
                      السرية الذاتية                   
 االسم: عمر زهري علي -

 م1982التولد: بغداد/-

 التحصيل الدراسي)املؤهالت العلمية(: 

-جامعة بغداد/ كلية الرتبية - قرآن الكري بكالوريوس طرائق تدريس ال -1
 م.2005بن رشد عام ا

 جامعة بغداد  يف اللغة العربية ، كلية الرتبية ، دبلوم  -2
اجلامعة العراقية/كلية  -الدراسات القرآنية اللغة و فلسفة  ماجستري  -3

 م.2010اآلداب سنة  
اجلامعة العراقية/ كلية    -علوم القرآن الكري اللغة و دكتوراه فلسفة  -4

 م.2016االداب )تسلسل االول ترتيباً على اجلامعة( 
الشهادة الدولية من البورد االملاين للتنمية البشرية واعداد املدربني   -5

(TOT). 
   النحو والصرف  –إجازة يف علوم اللغة العربية  -6
 براوييه وابن كثري براوييه إجازة يف قراءة عاصم بن ايب النجود   -7

 



 

 املؤلفات: 

 قراءة معاصرة  -الفكر التنصريي على الشباب املسلم اثر -1
 يف رواية ابوبكر شعبة العلل اللغوية  -2
 تعليقات على منت البناء يف علم الصرف -3
 حتليل ونقد  – دراسة يف مشروع اصالح العربية للعفيف األخضر  -4
 دراسة حتليلية نقدية. –آراء جولد تسيهر يف القرآن الكري و علومه   -5
 القراءة احلداثية للقرآن الكري و اثر االستشراق فيها. -6
 دراسة حتليلية )غري مطبوع(. -سورة الطور -7
 دراسة فقهية )غري مطبوع(. -املرأة و صالة اجلماعة يف املسجد -8

 الشهادات التقديرية: 

بداع  من االمانة العامة جمللس الوزراء العراقي يف يوم االتقديرية شهادة  -1
 العراقي.

 مركز البحوث والدراسات الرتبوية/ وزارة الرتبية. -( شهادات تقديرية 3) -2
 ديوان الوقف السين.  -درع االبداع والتميز -3
يف جمال الرتبية  لبورد األملاين للتنمية والتدريبوسام االبداع العلمي من ا -4

 والتعليم 
 شهادة تقديرية من وزارة الشباب والرايضة  -5
 بداع العلمي من أكادميية مشال اورب وسام اإل -6

 كتب الشكر والتقدير: 

 ( كتاب شكر وتقدير معايل وزير الرتبية.2) -1
 وكيل الوزارة للشؤون االدارية.  -( كتب شكر وتقدير6) -2



 ( كتب شكر وتقدير رئيس اجملمع العلمي العراقي.3) -3
 مدير عام االشراف الرتبوي يف وزارة الرتبية. –( كتاب  شكر وتقدير 2) -4
 مدير عام تربية بغداد/ الكرخ االوىل.  -( كتاب شكر وتقدير15) -5
 اجلامعة املستنصرية.  –( كتاب شكر وتقدير 2) -6
 جامعة بغداد/ كلية الرتبية ابن رشد.   -كتاب شكر وتقدير -7
 حمافظة بغداد. -كتاب شكر وتقدير -8
 االجتماعية وزارة العمل والشؤون  -9
 

 

 اماكن العمل: 

قسم إدارة مادة اللغة العربية    –تدريسي يف كلية االسراء اجلامعة  -1
 (  ٢٠١٤ -٢٠١٣)       االعمال للمدة من 

   يف فضائية العراق الرتبوية  على الدروس التعليمية  مشرف علمي -2
 أة رعاية املوهوبني يف العراق رئيس جلنة مناهج الرتبية اإلسالمية يف هي -3
يف  املديرية العامة للتدريب والتطوير الرتبوي يف  أستاذ السالمة اللغوية  -4

 وزارة الرتبية 
يف هيأة الفتوى والتدريس العراقية ، مادة ) النحو ،    عضو التدريس ، -5

 الصرف ، املنطق (  
 مكتب معايل وزير الرتبية  -6

 
 
 



 املهام اليت ُكل ِّف هبا:  
 

مقرراً لعدد من املؤمترات العلمية اليت تقيمها مؤسسة العراقة للثقافة  -1
 والتنمية.

 يف املؤمترات الدولية ترأس العديد من اجللسات العلمية   -2
 

 املشاركات     
اذكر  الداخلية واخلارجية شاركت يف العديد من املؤمترات العلمية الدولية        

 على سبيل املثال :  منها

 يجامعة الواد  – اجلزائر   –املؤمتر الدويل الثالث مللتقى احلداثة  -１
جامعة  –) الدراسات احلداثية للعلوم اإلنسانية املؤمتر الدويل الرابع  -２

 العراق  – كربالء 
 كلية الرتبية   –  جامعة البصرة –املؤمتر العلمي الدويل الثاين   -３
 ركالدامنا  –اكادميية مشال اورب  –املؤمتر العلمي الدويل األول  -４
 كلية االعالم اجلامعة العراقية   –املؤمتر العلمي الثامن   -５
النقابة العامة للمدربني   –املؤمتر العلمي الدويل السادس واألربعني   -６

 العراقيني 
 العراق   –اجملمع العلمي لكبار العلماء  –املؤمتر العلمي الرابع   -７
 اإلسالمية كلية العلوم   –جامعة دايىل   –املؤمتر العلمي الثالث   -８
 طربق  –ليبيا   –مؤمتر ابن جين الدويل األول لعلوم العربية  -９
 العراق   –مؤمتر تقوي مناهج اللغة العربية  -１０
 وزراء العراقيجملس ال –  العراق   –مؤمتر يوم االبداع العراقي  -１１



مركز البحوث  ) من اجل اصالح العملية الرتبوية (  األول  املؤمتر العلمي   -１２
 العراق  - والدراسات الرتبوية 

 

 اخلربات: 

 البحوث والدراسات الرتبوية.  جملة  -مقوم علمي يف وزارة الرتبية  -1
 اململكة االردنية اهلامشية. -حمكم دويل للقراءات القرآنية  -2
 .(TOT)مدرب معتمد لدورات اعداد املدربني والتنمية البشرية  -3
 التدريسية  يف مديرية تطوير املالكاتالسالمة اللغوية أستاذ دورات  -4
 ، جملة علمية حمكمة تنموية  اخلبري اللغوي جمللة اشراقات -5
، جملة علمية   اجلامعة العراقية   –مقوم علمي يف جملة العلوم اإلسالمية  -6

 فصلية حمكمة دولية 
 

 

 

 الربيد االلكرتوين: 
omarzuhar@yahoo.com 

 اهلاتف النقال: 
0096407727284836 

mailto:omarzuhar@yahoo.com

