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 السيرة الذاتية والعلمية لألستاذ الدكتور عثمان محمد غريب

 د. عثمان محمد غريب.أ.االسم:  (1

  م1972العراق  -مكان و تاريخ الوالد: حلبجة (2

 عراقي.  :الجنسية   (3

 متزوج + أربعة أطفال :الحالة األجتماعيه  (4

 قرب جامع بختياري. -بختياري-أربيل -العراق  :العنوان الدائم  (5

قسم الدراسات  -كلية العلوم اإلسالمية -العراق -أربيل -العنوان الوظيفي: جامعة صالح الدين (6

 اإلسالمية.

وخطيب جامع  ،العراق-أربيل-كلية العلوم اإلسالمية-المهنة: أستاذ في جامعة صالح الدين (7

 العراق. -بختياري في أربيل

 الفارسية.-العربية-الكرديةاللغات:  (8

 009647501574334 قم الهاتف:ر (9

                      009647506055555   

   uthman72@gmail.comالبريد اإللكتروني:   (10

 

 :المؤهالت العلمية

 ومفتيها األكبر أمثال عالمة العراقدرس العلوم العقلية والنقلية على أيدي كبار مشايخ العراق  (1

الشيخ عبد الكريم المدرس، والعالمة األستاذ الدكتور مصطفى إبراهيم الزلمي، والعالمة الشيخ نور الدين 

رحمهم –المفتي والعالمة األستاذ الدكتور محمد رمضان عبد هللا، والعالمة الشيخ طاهر البرزنجي وغيرهم 

 .-هللا تعالى

َف بأخذ ا (2 إلجازة العلمية من كٍل من: فضيلة عالمة العراق الشيخ عبد الكريم المدرس، تََشرَّ

 -رحمهم هللا تعالى–والعالمة األستاذ الدكتور مصطفى إبراهيم الزلمي، والعالمة الشيخ نور الدين المفتي 

 -قسم الشريعة-كلية العلوم اإلسالمية-جامعة بغداد -بكالوريوس: في الشريعة اإلسالمية (3

 م.1994

( بتأريخ 10780األمر الجامعي برقم  ) -جامعة بغداد -اجستير: في الفقه اإلسالمي وأصوله م (4

 ، عنوان الرسالة )المشترك وأثره في اختالف الفقهاء(.25/9/1997

ريخ ( بتأ2069األمر الجامعي برقم  ) -جامعة بغداد -دكتوراه: في الفقه اإلسالمي وأصوله  (5

 تأويل النصوص عند األصوليين(.طروحة  )، عنوان األ 2003 /29/1

 .االختصاص العام: الدراسات اإلسالمية (6

 .االختصاص الدقيق: الفقه المقارن وأصوله (7

 -وجامعة كوية -وكلية اإلمام األعظم الجامعة -اإلسالمية كلية العلوم–َس في جامعة بغداد َدرَّ  (8

 وجامعة صالح الدين.

ماجستير واطروحة دكتوراه في الجامعات العراقية شارك في مناقشة أكثر من ستين رسالة  (9

 والخارجية.

 العراق وخارجه. داخلشارك في عدة مؤتمرات دولية  (10
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 :الخبرات اإلدارية

 سابقا. كلية اإلمام األعظم الجامعة -رئيس قسم الدعوة والخطابة (1

 سابقا. رئيس قسم الشريعة في جامعة كوية في العراق (2

 سابقا. العراق -جامعة صالح الدين-العلمية لكلية العلوم اإلسالميةمعاون العميد للشؤون  (3

 سابقا. العراق -جامعة صالح الدين-رئيس لجنة الدراسات العليا لكلية العلوم اإلسالمية (4

 سابقا. العراق -جامعة صالح الدين-لكلية العلوم اإلسالميةقسم الدراسات اإلسالمية رئيس  (5

 األلقاب العلمية:

 .19/6/2002( في 836باألمر اإلداري رقم  ) 19/6/2002مساعد:  في  مدرس  (1

 .6/2/2003( 478برقم  )  19/1/2003مدرس: في   (2

 ( .7/10/5510باألمر الجامعي رقم  )  4/11/2007أستاذ مساعد:  في   (3

 3/9/2017 :أستاذ (4

 البحوث والمؤلفات والمقاالت:

 أوال: البحوث:

في عام   4العدد  -العراق-مجلة جامعة كوية -اختالف الفقهاء()رواية المبتدع وأثرها في  (1

 م2005

العدد  -العراق-مجلة جامعة كوية -آية )للذكر مثل حظ االنثيين( بين فهم االنسان ومراد القرآن (2

 2005عام  6

 2005عام  6العدد  -العراق-مجلة جامعة كوية -شرح قاعدة  )الواجب ال يترك اال لواجب( (3

 -مجلة اإلمام االعظم الجامعة -دراسة مقاصدية-حديث )ال تبدؤوا اليهود والنصارى بالسالم  (4

 (2013) عام( 17)

جامعة -مجلة كلية العلوم اإلسالمية -دراسة فقهية مقاصدية مقارنة-دخول الحائض المسجد (5

 م2014(  عام  39العدد ) -بغداد

مجلة   -دراسة فقهية مقارنة –معاصرة تملك العقار عن طريق عقد االستصناع وتطبيقاته ال (6

 بحث مشترك.-م2014( عام  2العدد ) -جامعة ڕاپهڕين

مجلة اإلمام االعظم  -دراسة فقهية مقاصدية –حكم طالق الغضبان في الفقه االسالمي  (7

 بحث مشترك.  -الجامعة

لة قراءة مقاصدية لص -أواصر العناصر الكونية من منظور االستاذ بديع الزمان النورسي (8

