﷽
السيرة العلمية لﻼستاذ الدكتور
محيي هﻼل السرحان
اﻻسم الرباعي  :محيي هﻼل سرحان ابراهيم العقيلي .
مولده  :تكريت 1351هـ 1932 /م .
أخر شهادة حصل عليها  :الدكتوراه )بمرتبة الشرف اﻻولى( .
الجامعة التي منحت الشهادة  :كلية الشريعة والقانون بجامعة اﻻزهر  /مصر .
تاريخ المناقشة  1982/5/6 :المعتمد من مجلس الكلية  5/26ﻓي . 1982/10/25
اﻻختصاص العام  :الشريعة اﻻسﻼمية .
اﻻختصاص الدقيق  :الفقه المقارن .
الدرجة العلمية ) :أستاذ( .
تاريخ حصوله على الدرجة العلمية )اﻻستاذية( 1990/9/2 :م بموجـب اﻻمر الجـامعي الصادر
من رئاسة جامعة بغداد المرقم  16480ﻓي  1990/9/25اعتبارا من 1990/9/2م  ،ثم نـال لقب
)استاذ متمرس( بموجب اﻻمر الجامعي المرقم )ج س (73/ﻓي  2010/1/28الصادر من رئاسة
جامعة النهرين .
دراسته اﻻولية  :كلية الشريعــة  /بغـداد سـنة  1959-1955وﻓيـها تخـرج بـمرتبة اﻻمتيـاز ﻓـي
السنوات اﻻربع .
دراسته العليا :
 . 1ماجستير ﻓي الشريعة اﻻسـﻼمية – معـهد الدراسـات اﻻسﻼميـة العليا بجـامعة بـغداد 1971
برسالتـه )أدب القاضـي للمـاوردي المـتوﻓى  450هـ( دراسـة وتحقيـﻖ نالـت مـرتبـة اﻻمتـياز .
 . 2ماجستير ﻓي الشريعة اﻻسﻼمية – الفقه المقارن  :كلية الشريعة والقانون بجامعة اﻻزهر ﻓي
امتحانات معادلة الشهادة سنة . 1974
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 . 3الدكتوراه ﻓي الفقه المقارن – كلية الشريعة والقانون بجامـعة اﻻزهر برسالتـه )أدب القضـاء
ﻻبن ابي الدم الحموي الشاﻓعي المتوﻓى 642هـ( دراسة وتحقيﻖ ونالت مرتبة الشرف اﻻولى ﻓـي
1982/5/6م .
الوظائف التي شغلها -:
مدرس ﻓي دور المعلمين ومعاهدهم  ، 1959باحث علمي ﻓي وزارة التربيـة 1972م  ،خبير ﻓـي
لجنة اﻻصول ﻓي المجمع العلمي العراقي  ، 1982تدريسي ﻓي كلية اﻻداب  /جامعة بغداد 1975
 ،ومـن ثـم ﻓـي كلـية الشـريعة  ، 1986معـاون عمـيد كلية الشريعة  /جامعة بغداد  ، 1987عميد
المـعهد العـالي ﻻعـداد اﻻئـمة والخـطباء ﻓـي وزارة اﻻوقـاف  ، 1989رئـيس قسم الفقه وأصوله
بجامعة صدام للعلوم اﻻسﻼمـية التـي اصـبح أسـمها اﻻن الجـامعة العـراقية )بـدرجة عمـيد كـلية(
، 1990عميد كلية العلوم اﻻسﻼمية بجامعة بغداد ، 1993تدريسي ﻓي كلية التربية للبنات جامعة
تكريت  ، 1996تدريسي ﻓي كلية الحقوق بجامـعة النهـرين أواخـر  ، 1996أحـيل علـى التقـاعد
بتاريخ . 2008/3/5
اعماله العلمية  :قام بتأليف كثير من الكتب وتحقيﻖ عدد اخر منها كما قام باجراء بحوث علميـة
كثيرة وأشرف على رسائل الدكتوراه والماجستير كما ناقش كثيرا منها ولـه مشاركات علمية ﻓـي
بعض الجمعيات العلمية والمؤسسات الفكرية والمؤتـمرات العلمـية خـارج العـراق وداخـله علـى
الوجه اﻻتي :
أوﻻ – الكتب المحققة :
 . 1كتاب أدب القاضي للماوردي ) المتوﻓى  450هـ( ﻓقه شاﻓعي ) :مطبوع(
ج 1بغداد مطبعة اﻻرشاد 1971م .
