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﷽ 

 السيرة العلمية لالستاذ الدكتور

 محيي هالل السرحان

: محيي هالل سرحان ابراهيم العقيلي . االسم الرباعي  

م .1932هـ / 1351: تكريت مولده   

: الدكتوراه (بمرتبة الشرف االولى) . أخر شهادة حصل عليها  

: كلية الشريعة والقانون بجامعة االزهر / مصر . الجامعة التي منحت الشهادة  

. 25/10/1982في  26/5المعتمد من مجلس الكلية  6/5/1982:  تاريخ المناقشة  

: الشريعة االسالمية . االختصاص العام  

: الفقه المقارن . االختصاص الدقيق  

: (أستاذ) . الدرجة العلمية  

امعي الصادر ـب االمر الجـم بموج2/9/1990 :) تاريخ حصوله على الدرجة العلمية (االستاذية

ال لقب ـم ، ثم ن2/9/1990اعتبارا من  25/9/1990في  16480من رئاسة جامعة بغداد المرقم 

الصادر من رئاسة  28/1/2010) في 73(استاذ متمرس) بموجب االمر الجامعي المرقم (ج س/
 جامعة النهرين .

ي ـاز فـمرتبة االمتيـرج بـها تخـوفي 1959-1955نة ـس دادـبغة / ــ: كلية الشريعدراسته االولية 
 السنوات االربع .

: دراسته العليا  

 1971غداد ـامعة بـة العليا بجـات االسالميـهد الدراسـمع –المية ـ. ماجستير في الشريعة االس 1

ياز .ـاالمتة ـرتبـت مـق نالـة وتحقيـهـ) دراس 450 لتـه (أدب القاضـي للمـاوردي المـتوفىبرسا  

الفقه المقارن : كلية الشريعة والقانون بجامعة االزهر في  –. ماجستير في الشريعة االسالمية  2

. 1974امتحانات معادلة الشهادة سنة   
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اء ـه (أدب القضـعة االزهر برسالتـكلية الشريعة والقانون بجام –. الدكتوراه في الفقه المقارن  3

ي ـة وتحقيق ونالت مرتبة الشرف االولى فسدرا )هـ642 ابي الدم الحموي الشافعي المتوفى البن

م .6/5/1982  

-: ائف التي شغلهاالوظ  

ي ـ، خبير ف م1972ة ـ، باحث علمي في وزارة التربي 1959هم مدرس في دور المعلمين ومعاهد

 1975، تدريسي في كلية االداب / جامعة بغداد  1982لجنة االصول في المجمع العلمي العراقي 

، عميد  1987يد كلية الشريعة / جامعة بغداد ـاون عمـ، مع 1986ريعة ـية الشـي كلـم فـن ثـ، وم

ه فقه وأصوليس قسم الـ، رئ 1989اف ـي وزارة االوقـطباء فـمة والخـداد االئـالي العـعهد العـالم
ـلية) يد كـدرجة عمـراقية (بـامعة العـمها االن الجـبح أسـي اصـية التـبجامعة صدام للعلوم االسالم

تدريسي في كلية التربية للبنات جامعة ، 1993م االسالمية بجامعة بغداد عميد كلية العلو، 1990

اعد ـى التقـيل علـ، أح 1996ر ـأواخرين ـعة النهـ، تدريسي في كلية الحقوق بجام 1996تكريت 

. 5/3/2008بتاريخ   

ة ـجراء بحوث علميمن الكتب وتحقيق عدد اخر منها كما قام با: قام بتأليف كثير  اعماله العلمية
ي ـه مشاركات علمية فـناقش كثيرا منها ول ى رسائل الدكتوراه والماجستير كماكثيرة وأشرف عل

خـارج العـراق وداخـله علـى ية ـمرات العلمـوالمؤتبعض الجمعيات العلمية والمؤسسات الفكرية 
 الوجه االتي :

