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 زهيرعلي االسم : الدكتور عمر

 بغداد ١٩٨١ التولد :

 : متزوج ولديه طفلة    الحالة االجتماعية 

 

   تحصيل العلميال

 

 . جامعة بغداد –كلية التربية ابن رشد  –علوم القرآن الكريم _ بكالوريوس ١

 . الجامعة العراقية –كلية اآلداب  –آن الكريم _  ماجستير فلسفة علوم القر٢

ول على طلبة الكلية  العراقية ، ال  الجامعة  –كلية اآلداب  –الكريم دكتوراة فلسفة علوم القرآن  _٣

 .على دفعة الدكتوراة في التخرج في القبول ، والطالب الول 

 . _ شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب٤

 .ء بغداد في النحو والصرف _ إجازة علمية عن كبار علما٥

 . قراءة عاصم بن ايي النجود_ إجازة علمية في رواية القرآن الكريم ب٦

 

 

 أماكن العمل

 

 .  _ عضو هيأة التدريس في كلية السراء الجامعة ١

 . م  ٢٠١٣معة  لجا_ أحد مؤسسي قسم إدارة االعمال في كلية االسراء ا ٢

 . م  ٢٠١٣سراء الجامعة وحقوق اإلنسان في كلية اإل تدريسي لمادتي اللغة العربية  _٣

 . لتربية بغداد الكرخ الولىعلى مالك المديرية العامة تدريسي لمادة اللغة العربية _ ٤

 . ئية التربوية ، مديرية التلفزيون التربوي_ مرشح إلدارة قناة العراق الفضا٥

 . تربوية في فضائية العراق التربوية_ مكلف من معالي وزير التربية باالشراف على الدروس ال٦

 . هيأة رعاية الموهوبين في العراق –_ رئيس لجنة مناهج التربية اإلسالمية ٧

 . _ منسب بالعمل في مكتب معالي وزير التربية ٨

 

 

 



 

 الخبرات  

 

 ليبيا   /عضو مؤسس عن العراق في الجمعية الليبية لعلوم اللغة العربية _ ١

مجلة علمية محكمة تصدر  – العربيةأة االستشارية لمجلة ابن منظور لعلوم اللغة  _ عضو الهي٢

 طبرق    –عن الجمعية الليبية لعلوم اللغة العربية / ليبيا 

_ مقوم علمي في مجلة ) دراسات تربوية ( مجلة علمية محكمة تصدر عن مركز البحوث ٣

 وزارة التربية العراقية  –والدراسات التربوية 

 الجامعة العراقية  –علوم اإلسالمية الصادرة عن كلية العلوم اإلسالمية مقوم علمي لمجلة ال_ ٤

ؤسسة العراقة قات تنموية ( مجلة علمية محكمة تصدر عن مخبير اللغة العربية لمجلة ) إشرا _ ٥

 للثقافة والتنمية  

 مجلة علمية محكمة تصدر عن فرنسا –أة التصحيح والمراجعة اللغوية لمجلة توازن _ مدير هي٦

 فرنسا –لمجلة توازن مدير الهيأة اإلستشارية _ ٧

 العلمية والكاديمية من قبل مؤلفيها لبعض المؤلفات  اللغوي كلف بالتدقيق_ م٨

الرسمية المحلية والدولية  مدقق لغوي مكلف بتدقيق االخبار اإلعالمية في بعض الصحف  _٩

 ؤسسات المجتمع المدنيالتي تصدر عن مؤسسات حكومية وم

 

 

   العضويات

 

 تقابة العامة للمدربين العراقيين _ عضو مجلس ال١

 _ عضو نقابة المعلمين العراقيين  ٢

 عضو مؤسسة المعارف لحملة الشهادات العليا _ ٣

 رابطة التدريسيين الجامعيين  عضو_ ٤

   _ عضو هيأة التدريس في مجلس الفتوى والتدريس٥

 

 

 اللجان 

 

 كلية االسراء الجامعة   –_ عضو في اللجان اإلدارية واإلنضباطية  في قسم إدارة االعمال ١

 _ عضو اللجنة االمتحانية في كلية المأمرن الجامعة  ٢

 في وزارة التربية  _ رئيس لجنة فحص الدفاتر االمتحانية ٣

تقيمها مؤسسة العراقة  في المؤتمرات الدولية التي تحضرية والعلمية _ عضو في اللجان ال٤

