السيرة الذاتية والعلمية للدكتور فالح العامري

تاريخ الوالده
مكان الوالده

1953 /12/10 :
 :الحلة ,محافظة بابل

الحالة الزوجية  :متزوج
اللغـ ــات

 :العربية واإلنكليزية

المؤهالت العلمية
بكـ ــالوريو

فـ ــق اإلدت ـ ــاد – كليـ ــة اإلدارإل واإلدت ـ ــاد – جامعـ ــة ال

ـ ــرإل  – 1977ال

ـ ــرإل –

العراق
فـ ــق اتااديـ ــات الليـ ــل الـ ــفولق جامعـ ــة ـ ــالاورد –  – 1989إنكلت ـ ـ ار –المملكـ ــة

ماجستير
المتحفإل
دكتوراه

فق نيل والتأمين ال حري لللاط (الجانب اليـانونق والتب ييـق

المركـز اليـانونق للف ار ـات

ال ترولية والمعفنية كلية اليانون جامعة دنفي  – 1994إ كتللفا – المملكة المتحفإل

 .1المسؤوليات
 الحالية
2006
2009

عضو لجلة م ادرإل الشاافية لل لاعة اال تخراجية فق العراق

2014

عضو اللجلة الوطلية للتااوض النظمام العراق لملظمة التجارإل العالمية
1

رئيس فريق الخ راء الصالح وتبوير دباع التامين العرادق ضمن فريق الخ راء الـوطلق

2014

الـ ي ت ـ تشــكلية مــن د ــل مكتــب دولــة رئــيس مجلــس الــواراء الصــفار زمــة االج ـراءات والسيا ــات لــفع
اليباع الخاص
 2017ايلول مستشار شؤون التسويق واال تراتيجيات فق واارإل اللاط
 السابية
1986 - 1979

مرادب سابات و محا ب

2004 - 1996

عمل فق بعض شركات التأمين وشركات نيل اللاط فق للفن

2006 - 2004

فق شركة التأمين الوطلية فرع بابل

مفير عام شركة نادالت اللاط العرادية

2006 - 2004

عضو مجلس إدارإل الشركة العربية لليل ال ترول

2017 - 2006

محافظ جمهوريه العراق فق ملظمه الفول الم فرإل لللاط (OPEC

2012 - 2010

عضو مجلس ادارإل يل الرميلة اللابق

2012 - 2010

عضو مجلس ادارإل يل اال فب اللابق

2015 - 2009

مفير عام شركة اللادالت العرادية وكالة

( 2006مار

 ( 2017ايلول مفير عام ورئيس مجلس اداره شركة تسويق اللاط (SOMO

 .2ملخص بأهم المؤلفات والبحوث والمقاالت :
 الكتب
 oكتاب باللغة العربية ول التلوث ال حري باللاط من وادث اللادالت  1998بيروت
 ال حوث والمياالت والميابالت
 oكتب العفيف من ال حوث والمياالت والميابالت التلازيونية

ول االدت ادي العرادق

بشكل عام وصلاعة اللاط بشكل خاص خالل يرته المهليه .ون كر ادناه بعض
المياالت والتيارير :
 oميالة ول تأثير برنامج الغ اء ميابل اللاط على صلاعة اللاط العراق جريفإل الحياإل
الللفنية 1997
 oبحث ول ط يعة ومستي ل ملاف ت فير اللاط العرادق جريفإل الحياإل الللفنية 1998
 oبحث بعلوان "هل هلاك اجة لتجفيف أوبك" جريفإل الحياإل الللفنية 1998
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 oميالة ول تأثير تجايف األهوار فق العراق على ال يئة فق الملبية  1999مجلة
الملتفى اإلدت ادي العرادق للفن
 oتيرير ول دور الليل ال حري لللاط فق السيا ة اللابية العرادية عام  2005ال

رإل

 oتيرير يتضمن م ادئ فق يا ة واارإل اللابية خالل األربع لوات اليادمة  2006بغفاد
 oتيرير ول اولويات السيا ة االدت ادية للحكومة اليادمة  2014بغفاد
 oميالة ول اهمية التلوع االدت ادي فق العراق  2015بغفاد جريفإل ال

اح

 oالمشاركة فق اعفاد ا تراتيجية شركة تسويق التاط
 المحاضرات والمشاركات
 oشارك بشكل فعال فق الكثير من اللشاطات المتعلية بالسيا ة االدت ادية للعراق
المواانة السلوية للعراق الوادع ال حق والزراعق وال لاعق والم ارف وال يئة
.....الخ
 oشارك فق العشرات من اللفوات والمؤتمرات المحلية واالدليمية والفولية كمتحفث ن كر
بعضها :
 oمحاضرإل ول دور اليباع الحكومق واليباع الخاص وملظمات المجتمع المفنق فق
الفولة الفيميراطية  2004الحلة
 oاال تراتيجية الوطلية للبادة فق جمهوريه العراق
 oدور شركة التسويق فق الم ادرإل الشاافية الوطلية لل لاعة اال تخراجية
 oمحاضرإل ول انجااات شركة تسويق اللاط خالل الاترإل من  2006لحف االن
 oالعرض والبلب العالمق على اللاط ودور العراق فق السوق العالمق لللاط كلية االدارإل
واالدت اد جامعة بغفاد 2014
 oدور العراق فق وق البادة العالمق  /الييت فق ملتفى البادة العلمق  ( 2014رو يا
 oنفوه واريه عن اللاط العرادق ومواانات الباده العالميه فق جامعه بابل 2009
 oايرادات اللاط العرادق واشكاليات المواانه 2013
 oوردة تتضمن ملخص ول اولويات يا ة الحكومة اليادمة ورئيس جلسة نفوإل برنامج
الحكومة التق نظمها المعهف العرادق لالصالح االدت ادي ايلول 2014
 oمتحفث فق مؤتمر  CWCالخاص ب لاعة اللاط العرادية  2015للفن
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 oمتحفث فق مؤتمرات ول تبورات ا واق وا عاراللاط فق موضوع ول تأثير انخااض
ا عار اللاط على االدت اد العرادق وايرادات اللاط مؤ سة  ،Argusفق جليف عام
 2015وفق ابو ظ ق عام 2016
 oمتحفث فق مؤتمر ول اخر تبورات ا واق اللاط  Chatham Houseللفن
2016

 .3نشاطات أخرى
 اللشاطات االحالية
 oعضو هيئة المستشارين لش كة االدت اديين العراديين
 oعضو هيئة المستشارين للمعهف العرادق لالصالح االدت ادي بغفاد
 oعضو الهيئة االدارية لجمعية االدت اديين العراديين بغفاد 2014
 اللشاطات السابية
 oعضو جمعية االدت اديين العراديين فرع محافظة بابل للاترإل من  1980ولغاية 1986
 oعضو الملتفى االدت ادي العرادق فق للفن للاتــرإل من  1996ولغاية 2003
 oعضو اكاديمية العراديين فق للفن للاترإل من  1998ولغاية 2003

 .4االهتمامات العامه
 oالمساهمة الاعالة فق تعزيز الفيميراطية فق العراق
 oالمساهمة الاعالة فق اعادإل بلاء االدت اد العرادق وتعزيز دور شركات اليباع الخاص
فق بلاء ادت اد السوق وملظمات المجتمع المفنق.
بغفاد تشرين األول 2017
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