
 السيرة الزاجُت

  طه حّماد مخلف حّمادي الجىابي الاسخار اإلاساعذ الذهخىس 

  بغذاد / الىشخ  6791مً مىالُذ. 

  أهمل دساست البيالىسٍىس في العلىم الاسالمُت مً حامعت بغذاد

 .م 6777عام 

  دساست اإلااحسخير في ولُت العلىم الاسالمُت بجامعت بغذاد أهمل

 والثاوي:،( وجحلُم دساست) ؤلاحماع هخاب بحثين ألاول بعىىان :م وهخب فيها 2002/ 5/3في 

 ( .وجحلُم دساست) والخللُذ الاحتهاد مسائل بعض في السذًذ اللىل 

  عىىانووان  م2005/ 29/62 في بغذاد حامعت – ؤلاسالمُت العلىم ولُتمً ذهخىساه جم ال 

م عً الىهي خشوج)  ألاطشوحت  ( والسىت الىخاب في وجطبُلاجه الخحٍش

  جامعت دًالىبولُت العلىم ؤلاسالمُت  في والطلبت العلمُت شإونلمعاون العمُذ لشغل مىصب 

 م .2063م ولغاًت 2007للفترة مً 

  م.2063جم اهخلل ئلى ولُت العلىم الاسالمُت بجامعت اإلاىصل عام 

  ًعت فيها م  م.2062م ولغاًت 2061شغل مىصب سئِس كسم الشَش

 خ ولُت العلىم الاسالمُت بجامعت اإلاى  ٌشغل آلان مىصب عمُذ  .62/2/2062صل مً جاٍس

  مً اإلاىاد الششعُت في ولُاث العلىم الاسالمُت بجامعتي دًالى واإلاىصل منها أصىل 
ً
دّسس هثيرا

ت وحلىق الاوسان .الفله الاسالمي والخالوة واإلاىطم   والسيرة الىبٍى

 ًسؤساء حامعاث وعمذاء ولُاث مً  هخاب شىش  ( 35 ) حاصل على أهثر م. 

 : م ةئحاص على  وحصلدسس على ًذ بعض العلماء  الخبراث العلمُت ، واحاصة  في اللشآن الىٍش

 .عامت بالعلىم الىللُت والعللُت

 : البحىث اإلايشىسة 

ت السىت/  حال اإلافتي وأجشه على اإلاسخفتي/  في الاحتهاد عىذ ألاصىلُين الخطأ)  ٍش  – الخلٍش

/  الششعُت العلىم لطلبت الىافعت ألاصىلي الخجذًذ مجاالث/  جطبُلُت وهمارج أصىلُت أحيام

 (.كُاس الشبه عىذ ألاصىلُين 

 البحىث اإلالبىلت لليشش 

دساست وجحلُم  –سسالت في حىاص جللُذ الحىفُت للشافعُت  اصم الخمزهب عىذ ألاصىلُين /) لى 

اإلاسائل التي سحع فيها سُذها عمش بً  ذهخىس سأفت لإي حسين /بحث مشترن مع ال –وحعلُم 

دساست أصىلُت  –ئلى كىل سُذها علي بً أبي طالب سض ي هللا عىه الخطاب سض ي هللا عىه 

 مشترن مع الذهخىس علي حمُل خلف ( –فلهُت 

 مً في هثير مً اإلاإجمشاث داخل العشاق وخاسحه شاسن 
ً
احسخير اإلاسسائل  ،وهاكش هثيرا

 ذهخىساه داخل وخاسج الجامعت .الو 

  بعىىان ) محلم التراث اللذًم ششوطه صفاجه وواحباجه ( اإلاإلفاث : له هخاب كُذ الاهجاص. 


