
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علي حسين جواد حمادي دبش

.ةالحقول النفطية و الغازي تطوير االبار و بإنتاجالدراسات ذات العالقة  سنة خبرة في اعداد  12  

اضافة الى ذات عالقة باختصاص هندسة النفط  (برامج محاكاة ) متطورة  برمجياتالعمل على  

 .برمجيات مساعدة و ساندة في تحليل فحوصات االبار و الموائع النفطية و لباب الصخور 

 .العراقية  النفطية العمل مع شركات جوالت التراخيص النفطية فيما يتعلق بتطوير الحقول

 . العراقية الحقول النفطية إلنتاجمستقبلية  تطوير  خطط  داعدا 

 

  

  3891 -كلية الهندسة  -جامعة بغداد  -بكالوريوس هندسة النفط  -

 3898 -كلية الهندسة  -ة بغداد جامع -هندسة النفط  ماجستير -

  5002 -موسكو روسيا  -جامعة كوبكن للنفط والغاز  -دكتوراه هندسة المكامن النفطية و الغازية  -

 

 دورة تحليل بيانات فحوصات االبار  -
 Eclipseدورة  -

  Introduction course in Petrelدورة تعريفية في البتريل  -

  PIPESIMدورة  -

  SIS مجيات شركة شلمبرجرردورة متكاملة لب -

 دورة في هندسة المكامن النفطية  -
 EOR للنفط  دورة في االستخالص المدعم  -
 االنتاج ادارة  و اقتصاديات دورة في -
  مايكروسوفت اوفيس  دورات في -

 .دراسة حقل نور النفطي -تطوير الحقول النفطية باستخدام تكنلوجيا االبار االفقية  -
 .في البئر االفقيان النفط  جري عند في الحفرة االفقية فقدان الضغطتحديد  -
 باستخدام تكنلوجيا االبار االفقيةفي المكامن ذات المحتوى المائي العالي للنفط  باء المصاحتقليل انتاج الم -
 استخدام االبار االفقية في تطوير حقل نور النفطي جدوى -

07714291076 

 alialihj1960@yahoo.com 

 ذكر 

12 /5  /2621 

 متزوج

 البنوك  -بغداد 

 العراق 

 عربي

 الجامعة الكوت كلية في تدريسي 

تفصيلية لتطوير اولية و في اعداد دراسات  ةركاو مشاشراف  -
نها تطوير حقل الناصرية م , ية العراقيةالحقول النفطية  والغاز

و حقل الرطاوي في البصرة و حقل  في محافظة ذي قار النفطي
 .وغيرها مارة في محافظة ميسانالع

ورشات العمل لتطوير عمل القطاع النفطي فيما واعداد ادارة  -
وحات راالشراف و مناقشة العديد من اط .يخص االستخراج 

  في جامعة بغداد و الماجستيرالدكتوراه 

و رئيس  مركز وزارة النفط يير قسم الدراسات المكمنية فيمد -
 .لعديد من اللجان الفنية في الوزارة

 العربية 

 االنكليزية 

 



 
Ali Hussein Jawad Dabash 

- 21 years of experience in preparing studies related to the production of wells and the development of 

oil and gas fields. 

 - Working on advanced software (simulation programs) related to the petroleum engineering specialty, 

in addition to auxiliary and supportive software in analyzing wells, fluids and rock core analysis. 

- Working with oil licensing round companies regarding the development of Iraqi oil fields. 

 Preparing future plans for Iraqi oil fields production.  

 

 B.Sc - University of Baghdad ( 1983)  

M.Sc - University of Baghdad.(1989 )  

Ph.D - University of Oil and Gas named after J.M. Gubkin ,Moscow ,Russia. 

(2005) 

Well test data analysis course 

- Eclipse  

Introduction course in Petrel 

- PIPESIM course 

- Integrated course for Schlumberger SIS software 

A course in oil reservoir engineering 

EOR . Enhanced Oil Recovery Course 

Course in economics and production management 

Courses in Microsoft Office 

 

- Oil fields development by using technology of Horizontal well - case study for  Al Noor 
oil field. 
- Pressure loss determination during oil flow in horizontal borehole. 
- The Effectiveness of using Horizontal wells in development of the  Al Noor oil field.   
- Reducing the production of water associated with oil in high water production 

reservoirs by using horizontal well technology 

 

-Supervising and participating in the preparation of 

preliminary and detailed studies for the development 

of Iraqi oil and gas fields 

-Director of the Department of Reservoir Studies at 

the Center of the Ministry of Oil and head of several 

technical committees in the ministry 
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Male 

26/5/1960 

Married 

 Baghdad -Al binook 
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Arabian 