الكتب المحققة : –أوال   

هـ) فقه شافعي : (مطبوع) 450 اب أدب القاضي للماوردي ( المتوفى. كت 1  

م .1971بغداد مطبعة االرشاد  1ج  

م .1972بغداد مطبعة العاني  2ج  

ة البخاري حسام الدين عمر بـن د بن ماز. شرح أدب القاضي للخصاف تأليف الصدر الشهي 2

هـ) (فقه حنفي) (مطبوع)536العزيز (المتوفى عبد  

م .1977مطبعة االرشاد بغداد  1ج  

م .1978مطبعة االرشاد بغداد  2ج  
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م .1978مطبعة االرشاد بغداد  3ج  

م .1978مطبعة الدار العربية بغداد  4ج  

م 1981ربية ـهـ)بيروت مطبعة النهضة الع450توفي . تسهيل النظر وتعجيل الظفر للماوردي ( 3
 (سياسة شرعية) .

. هـ) فقه شافعي ( مطبوع)642. أدب القضاء البن ابي الدم الشافعي ( المتوفى  4  

م .1984 مطبعة االرشاد بغداد 1ج  

.م 1984مطبعة االرشاد بغداد  2ج  

عواد مع االستاذ الدكتور بشارالشتراك هـ) با748. سير أعالم النبالء للحافظ الذهبي ( المتوفى  5
 معروف (تراجم) (مطبوع)

م .1984مطبعة الرسالة بيروت  21ج  

م .1985مطبعة الرسالة بيروت  22ج  

م .1985مطبعة الرسالة بيروت  23ج   

م 1986غداد ـاد بـبعة االرشـهـ) (حديث) مطبوع في مط911. أدب الفتيا للسيوطي ( المتوفى  6
رى في العراق وبيروت ومصر .وأعيد طبعه ثالث طبعات أخ  

ا ـيخ االسالم زكريـصر لشـد والقـتنوين والمـاكنة والـنون السـ. تحفة نجباء العصر في أحكام ال 7

. م1986اد بغداد ـعة االرشـهـ)(علم التجويد) مطبوع في مطب926االنصاري الشافعي (المتوفى   

ي ـبوع فـهـ (فقه شافعي) مط410عد ـوفى بـافعي المتـري الشـراقة العامـ. أدب الشهود البن س 8

م 2005هـ / 1426يروت ـب العلمية بـدار الكت 2م . وط1990هـ / 1420المطبعة العربية بغداد 

م .2007هـ/ 1428دار االفاق العربية  3وبالقاهرة ط  

هـ 966. مرشدة المشتغلين في احكام النون الساكنة والتنوين لناصر الدين الطبالوي ( المتوفى  9

ة ـربيـاق العـدار االف 2القاهرة طـم وب2002دار الشؤون الثقافية بغداد  –) (علم التجويد) مطبوع 

م.2007هـ /  1428  
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( تراجم ) مطبوع مطبعة الوقف هـ)979ر هللا الحنائي ( المتوفى . طبقات الحنفية لعلي بن ام 10

م.2004 3، ج2، ج1السني بغداد ج  

ي ـافعـلي الشـف الموصـمد بن يوسـن احـق الديـان العظيم تاليف موف. التلخيص في تفسير القر 11

هـ680المعروف بالكواشي المتوفى   

م.2007هـ / 1428مطبعة الوقف السني  1ج  

م.2007هـ / 1428مطبعة الوقف السني  2ج  

م.2008هـ /  1429مطبعة الوقف السني  3ج  

م.2009هـ /  1430مطبعة الوقف السني  4ج  

الكتب المؤلفة : –ثانيا   

ين ( باالشتراك) في جزأ -االسالمية) . الفقه االسالمي ( كتاب منهجي مقرر تدريسه في المعاهد 1

م .1979بغداد  5م . ج1979بغداد  4ج  

ات ـه في كلية الشريعة بغداد مطبوعـ. مناهج المفسرين ( باالشتراك) كتاب منهجي مقرر تدريس 2

