
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 وهاب حمزة صالح مهدي

في ( ةفطينالمركز بحوث االستكشافات ) سنه عملت في قسم المختبرات 40ولمدة  وزارة النفط منموظف متقاعد 

كمية المخزون  اماكن تركيز وتحديد الغازيةو النفطيةصخورالمكامن   صلحساب خوا pvtشعبة البتروفيزياء 

تحديد للمناطق الواعدة بالنفط والغازل الجيولوجيةوكذالك في تقديم الدراسات   ,او الغازي وكمية االنتاج النفطي
وكذالك فين الجدد للموظ الجيولوجيةة التدريبي تقديم الدوراتوفي شمال ووسط وجنوب العراق . فيها  النفطيةالمصائد 

للشركه عند ابرام العقود  والمشاركه مع الكادر المتقدمفي الصحه والسالمه والبيئه  القاء المحاضرات التدريبيه
, عملت  واقع الحفروتحديد م النفطيةلتحديد ابعاد وامتدادات المكامن  ةاالجنبي الشركات مع بالمسح الزلزالي ةالخاص

في وزارة النفط التابع الى لجان التراخيص  لمدة سنتينو لحقل الفيحاء النفطي JMCالمشتركه  ةعضو في لجنة االدار

نظام ادارة الصحه  عضو في اللجنه الرئيسيه في وزارة النفط لتطبيق,و  للنفط الكويتية - ةمع الشركه االماراتي

 ولمدة عشر سنوات. رئيس لهذا القسم وعملت .في كافة شركات وزارة النفط HSE-MSوالسالمه والبيئه 

 

 ماجستير جيولوجيا النفط روسيا, بكالوريوس علوم جيولوجي جامعة بغداد 

 

لصخور البتروفيزيائية المسامية والنفاذية الخصائص ودراسة على قياس ةدوره تدريبي 
  .اليابان -نيبون شركة في النفطيه والغازيه المكامن

المكمنيه الظروف على قياس التدريب PVT  بواسطة االجهزة المختبرية  في  شركة 

 .فرنسا في VINCI-France  فنشي
   دوره تدريبيه في HSE-MS شركةفي cnooc الصين في سينوك 
دورة تدريبية في HSE-MS شركة في PetroChina - األردن 
شركة  مع العملOGS  المصرية في تطبيق نظام الصحة والسالمة والبيئة في كافة

 اقسام شركة االستكشافات النفطيه .
ةعلى برنامج السيرفر الخاص في رسم الخرائط الكنتوري في الحاسوب دوره تدريبيه . 
 ةاالستكشافيمختلفه كثيره خاصه بالجيولوجيا دورات تدريبيه. 

 

شركة االستكشافات  بنك المعلومات منشوره في) الدراسات جيولوجية للحقول التالية الدراسات ال
 (ةالنفطي

بلد حقل 

 حقل ناودومان 

 حقل جرة بيكه 

 حقل بدرة 

 منطقة غرب كربالء 

 حقل قره جوق 

 حقل صفية 

اثناء عملية المسح الزلزالي لبعض  HSE-MSاالشتراك مع الشركات االجنبية التي يتم التعاقد معها  في تطبيق نظام 

المناطق والحقول النفطية المراد تطويرها في وسط وجنوب العراق من قبل الفرق الزلزالية التابعة لشركة 
امه مصدقة من قبل االدارة العليا للشركة لتوفير بيئة عمل امنة ونضيفة للكوادر االستكشافات النفطية ووضع سياسة ع

 العاملة في كافة مواقع الشركة.

009647801872051 

wahabhamzah55@gmail.com 

 ذكر
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 متزوج

 الصالحيةالعراق بغداد الكرخ 

 عراقي

 عربي

 رئيس جيولوجين اقدم

)الورد  Microsoft Officeبرامج  على العمل في القدرة

 ,البور بوينت ,االكسل(

عالية ولمختلف القدرة على استعمال شبكة االنترنيت بفعالية 

   االغراض

كتابة وقراءة  اإلنكليزية والروسيةاجادة اللغة و اللغة االم العربية-

.وتحدث  

 

 عربي

 انكليزي

 روسي



 

Wahab  hamazah saleh mahdy 

A retired employee from the Ministry of Oil and for 40 years worked in the laboratories department (Oil 
Exploration Research Center) in the Petrophysics Division PVT to calculate the properties of the oil and gas 
reservoir rocks and determine the places of concentration of the amount of oil or gas reserves and the 
amount of production, as well as in providing geological studies of promising areas of oil and gas to determine 
the oil traps in them. In northern, central and southern Iraq. And providing geological training courses for new 
employees, as well as giving training lectures in health, safety and environment, and participating with the 
company’s advanced staff when concluding contracts for seismic surveys with foreign companies to determine 
the dimensions and extensions of oil reservoirs and to locate drilling sites. The Ministry of Oil is affiliated with 
the licensing committees with the Emirates - Kuwait Oil Company, and a member of the main committee in 
the Ministry of Oil to implement the Health, Safety and Environment Management System (HSE-MS) in all the 
companies of the Ministry of Oil. I was the head of this department for ten years. 

M.SC IN OIL FIELDS GEOLOGY, RUSSIA  2006 

B.SC GEOLOGY, BAGHDAD UNIVERSITY  1979 

Geological studies of the following fields (the studies are published in the Data Bank of the 
Oil Exploration Company) 
• Bullad field 
• Naudoman field 
• Pique jar field 
Badra field 
• West Karbala region 
• Qarachok field 
• Saffya field 
Participation with foreign companies that are contracted to implement the HSE-MS system 
during the seismic survey process for some areas and oil fields to be developed in central 
and southern Iraq by the seismic teams of the Oil Exploration Company and the 
development of a general policy approved by the company’s senior management to provide 
a safe and clean work environment For cadres working in all company sites. 

- A training course on measuring and studying the porous and permeable petrophysical 
properties of oil and gas reservoir rocks at Nippon Company - Japan. 

- Training on measuring PVT reservoir conditions using laboratory equipment at Vinci 
VINCI-France in France. 

- Training course in HSE-MS at Cnooc Cinoc in China 
-  Training course in HSE-MS at PetroChina – Jordan 
- Work with the Egyptian OGS company in implementing the health, safety and 

environment system in all departments of the Oil Exploration Company. 
- A computer training course on the special server program in drawing contour maps. 
- Many different training courses for exploration geology. 

Ability to work in Microsoft Office programs 
(Word, PowerPoint, Excel) 

The ability to use the Internet effectively 
and for various purposes 

Mother tongue Arabic and fluency in 
English and Russian in writing, reading and 
speaking 

Arabic 

English 

Russian 
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married 

 

Iraq baghdad salihiya 

iraqi 

arabic 