ج 2بغداد مطبعة العاني 1972م .
 . 2شرح أدب القاضي للخصاف تأليف الصدر الشهيد بن مازة البخاري حسام الدين عمر بـن
عبدالعزيز )المتوﻓى 536هـ( )ﻓقه حنفي( )مطبوع(
ج 1مطبعة اﻻرشاد بغداد 1977م .
ج 2مطبعة اﻻرشاد بغداد 1978م .
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ج 3مطبعة اﻻرشاد بغداد 1978م .
ج 4مطبعة الدار العربية بغداد 1978م .
 . 3تسهيل النظر وتعجيل الظفر للماوردي )توﻓي 450هـ(بيروت مطبعة النهضة العـربية 1981م
)سياسة شرعية( .
 . 4أدب القضاء ﻻبن ابي الدم الشاﻓعي ) المتوﻓى 642هـ( ﻓقه شاﻓعي ) مطبوع( .
ج 1مطبعة اﻻرشاد بغداد 1984م .
ج 2مطبعة اﻻرشاد بغداد 1984م .
 . 5سير أعﻼم النبﻼء للحاﻓظ الذهبي ) المتوﻓى 748هـ( باﻻشتراك مع اﻻستاذ الدكتور بشارعواد
معروف )تراجم( )مطبوع(
ج 21مطبعة الرسالة بيروت 1984م .
ج 22مطبعة الرسالة بيروت 1985م .
ج  23مطبعة الرسالة بيروت 1985م .
 . 6أدب الفتيا للسيوطي ) المتوﻓى 911هـ( )حديث( مطبوع ﻓي مطـبعة اﻻرشـاد بـغداد 1986م
وأعيد طبعه ثﻼث طبعات أخرى ﻓي العراق وبيروت ومصر .
 . 7تحفة نجباء العصر ﻓي أحكام الـنون السـاكنة والـتنوين والمـد والقـصر لشـيخ اﻻسﻼم زكريـا
اﻻنصاري الشاﻓعي )المتوﻓى 926هـ()علم التجويد( مطبوع ﻓي مطبـعة اﻻرشـاد بغداد 1986م .
 . 8أدب الشهود ﻻبن سـراقة العامـري الشـاﻓعي المتـوﻓى بـعد 410هـ )ﻓقه شاﻓعي( مطـبوع ﻓـي
المطبعة العربية بغداد 1420هـ 1990 /م  .وط 2دار الكتـب العلمية بـيروت 1426هـ 2005 /م
وبالقاهرة ط 3دار اﻻﻓاق العربية 1428هـ2007 /م .
 . 9مرشدة المشتغلين ﻓي احكام النون الساكنة والتنوين لناصر الدين الطبﻼوي ) المتوﻓى 966هـ
( )علم التجويد( مطبوع – دار الشؤون الثقاﻓية بغداد 2002م وبـالقاهرة ط 2دار اﻻﻓـاق العـربيـة
 1428هـ 2007 /م.
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 . 10طبقات الحنفية لعلي بن امر ﷲ الحنائي ) المتوﻓى 979هـ() تراجم ( مطبوع مطبعة الوقف
السني بغداد ج ،1ج ،2ج2004 3م.
 . 11التلخيص ﻓي تفسير القران العظيم تاليف موﻓـﻖ الديـن احـمد بن يوسـف الموصـلي الشـاﻓعـي
المعروف بالكواشي المتوﻓى 680هـ
ج 1مطبعة الوقف السني 1428هـ 2007 /م.
ج 2مطبعة الوقف السني 1428هـ 2007 /م.
ج 3مطبعة الوقف السني  1429هـ 2008 /م.
ج 4مطبعة الوقف السني  1430هـ 2009 /م.
ثانيا – الكتب المؤلفة :
 . 1الفقه اﻻسﻼمي ) كتاب منهجي مقرر تدريسه ﻓي المعاهد اﻻسﻼمية( ) -باﻻشتراك( ﻓي جزأين
ج 4بغداد 1979م  .ج 5بغداد 1979م .
 . 2مناهج المفسرين ) باﻻشتراك( كتاب منهجي مقرر تدريسـه ﻓي كلية الشريعة بغداد مطبوعـات
وزارة التعليم العالي بغداد  1980م.