 للثقافة والتنمية 

 ت االستراتيجية والحضارية _ عضو اللجنة العلمية في مركز اإلصباح للدراسا٥

الموسوم ب ) النص القرآني في الفكر اللغوي (  _ عضو اللجنة العلمية في المؤتمر الدولي  ٦

 م  ٢٠٢٠ جامعة طبرق ليبيا

ليبيا   –في مؤتمر ابن جني الدولي الول لعلوم اللغة العربية الجلسة النقاشية الخامسة  ئيسر_ ٧

 م   ٢٠١٩جامعة طبرق  –

 قافة والتنمية  ئيس الجلسات النقاشية للمؤتمرات الدولية التي تقيمها مؤسسة العراقة للث _ ر٨

 رعاية الموهوبين هيأة –_ عضو لجنة تحديث مناهج التربية اإلسالمية في وزارة التربية ٩

 مناهج التربية اإلسالمية / وزارة التربية ، هيأة رعاية الموهوبين  _ رئيس لجنة تحديث ١٠

 



 

 الدورات والمحاضرات التي قمت بالقائها واقامتها 

 

 

والموظفين في المديرية العامة لالعداد والتدريب  _ دورات تطرير كفاءة المدرسين والمشرفين ١

 محاضر دورةبصفة التربوي /  ويروالتط

محاضر بصفة اإلدارية في وزارة الشباب والرياضة / دورات السالمة اللغوية والسياقات _ ٢

 دورة

_ دورة السالمة اللغوية والسياقات اإلدارية ، وهي من متطلبات الترقية والترفيع في ديوان ٣

 محاضر الدورة بصفة االجتماعية /  وزارة العمل والشؤون

االتحاد العام لنقابات العمال  سالمة اللغة العربية الخاصة بتطرير كفاءة الموظفين ، في  _ دورة ٤

 رئيس االتحاد /  بصفة محاضر الدورةفي العراق بتكليف من السيد 

/ بصفة    بإعطاء دورات التعايش وتطوير المالكات_ تكليف من قبل مستشار رئيس الوزراء ٥

 محاضر

اإلسالمية  التربية  في تطوير مدرسي  ات إعطاء دور_ تكليفي من قبل مستشار وزير التربية ب٦

 وزارة التربية   /

 

 

 م  الشكر والتقدير والتكري

 

المشاركة العلمية في مؤتمر  _  شهادة شكر وتقدير من المانة العامة لمجلس الوزراء عن ١

 م   ٢٠١٦موهوبي العراق 

 ، العمال كلفت بها  (   عن وزير التربية ١٠_ شكر وتقدير عدد ) ٢

 ( عن وكيل وزارة التربية العراقي ٣شكر وتقدير عدد ) _ ٣

 عن مدير عام االشراف التربوي في وزارة التربية  (  ٢شكر وتقدير عدد ) _ ٤

 ( عن معالي رئيس المجمع العلمي العراقي السبق   ٢_ شكر وتقدير عدد ) ٥

 ( عن السيد مدير عام االعداد والتدريب في وزارة التربية   ٣) _ شكر وتقدير عدد ٦

 عن السيد مدير عام مديرية تربية بغداد الكرخ الولى  (  ٩شكر وتقدير عدد ) _ ٧

 م   ٢٠١٩ئيس جامعة الكوفة  (  عن السيد ر ١_ شكر وتقدير عدد ) ٨

 م  ٢٠٢٠(  عن رئيس جامعة ديالى ١_ شكر وتقدير عدد ) ٩

 م   ٢٠١٦( عن السيد معاون محافظ بغداد  ١شكر وتقدير عدد ) _ ١٠

 ديوان الوقف السني  –درع االبداع والتميز _ ١١

 المجمع الفقهي العراقي  –_ درع االبداع  ١٢

 التربية  كلية  –درع المؤتمر الدولي جامعة البصرة _  ١٣

 جامعة طبرق  –جني الدولي لعلوم اللغة العربية / ليبيا _ درع  مؤتمر ابن  ١٤

 كلية العلوم اإلسالمية   –جامعة كربالء  –درع الباحث في مؤتمر الحداثة _ ١٥

المحمع العالمي  الباحث عن المشاركة في مؤتمر السيدة الزهراء ) عليها السالم (  _ قالدة  ١٦