م. 1980وزارة التعليم العالي بغداد   

م . 1984. تحقيق مخطوطات العلوم الشرعية بغداد مطبعة االرشاد  3  

ات) ـدى الكليـي احـه فـقرر تدريسـجي مـاب منهـها (كتـة وادابـة العربيـ. دروس في قواعد اللغ 4

م 1985بغداد  3م ، ج 1985بغداد  2ج م ، 1984بغداد  1ج(باالشتراك)   

م. 1986 1والشؤون الدينية بغداد ج. فهرس مطبوعات وزارة االوقاف  5  

في دار  2عت طـم وطب 1987ديثة بغداد ـشريعات الحـراء التـا في اثـهية ودورهـد الفقـ. القواع 6

م .2007هـ /  1426الكتب العلمية بيروت   

م .1989ل ـعة الموصـعة جامـة مطبـية الشريعـلبة كلـ. الخطابة ( باالشتراك) كتاب منهجي لط 7  

. م 1989داد ـريعة بغـة الشـلبة كليـي لطـتاب منهجـحث (باالشتراك) كـصادر البـكتبة ومـ. الم 8  

م .1989. اصول تدريس اللغة العربية والتربية االسالمية بغداد  9  
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 5، ج 4، ج 3، ج 2، ج 1تراك) جـ. التربية االسالمية كتاب منهجي لطلبة كلية بغداد (باالش 10
م.1994بية بغداد مطبوعات وزارة التر 6ج ،  

هـ / 1427بعة الوقف السني طـوحيد بهما مـكامهما والتـا وفضيلتهما واحـ. الشهادتان معناهم 11

م .2006  

م .2007هـ / 1428ني بغداد ـف السـة الوقـمطبع 1الم طـاء في االسـة للقضـة العامـ. النظري 12  

م.2008هـ / 1429طبعة انوار دجلة ـم 1. الوجيز في اللغة العربية لغير المتخصصين بها ط 13  

هـ 1431طـبعة الوقف السني بغداد المية مـ. اصول البحث وتحقيق النصوص في العلوم االس 14

م.2010/  

البحوث : –ثالثا   

ورد ـلة المـبري زادة مجـاش كـيس لطـ. تصحيح خطأ كبير: طبقات الفقهاء هو البن الحنائي ول 1

م.1981بغداد   

م.  1983في الفقه االسالمي مجلة الرسالة االسالمية بغداد . قضاء المرأة  2  

م. 1985فاع عن الحدود مجلة المورد بغداد. الربط االسالمية حقيقتها وتاريخها ودورها في الد 3  

در ـة في صـية الدولـدوة ( مالـى في نـث القـالم بحـ. الوظائف االقتصادية للدولة في صدر االس 4

. ئع الندوة في نفس السنةونشر في وقام 1987ها جامعة اليرموك في اربد االسالم ) التي اقامت  

المية بالكويت (شهادة) في الموسوعة الفقهية التي اصدرتها وزارة االوقاف والشؤون االس. مادة 5

م .1987  

وك ـ. الزكاة في التشريع العراقي الحديث بحث القي في ندوة( الزكاة) التي اقامتها جامعة اليرم 6

م .1989م ونشر هناك ونشر في مجلة الرسالة االسالمية بغداد 1989أربد  –  

ع ـجريمة والمجتمـي ندوة الـي فـالمي بحث القـريع االسـة في التشـ. وقاية المجتمع من الجريم 7

داد ـرابع بغـعة والقانون العدد الـم ونشر في مجلة الشري1989(بغداد) ونشر ضمن بحوث الندوة 

م .1989  

الة ـم ونشر في مجلة الرس1990ني بغداد العجاز القرآن بحث القي في مؤتمر ااعجاز القرآ.  8

