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 السيرة الذاتية والعلمية للدكتور فالح العامري 
 

 
 

 1953/ 10/12تاريخ الوالده    :  
 محافظة بابل,مكان الوالده     :  الحلة 
 الحالة الزوجية  :  متزوج

 اللغــــات         :  العربية واإلنكليزية
 

 المؤهالت العلمية
 –ال  ــــرإل  – 1977جامعــــة ال  ــــرإل    –د كليــــة اإلدارإل واإلدت ــــا –فــــق اإلدت ــــاد          بكــــالوريو 
 العراق
ــــفولق   جامعــــة  ــــالاورد   ماجستير ــــات الليــــل ال المملكــــة –إنكلتــــرا  – 1989 –فــــق  اتاادي
 المتحفإل
  المركـز اليـانونق للفرا ـات  )الجانب اليـانونق والتب ييـق  للاطلال حري تأمين الو  نيلفق  دكتوراه 

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

 المسؤوليات .1
 الحالية 
2006 
 ية لل لاعة اال تخراجية فق العراق عضو لجلة م ادرإل الشااف    2009
  العالمية عضو اللجلة الوطلية للتااوض النظمام العراق لملظمة التجارإل  2014



2 

 

  ضمن فريق الخ راء الـوطلق رئيس فريق الخ راء الصالح وتبوير دباع التامين العرادق  2014
والسيا ــات لــفع  تشــكلية مــن د ــل مكتــب دولــة رئــيس مجلــس الــواراء الصــفار  زمــة االجــراءات الــ ي تــ  
  الخاص اليباع 
 للاطواال تراتيجيات فق واارإل ا شؤون التسويقمستشار   ايلول  2017
  السابية 
 لتأمين الوطلية   فرع بابلفق شركة ا مرادب  سابات و محا ب  1986  -   1979
 اللاط فق للفننيل فق بعض شركات التأمين وشركات عمل   2004  -   1996
 مفير عام   شركة نادالت اللاط العرادية    2006  -   2004
 عضو مجلس إدارإل الشركة العربية لليل ال ترول   2006  -   2004
  OPECمحافظ  جمهوريه العراق فق ملظمه الفول الم فرإل لللاط )  2017 -  2006
 ابقعضو مجلس ادارإل  يل الرميلة الل    2012  -   2010
 عضو مجلس ادارإل  يل اال فب اللابق    2012  -   2010
 مفير عام  شركة اللادالت العرادية وكالة -  2015  2009
   SOMO)  مفير عام ورئيس مجلس اداره  شركة تسويق اللاط) ايلول    2017)مار    2006
 

 ملخص بأهم المؤلفات والبحوث والمقاالت : .2
 

 الكتب 
o   بيروت 1998كتاب باللغة العربية  ول التلوث ال حري باللاط من  وادث اللادالت   

 تالوالمياب ال حوث والمياالت 
o   ل االدت ادي العرادق والميابالت التلازيونية   و كتب العفيف من ال حوث والمياالت

بعض ادناه ن كر . و خالل  يرته المهليه بشكل خاص  بشكل عام وصلاعة اللاط 
 : المياالت والتيارير

o  ميالة  ول تأثير برنامج الغ اء ميابل اللاط على صلاعة اللاط العراق   جريفإل الحياإل
 1997الللفنية 

o  1998يفإل الحياإل الللفنية   بحث  ول ط يعة ومستي ل ملاف  ت فير اللاط العرادق   جر 
o 1998  جريفإل الحياإل الللفنية   "تجفيف أوبكلهل هلاك  اجة " بعلوان  بحث 
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o   مجلة  1999ميالة  ول تأثير تجايف األهوار فق العراق على ال يئة فق الملبية
 الملتفى اإلدت ادي العرادق   للفن

o  ال  رإل 2005تيرير  ول دور الليل ال حري لللاط فق السيا ة اللابية العرادية  عام   
o بغفاد 2006اللابية خالل األربع  لوات اليادمة  واارإل  يا ة يتضمن م ادئ فق  تيرير 
o   بغفاد 2014تيرير  ول اولويات السيا ة االدت ادية للحكومة اليادمة   
o جريفإل ال  احبغفاد   2015  دي فق العراق ميالة  ول اهمية التلوع االدت ا   
o  المشاركة فق اعفاد ا تراتيجية شركة تسويق التاط 

  المحاضرات والمشاركات 
o  الدت ادية للعراق  السيا ة ير من اللشاطات المتعلية بافق الكثشارك  بشكل فعال

وال يئة المواانة السلوية للعراق  الوادع ال حق  والزراعق   وال لاعق   والم ارف 
 الخ.....

o ن كر  تحفثشارك فق العشرات من اللفوات والمؤتمرات المحلية واالدليمية والفولية كم
 بعضها :

o  محاضرإل  ول دور اليباع الحكومق واليباع الخاص وملظمات المجتمع المفنق فق
   الحلة2004الفولة الفيميراطية  

o اال تراتيجية الوطلية للبادة فق جمهوريه العراق 
o ركة التسويق فق الم ادرإل الشاافية الوطلية لل لاعة اال تخراجيةدور ش 
o  لحف االن 2006انجااات شركة تسويق اللاط خالل الاترإل من محاضرإل  ول 
o  العرض والبلب العالمق على اللاط ودور العراق فق السوق العالمق لللاط  كلية االدارإل

  2014واالدت اد  جامعة بغفاد  
o رو يا  2014بادة العالمق / الييت فق ملتفى البادة العلمق دور العراق فق  وق ال ( 
o  2009نفوه  واريه عن اللاط العرادق ومواانات الباده العالميه فق جامعه بابل  
o  2013ايرادات اللاط العرادق واشكاليات المواانه 
o  وردة تتضمن ملخص  ول اولويات  يا ة الحكومة اليادمة ورئيس جلسة نفوإل برنامج

  2014التق نظمها المعهف العرادق لالصالح االدت ادي  ايلول مة الحكو 
o  متحفث فق مؤتمرCWC   للفن2015الخاص ب لاعة اللاط العرادية   
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o   ول تأثير انخااض فق موضوع متحفث فق مؤتمرات  ول تبورات ا واق وا عاراللاط 
جليف عام   فق Argus، االدت اد العرادق وايرادات اللاط  مؤ سةا عار اللاط على 

  2016وفق ابو ظ ق عام   2015
o اللاط   واق ا متحفث فق مؤتمر  ول اخر تبورات  Chatham House  للفن  

2016 
 شاطات أخرى ن .3
 اللشاطات االحالية 

o عضو هيئة المستشارين لش كة االدت اديين العراديين 
o  عضو هيئة المستشارين للمعهف العرادق لالصالح االدت ادي  بغفاد 
o 2014يئة االدارية لجمعية االدت اديين العراديين  بغفاد  عضو اله 

 
 اللشاطات السابية 

o  1986ولغاية  1980عضو جمعية االدت اديين العراديين  فرع محافظة بابل للاترإل من 
o   2003ولغاية  1996عضو الملتفى االدت ادي العرادق فق للفن للاتــرإل من 
o 2003ولغاية  1998ن  عضو اكاديمية العراديين فق للفن للاترإل م 

 االهتمامات العامه .4
o المساهمة الاعالة فق تعزيز الفيميراطية فق العراق 
o  شركات اليباع الخاص  دورالمساهمة الاعالة فق اعادإل بلاء االدت اد العرادق وتعزيز

 .وملظمات المجتمع المفنق السوق ادت اد  فق بلاء 
 

  2017 األول تشرينبغفاد 
 
 