 للتقريب بين المذاهب  

 والتنمية من قبل مؤسسة العراقة للثقافة  –تكريم الكفاءات العلمية اإلبداع وسام _ ١٧

 الدنمارك  –_ قالدة االبداع / اكاديمية شمال اوربا  ١٨

 م   ٢٠٢٠ديالى / جامعة  –_ وسام االبداع ١٩

 ( وزارة الشباب والرياضة   ١_ شكر وتقدير عدد ) ٢٠

 والشؤون االجتماعية (  وزارة العمل  ١_ شكر وتقدير عدد ) ٢١



ن عامين التقدير صادرة عن عمداء كليات ومديري_ وعدد آخر من الشكر والتقدير وشهادات  ٢٢

 ومؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني ورؤساء هيئات 

 

 

 والبحوث  المؤلفات 

 

 قراءة معاصرة –_ أثر الفكر التنصيري على الشباب المسلم ١

 دية  دراسة تحليلية نق  –آراء جولد تسيهر في القرآن الكريم وعلومه _ ٢

 تحليلية نقدية دراسة  –_ القراءة الحداثية المعاصرة واثر االستشراق فيها في المغرب العربي ٣

 بداع واإلتباع  _ الفكر العربي بين اإل ٤

 دراسة تحليلية نقدية  – إفتراءات المستشرق ويليام ويلكوكس على اللغة العربية الفصحى_ ٥

 الرسمية وسالمة اللغة العربية ) قيد الطبع (  يسر في المخاطبات الم_ ٦

دراسة في ضوء القران الكريم والسنة   –البروبوكاندا الكاذبة ودورها في تضليل المجتمع _ ٧

 النبوية المطهرة 

 الشبهات الحداثية المعاصرة في اسطورية الخطاب القرآني_ ٨

 السيدة الزهراء انموذجاً    –_ دور المرأة في بناء السرة من خالل المنهج القرآني ٩

 

 المقاالت والندوات الدولية  

 

 فرنسا   –ندوة علمية  - روث الثقافي لالمة  دراسة في المو –لغة العربية الدخيل في ال_ ١

 مركز االصباح فرنسا مقال منشور /  –معاصرة ودورها في  انهيار المجتمع المية ال_ ٢

 منشور / مركز االصباح فرنسا مقال  –رسائل والطاريح الجامعية الخطاء اللغوية في ال_ ٣

مقال   – صراع القيم والمفاهيم في عصر الحداثة –أدوات غربية الدعوة الى اصالح العربية ب_ ٤

          مركز االصباح فرنسا –منشور 

 مركز االصباح فرنسا –مقال منشور  –اإلعالم الكاذب ودوره في تضليل المجتمع _ ٥

 

 

 المشاركات العلمية 

 

 المانة العامة لمجلس الوزراء -  المشاركة في المؤتمر العلمي الخاص برعاية الموهوبين _ ١

جامعة   –ئر الجزا –_ الملتقى العلمي الدولي للقراءة الحداثية المعاصرة للعلوم اإلسالمية ٢

 الوادي  

 جامعة طبرق  –ليبيا  –مؤتمر ابن جني العلمي الدولي الول لعلوم اللغة العربية _ ٣

 المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب    –عن المرأة _ مؤتمر العلمي الدولي الثاتي ٤

 تركيا  –المؤتمر العلمي الدولي الول الكاديمية شمال اوربا _ ٥

 م   ٢٠١٩كلية الفقه  –جامعة الكوفة   –_ المؤتمر العلمي الدولي ٦

 م  ٢٠١٩كلية العلوم اإلسالمية  –جامعة كربالء  –_ المؤتمر العلمي الدولي الخاص بالحداثة ٧

 كلية التربية / القرنة   –جامعة البصرة  –ؤتمر العلمي الدولي للعلوم اإلنسانية _ الم٨

 جامعة الزيتون الردنية    –االداب كلية  –المؤتمر العلمي الدولي الثامن _  ٩

 المجمع الفقهي العراقي  –_ المؤتمر العلمي الدولي الرابع ١٠

 كلية العلوم اإلسالمية   –جامعة ديالى  –_ المؤتمر العلمي الدولي الول ١١

 العراق  - التي تقيمها مؤسسة العراقة المؤتمرات العلمية الدولية _  ١٢

 



 

 


