو         
 نقلو الى البصره.لع بحر النجف و احجر تحكيم سكك الحديد من مق إنتاج *مدير مشروع        

ومدير برامج                        كربالءالماء والمجاري في محافظة  تنفيذي لمشاريع  مدير -.Parsons Co ثانيا:شركة بارسونس االمريكيو 
 التدريب فيها.       

: مدير برامج التقويو والتدريب لمشاريع الماء والمجاري في .Flur Amec البريطانيو –ثالثا:شركة فلورأمك االمريكيو 
 الفرات االوسط والبصره.

 
     2011-2007 .جامعة بغداد6
 للدراسات العليا.-واإلقليميا.تدريسي في المعهد العالي للتخطيط الحضري  

 .واألقاليمفي تخطيط المدن  واستخدامهاب.أستاذ متخصص في نظم المعلومات 
 ج.مدير المكتب االستشاري التخطيطي.

 ضلوعية.د.مدير مشاريع ستراتيجيات تطوير وتحديث التصاميم االساسية لمدن تلعفر والدجيل وال
 ه. مدير مشروع المسح السياحي واالثاري والتراثي في العراق واعداد خطط التطوير واالستثمار .

 و.باحث ومشارك في مؤتمرات محلية ودولية والمسؤول العلمي لمرحلة الدبلوم؟المخططات االساسية.
 

 الدكتور المهندس                                                                                  
 ضياء رفيق مرجان                                                                                
 2011 شباط 5                                                                                

 