م .1990االسالمية   
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. مؤسسات دار العدالة في بغداد في العصر العباسي في نظر الفقهاء بحث القي في ندوة بغداد  9

م .1990مدينة السالم ونشر ضمن الكتاب الذي يحمل أسم الندوة بغداد   

الم ـن االسـي عـمر العالمـي المؤتـالم بحث القي فـن خصوصيات النظام القضائي في االس. م 10

ر ـم ونش1994غداد ـرية بـعة المستنصـي الجامـوالبعد الثقافي الذي اقامته كلية االدارة واالقتصاد ف

م .1995ضمن مجلة االدارة واالقتصاد العدد االول سنة   

رواد ـجلة الـمانية الطوعية ومدى امكانية تنفيذه في الوقت الحاضر م. نظام الرقابة الشعبية االي 11

م .1998فصلية يصدرها ملتقى الرواد وزارة الثقافة العدد االول   

ات ـلة دراسـلم) مجـه وسـد ( صلى هللا عليـدنا محمـم سيـكريـول الـصر الرسـي عـاء فـ. القض 12

م .1999هـ / 1420تاريخية يصدرها بيت الحكمة العدد الثاني   

ات اسالمية يصدرها قسم الدراسات االسالمية في بيت ـ. مفهوم الحرية في االسالم مجلة دراس 13

م. 2000هـ /  1420الحكمة العدد االول السنة االولى   

ى ـدرها ملتقـلية يصـلة فصـرواد مجـلة الـحديث مجـي الـفية فـ. الحافظ العراقي ومنظومته االل 14

م2000عالم العدد الفصلي الثاني وزارة الثقافة واالالرواد في   

ا ـية تصدرهـلوم االسالمـراقية للعـالمي (بحث مقارن) المجلة العـ. احكام اللقيط في الفقه االس 15

م. 2002هـ / 1422كلية العلوم االسالمية بجامعة بغداد العدد االول   

لية االمام االعظم بغداد العدد الثاني السنة لة كـ. منهج الفيلسوف ابن رشد في تفسير القران مج 16

م.2006هـ/  1427الثانية محرم   

حوث ـركز البـدرها مـية يصـدراسات االسالمـ. القرطبي حياته واثاره مجلة مركز البحوث وال 17

م.2006هـ /  1427والدراسات االسالمية في ديوان الوقف السني العدد الرابع   

المشايخ الكبار الذين ترجم لهم الكفوي في كتاب اعالم االخيار من . كشف االسرار عن اسماء  18

 1427فقهاء مذهب النعمان المختار مجلة كلية االمام االعظم بغداد العدد الثالث السنة الثانية رجب 

م.2006هـ / اب   

ات ـم دراسـدرها قسـان يصـات االديـلة دراسـقران مجـ. منهج الفيلسوف ابن سينا في تفسير ال 19

م. 2008هـ / 1429االديان في بيت الحكمة بغداد السنة السادسة   
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م.1997 - م 1996 6ج – 1. مواد كثيرة ومتنوعة في موسوعة مدينة تكريت ج 20  

مشاركته في الندوات والمؤتمرات خارج العراق وداخله : - رابعا   

 شارك في عدد من الندوات والمؤتمرات خارج القطر منها :

ها ـم والقى في1978نة ـمس بالقاهرة سـلحسن الماوردي التي اقامتها جامعة عين الش. ندوة ابي ا 1
بل ان ـفر في اخالق الملك وسياسة الملك) قـجيل الظـكتابه (تسهيل المنظر وتعبحثا عن مخطوطة 

م .1984يقوم بتحقيقه وطبعه في بيروت   

م 1987االردن  –د ـيرموك في اربـال عةـتها جامـ. ندوة مالية الدولة في صدر االسالم التي اقام 2
ائف االقتصادية للدولة في صدر االسالم) نشر ضمن بحوث الندوة .وقدم فيها بحثا عن ( الوظ  

وقدم فيها بحثا في  1978. ندوة تحقيق المخطوطات التي أقامتها جامعة الدول العربية في بغداد  3

م .1984في بغداد تحقيق المخطوطات نشر ضمن بحوث الندوة ونشر مستقال   

شر ـير نـثا في االسـها بحـم قدم في1986داد ـ. ندوة احكام االسير في االسالم والقانون الدولي بغ 4
 ضمن الكراس الخاص بالندوة في السنة نفسها .