 . 3تحقيﻖ مخطوطات العلوم الشرعية بغداد مطبعة اﻻرشاد  1984م .
 . 4دروس ﻓي قواعد اللغـة العربيـة وادابـها )كتـاب منهـجي مـقرر تدريسـه ﻓـي احـدى الكليـات(
)باﻻشتراك( ج 1بغداد  1984م  ،ج 2بغداد  1985م  ،ج 3بغداد  1985م
 . 5ﻓهرس مطبوعات وزارة اﻻوقاف والشؤون الدينية بغداد ج 1986 1م.
 . 6القواعـد الفقـهية ودورهـا ﻓي اثـراء التـشريعات الحـديثة بغداد  1987م وطبـعت ط 2ﻓي دار
الكتب العلمية بيروت  1426هـ 2007 /م .
 . 7الخطابة ) باﻻشتراك( كتاب منهجي لطـلبة كلـية الشريعـة مطبـعة جامـعة الموصـل 1989م .
 . 8المـكتبة ومـصادر البـحث )باﻻشتراك( كـتاب منهجـي لطـلبة كليـة الشـريعة بغـداد  1989م .
 . 9اصول تدريس اللغة العربية والتربية اﻻسﻼمية بغداد 1989م .
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 . 10التربية اﻻسﻼمية كتاب منهجي لطلبة كلية بغداد )باﻻشـتراك( ج ، 1ج ، 2ج ، 3ج ، 4ج5
 ،ج 6مطبوعات وزارة التربية بغداد 1994م.
 . 11الشهادتان معناهمـا وﻓضيلتهما واحـكامهما والتـوحيد بهما مـطبعة الوقف السني 1427هـ /
2006م .
 . 12النظريـة العامـة للقضـاء ﻓي اﻻسـﻼم ط 1مطبعـة الوقـف السـني بغداد 1428هـ 2007 /م .
 . 13الوجيز ﻓي اللغة العربية لغير المتخصصين بها ط 1مـطبعة انوار دجلة 1429هـ 2008 /م.
 . 14اصول البحث وتحقيﻖ النصوص ﻓي العلوم اﻻسـﻼمية مطـبعة الوقف السني بغداد 1431هـ
2010/م.
ثالثا – البحوث :
 . 1تصحيح خطأ كبير :طبقات الفقهاء هو ﻻبن الحنائي ولـيس لطـاش كـبري زادة مجـلة المـورد
بغداد 1981م.
 . 2قضاء المرأة ﻓي الفقه اﻻسﻼمي مجلة الرسالة اﻻسﻼمية بغداد  1983م.
 . 3الربط اﻻسﻼمية حقيقتها وتاريخها ودورها ﻓي الدﻓاع عن الحدود مجلة المورد بغداد 1985م.
 . 4الوظائف اﻻقتصادية للدولة ﻓي صدر اﻻسـﻼم بحـث القـى ﻓي نـدوة ) مالـية الدولـة ﻓي صـدر
اﻻسﻼم ( التي اقامتها جامعة اليرموك ﻓي اربد 1987م ونشر ﻓي وقائع الندوة ﻓي نفس السنة .
 . 5مادة)شهادة( ﻓي الموسوعة الفقهية التي اصدرتها وزارة اﻻوقاف والشؤون اﻻسﻼمية بالكويت
1987م .
 . 6الزكاة ﻓي التشريع العراقي الحديث بحث القي ﻓي ندوة) الزكاة( التي اقامتها جامعة اليرمـوك
– أربد 1989م ونشر هناك ونشر ﻓي مجلة الرسالة اﻻسﻼمية بغداد 1989م .
 . 7وقاية المجتمع من الجريمـة ﻓي التشـريع اﻻسـﻼمي بحث القـي ﻓـي ندوة الـجريمة والمجتمـع
)بغداد( ونشر ضمن بحوث الندوة 1989م ونشر ﻓي مجلة الشريـعة والقانون العدد الـرابع بغـداد
1989م .
 . 8اعجاز القرآن بحث القي ﻓي مؤتمر اﻻعجاز القرآني بغداد 1990م ونشر ﻓي مجلة الرسـالة
اﻻسﻼمية 1990م .