 2014( 10العدد ) -مجلة النور للدراسات الحضارية والفكرية -االنسان بالكون

مجلة اإلمام االعظم  -)غيرة سعد بن عبادة )رضي هللا عنه( واشكالية قتل المرأة بدافع الشرف (9

 .2018-1439شوال  25منشور في العدد  -الجامعة

دراسة أصولية -الفقه والتفسيرقاعدة تعليق الحكم بالمشتق وأثرها في في رفع الخالف في  (10

برقم  2017-12-20مقبول للنشر في  -جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية -مقارنة

 3/2017م.ج.ق 

مجلة الفنون  -دراسة وتحقيق–رسالة في طالق األكراد للشيخ علي بن الشيخ حامد األشنوية  (11

 2017عام  13العددمنشور في  -واألدب وعلوم اإلنسانيات واالجتماع
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 -دراسة وتحقيق–رسالة حدود أصول الفقه للعالمة سعد الدين  مسعود بن عمر التفتازاني  (12

 2017عام  13منشور في العدد -مجلة الفنون واألدب وعلوم اإلنسانيات واالجتماع

مجلة الفنون واألدب  -دراسة أصولية مقاصدية-الضرورات الخمس بين الحصر والزيادة (13

 2017عام  12منشور في العدد -انيات واالجتماعوعلوم اإلنس

 المؤلفات:ثانيا:     

 إشكالية الترادف في القرآن الكريم (1

 نحو نحو قرآني ولغة قرآنية (2

 .آية )للذكر مثل حظ االنثيين( بين فهم االنسان ومراد القرآن (3

 )المشترك وأثره في اختالف الفقهاء(. (4

 )تأويل النصوص عند األصوليين(. (5

 

 :كتب باللغة الكردية ثمانيةو

 سهرابهکان نابنه کانی. (1

 .فهلسهفهی ئاوێنهبوون (2

 پێگهی ئايين له دەستووردا. (3

 ساڵوکردن له گاور و جوولهکه. (4

 له نێوان ديدی مرۆڤ و مهبهستی قورئاندا.)للذكر مثل حظ االنثيين( ئايهتی  (5

 )الضحى(.ڕاڤهی سوورەتی  (6

 زاناياندا.حوکمی يادکردنهوەی مهولوود له ديدی  (7

 ی ئافرەت.نا بۆ کوشتن (8

 المقاالت:ثالثا: 

 له عشرات المقاالت في المجالت والمواقع العالمية، منها:

 سلسلة )نصوص وفهوم( منشورة على موقع األلوكة في حلقات:

 (ولقد همت به وهم بها لوال أن رأى برهان ربه)(: 1نصوص وفهوم ) (1

 وما ينطق عن الهوى * إن هو إال وحي يوحى()(: 2نصوص وفهوم )   (2

 ونضع الموازين القسط ليوم القيامة{ ميزان أم موازين؟)( 3نصوص وفهوم ) (3

 سبع سموات ومن األرض مثلهن()( 4نصوص وفهوم ) (4

 قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون()( 5نصوص وفهوم ) (5

 .الجملة الوحيدة المكتوبة على العرش  (6

 .ليس هلل تعالى مائة رحمة فقط (7

 .خذها من غير فقيه (8

 ى منشورة على موقع ساسة بوست:ومجموعة أخر

 .الدعاء على غير المسلمين إشكالية (9

 .وليس الذكر كاألنثى (10

 .َوْليَْشَهْد َعذابَـُهما الناسُّ كلُّهم أجَمعُون (11

http://www.alukah.net/sharia/0/98112/
http://www.alukah.net/sharia/0/99337/
http://www.alukah.net/sharia/0/100254/
http://www.alukah.net/sharia/0/104207/
http://www.alukah.net/sharia/0/120475/
http://www.alukah.net/sharia/0/120377/
http://www.alukah.net/sharia/0/104100/
https://www.sasapost.com/opinion/pray-on-not-muslims/
https://www.sasapost.com/opinion/not-male-as-female/
https://www.sasapost.com/opinion/all-people-will-see-their-torment/


 
 

4 

 .إلى عظيم الروم أو إلى كلب الروم؟.. خلط وإشكالية (12

 (1رسالة من أبناء الجن ِّ إلى عقالء القوم والمذهب )ج (13

 (2رسالة من أبناء الجن ِّ إلى عقالء القوم والمذهب )ج (14

 .االزورار عن وجهة الحب في الدعوة إلى هللا تعالى (15

 .)ومن لم يحكم بما أنزل هللا فأولئك هم الكافرون( (16

ِّ من اسم لـوط عليه السالم1فوائد الطالبين ج) (17  .(.. بذاءة اشتقاق كلمة اللوطي 

 !لم تخرج من الصخرة -عليه السالم-( ناقة صالح 2فوائد الطالبين ج) (18

 أغرب مهر في العالم. (19

 واألرض وضعها لألنا. (20

 )ثالثة أجزاء(شحروريات: علم هللا بسلوك اإلنسان احتمالي غير يقيني!  (21

 من اخطاء الكيالي. (22

https://www.sasapost.com/opinion/to-the-great-roman-or-to-the-roman-dog/
https://www.sasapost.com/opinion/a-message-from-demons/
https://www.sasapost.com/opinion/kurdistan-iraq-separation/
https://www.sasapost.com/opinion/love-to-god/
https://www.sasapost.com/opinion/editor-e206907/
https://www.sasapost.com/opinion/https-www-sasapost-com-editor-e208735/
https://www.sasapost.com/opinion/salehs-camel/
https://www.sasapost.com/opinion/salehs-camel/
https://www.sasapost.com/opinion/shahrouriyat-gods-knowledge-of-mans-behavior-is-not-believable-1/
https://www.sasapost.com/opinion/shahrouriyat-gods-knowledge-of-mans-behavior-is-not-believable-1/