. ندوة معجم االسماء العربية المعاصرة التي اقامتها كلية االدارة واالقتصاد بجامعة القاهرة سنة  5

زءا ـر جـبعة عشـطر بسـة قـساب دولـلى حـع عـذي طبـجم الـع المعـي وضـارك فـش م وقد1987
 (مطبوع) .

. مؤتمرات (المربد) التي تقيمها وزارة الثقافة واالعالم في بغداد . 6  

ثا ـفيه بح. مؤتمر االعجاز القرآني الذي اقامته وزارة االوقاف والشؤون الدينية في بغداد والقى  7

م .1984ز القرآن نشر في وقائع المؤتمر سنة بعنوان اعجا  

مان ـية عـته الجامعة االردنـذي اقامـموح) الـ. مؤتمر علوم الشريعة في الجامعات (الواقع والط 8

لوم الشريعة في الجامعات) ونشر ضمن وقائع ـم وقدم فيه بحثا بعنوان (الكتاب الجامعي لع1994
 المؤتمر .

عة ـصاد في الجامـلية االدارة واالقتـالم والبعد الثقافي الذي اقامته ك. المؤتمر العالمي عن االس 9

م وقدم فيه بحثا بعنوان (من خصوصيات النظام القضائي في االسالم )ونشر 1994المستنصرية 
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ذكورة من العدد واالقتصاد التي تصدرها الكلية المضمن وقائع المؤتمر التي نشرتها مجلة االدارة 
.م 1995االول سنة   

الذي مصطلح العلمي في التراث االسالمي(العلوم الشرعية واالنسانية). اللتقى الدولي حول ال 10
الجمهورية الجزائرية  –اقامه المعهد الوطني للتعليم العالي للحضارة االسالمية بوهران 

م ونشر ضمن بحوث المؤتمر . 1996الديمقراطية الشعبية في سنة   

دوات .وغير ذلك من المؤتمرات والن  

في بعض الهيئات العلمية والمهنية تهعضوي –خامسا   

م .1959. عضو نقابة المعلمين  1  

م .1972. عضو اتحاد الكتاب والمؤلفين  2  

م .1981. عضو الجمعية التاريخية  3  

م .1984. عضو اتحاد المؤرخين العرب  4  

م .1984. عضو نقابة الصحفيين (عضو مشارك)  5  

 وغير ذلك .

االشراف على الرسائل واالطاريح العلمية : –سادسا   

ة ـالة واطروحـرس 72ا على ـاشرف على عدد كبير من الرسائل واالطاريح العلمية يفوق عدده 
 ومنها رسائل تابعة لدول عربية وقام بتقويم كثير منها ومناقشتها .

اهتمامه بالتراث العربي االسالمي ونشره : –سابعا   

احياء التراث العربي االسالمي تحقيقا ودراسة ونقدا وتقويما وهو يعد عمل بحرص واهتمام في  
ذلك واجبا دينيا للحفاظ على ما شرعه هللا لعباده في خاتمة رساالته ، فقد كتب في التفسير والفقه 

ن ـرا مـق كثيـر وحقـظم الشعـرى ونـعة االخـوم الشريـة واالدب وعلـخ واللغـتاريـديث والـحـوال
صب ـو خـذه العلوم وهـالكثير من التحقيقات والتأليف في ه ذا التراث العظيم وقوممخطوطات ه

 النتاج في هذه الموضوعات وفي غيرها .

 