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 . 9مؤسسات دار العدالة ﻓي بغداد ﻓي العصر العباسي ﻓي نظر الفقهاء بحث القي ﻓي ندوة بغداد
مدينة السﻼم ونشر ضمن الكتاب الذي يحمل أسم الندوة بغداد 1990م .
 . 10من خصوصيات النظام القضائي ﻓي اﻻسـﻼم بحث القي ﻓـي المؤتـمر العالمـي عـن اﻻسـﻼم
والبعد الثقاﻓي الذي اقامته كلية اﻻدارة واﻻقتصاد ﻓـي الجامـعة المستنصـرية بـغداد 1994م ونشـر
ضمن مجلة اﻻدارة واﻻقتصاد العدد اﻻول سنة 1995م .
 . 11نظام الرقابة الشعبية اﻻيمانية الطوعية ومدى امكانية تنفيذه ﻓي الوقت الحاضر مـجلة الـرواد
ﻓصلية يصدرها ملتقى الرواد وزارة الثقاﻓة العدد اﻻول 1998م .
 . 12القضـاء ﻓـي عـصر الرسـول الـكريـم سيـدنا محمـد ) صلى ﷲ عليـه وسـلم( مجـلة دراسـات
تاريخية يصدرها بيت الحكمة العدد الثاني  1420هـ 1999/م .
 . 13مفهوم الحرية ﻓي اﻻسﻼم مجلة دراسـات اسﻼمية يصدرها قسم الدراسات اﻻسﻼمية ﻓي بيت
الحكمة العدد اﻻول السنة اﻻولى  1420هـ  2000 /م.
 . 14الحاﻓظ العراقي ومنظومته اﻻلـفية ﻓـي الـحديث مجـلة الـرواد مجـلة ﻓصـلية يصـدرها ملتقـى
الرواد ﻓي وزارة الثقاﻓة واﻻعﻼم العدد الفصلي الثاني 2000م
 . 15احكام اللقيط ﻓي الفقه اﻻسـﻼمي )بحث مقارن( المجلة العـراقية للعـلوم اﻻسﻼمـية تصدرهـا
كلية العلوم اﻻسﻼمية بجامعة بغداد العدد اﻻول  1422هـ  2002/م.
 . 16منهج الفيلسوف ابن رشد ﻓي تفسير القران مجـلة كلية اﻻمام اﻻعظم بغداد العدد الثاني السنة
الثانية محرم  1427هـ2006 /م.
 . 17القرطبي حياته واثاره مجلة مركز البحوث والـدراسات اﻻسﻼمـية يصـدرها مـركز البـحوث
والدراسات اﻻسﻼمية ﻓي ديوان الوقف السني العدد الرابع  1427هـ 2006 /م.
 . 18كشف اﻻسرار عن اسماء المشايخ الكبار الذين ترجم لهم الكفوي ﻓي كتاب اعﻼم اﻻخيار من
ﻓقهاء مذهب النعمان المختار مجلة كلية اﻻمام اﻻعظم بغداد العدد الثالث السنة الثانية رجب 1427
هـ  /اب 2006م.
 . 19منهج الفيلسوف ابن سينا ﻓي تفسير الـقران مجـلة دراسـات اﻻديـان يصـدرها قسـم دراسـات
اﻻديان ﻓي بيت الحكمة بغداد السنة السادسة 1429هـ  2008 /م.
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 . 20مواد كثيرة ومتنوعة ﻓي موسوعة مدينة تكريت ج – 1ج 1996 6م1997 -م.
رابعا  -مشاركته في الندوات والمؤتمرات خارج العراق وداخله :
شارك ﻓي عدد من الندوات والمؤتمرات خارج القطر منها :
 . 1ندوة ابي الحسن الماوردي التي اقامتها جامعة عين الشـمس بالقاهرة سـنة 1978م والقى ﻓيـها
بحثا عن مخطوطة كتابه )تسهيل المنظر وتعـجيل الظـفر ﻓي اخﻼق الملك وسياسة الملك( قـبل ان
يقوم بتحقيقه وطبعه ﻓي بيروت 1984م .
 . 2ندوة مالية الدولة ﻓي صدر اﻻسﻼم التي اقامـتها جامـعة الـيرموك ﻓي اربـد – اﻻردن 1987م
وقدم ﻓيها بحثا عن ) الوظ ائف اﻻقتصادية للدولة ﻓي صدر اﻻسﻼم( نشر ضمن بحوث الندوة .
 . 3ندوة تحقيﻖ المخطوطات التي أقامتها جامعة الدول العربية ﻓي بغداد  1978وقدم ﻓيها بحثا ﻓي
تحقيﻖ المخطوطات نشر ضمن بحوث الندوة ونشر مستقﻼ ﻓي بغداد 1984م .
 . 4ندوة احكام اﻻسير ﻓي اﻻسﻼم والقانون الدولي بغـداد 1986م قدم ﻓيـها بحـثا ﻓي اﻻسـير نـشر
ضمن الكراس الخاص بالندوة ﻓي السنة نفسها .
 . 5ندوة معجم اﻻسماء العربية المعاصرة التي اقامتها كلية اﻻدارة واﻻقتصاد بجامعة القاهرة سنة
1987م وقد شـارك ﻓـي وضـع المعـجم الـذي طبـع عـلى حـساب دولـة قـطر بسـبعة عشـر جـزءا
)مطبوع( .
 . 6مؤتمرات )المربد( التي تقيمها وزارة الثقاﻓة واﻻعﻼم ﻓي بغداد .
 . 7مؤتمر اﻻعجاز القرآني الذي اقامته وزارة اﻻوقاف والشؤون الدينية ﻓي بغداد والقى ﻓيه بحـثا
بعنوان اعجاز القرآن نشر ﻓي وقائع المؤتمر سنة 1984م .
 . 8مؤتمر علوم الشريعة ﻓي الجامعات )الواقع والطـموح( الـذي اقامـته الجامعة اﻻردنـية عـمان
1994م وقدم ﻓيه بحثا بعنوان )الكتاب الجامعي لعـلوم الشريعة ﻓي الجامعات( ونشر ضمن وقائع
المؤتمر .
 . 9المؤتمر العالمي عن اﻻسﻼم والبعد الثقاﻓي الذي اقامته كـلية اﻻدارة واﻻقتـصاد ﻓي الجامـعة
المستنصرية  1994م وقدم ﻓيه بحثا بعنوان )من خصوصيات النظام القضائي ﻓي اﻻسﻼم (ونشر
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ضمن وقائع المؤتمر التي نشرتها مجلة اﻻدارة واﻻقتصاد التي تصدرها الكلية المذكورة من العدد
اﻻول سنة 1995م .
 . 10اللتقى الدولي حول المصطلح العلمي ﻓي التراث اﻻسﻼمي)العلوم الشرعية واﻻنسانية(الذي
اقامه المعهد الوطني للتعليم العالي للحضارة اﻻسﻼمية بوهران – الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية ﻓي سنة 1996م ونشر ضمن بحوث المؤتمر .
وغير ذلك من المؤتمرات والندوات .
خامسا – عضويته في بعض الهيئات العلمية والمهنية
 . 1عضو نقابة المعلمين 1959م .
 . 2عضو اتحاد الكتاب والمؤلفين 1972م .
 . 3عضو الجمعية التاريخية 1981م .
 . 4عضو اتحاد المؤرخين العرب 1984م .
 . 5عضو نقابة الصحفيين )عضو مشارك( 1984م .
وغير ذلك .
سادسا – اﻻشراف على الرسائل واﻻطاريح العلمية :
اشرف على عدد كبير من الرسائل واﻻطاريح العلمية يفوق عددهـا على  72رسـالة واطروحـة
ومنها رسائل تابعة لدول عربية وقام بتقويم كثير منها ومناقشتها .
سابعا – اهتمامه بالتراث العربي اﻻسﻼمي ونشره :
عمل بحرص واهتمام ﻓي احياء التراث العربي اﻻسﻼمي تحقيقا ودراسة ونقدا وتقويما وهو يعد
ذلك واجبا دينيا للحفاظ على ما شرعه ﷲ لعباده ﻓي خاتمة رساﻻته  ،ﻓقد كتب ﻓي التفسير والفقه
والـحـديث والـتاريـخ واللغـة واﻻدب وعلـوم الشريـعة اﻻخـرى ونـظم الشعـر وحقـﻖ كثيـرا مـن
مخطوطات هذا التراث العظيم وقوم الكثير من التحقيقات والتأليف ﻓي هـذه العلوم وهـو خـصب
النتاج ﻓي هذه الموضوعات وﻓي غيرها .
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