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المؤهالت العلمية:
 .2البكالوريوس من كلية االمام االعظم بتقدير امتياز سنة 1772م.
 .1الماجستير(اآلراء األصولية ألبي عبد هللا العبدري-دراسة مقارنة )-من كلية
االمام االعظم بتقدير امتياز سنة 1771م.
 .3الدكتوراه ( األشباه والنظائر في مرجحات السنة النبوية عند
األصوليين)من جامعة العلوم االسالمية العالمية في االردن بتقدير امتياز
سنة 1722م.
البحوث العلمية:
 .2داللة االقتضاء واثرها في اختالف الفقهاء
 .1مخالفات األبياري للجويني في كتابه شرح البرهان في باب األمر.
 .3إضافات األبياري للجويني في كتابه شرح البرهان في باب العموم.
 .2اآلراء األصولية البن الحاج اإلشبيلي في مباحث األلقاظ.
 .5االستحسان وعالقته بمقاصد الشريعة.
 .1حاشية مال خسرو على التلويح – دراسة وتحقيق-باب ألفاظ العموم.
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Name: Youssef Abdel Hamid katib Hamadi
Shaabani
Birth: 12/12/1977
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Address: Baghdad / Ghazaliya
Phone: 07706012022
Title and Degree: Teaching (Assistant Professor)
Qualifications:
1. Bachelor degree from the Faculty of Imam alA'zam, with a grade of excellence in 2001.
2. Master (fundamentalist views of Abu
Abdullah al-Abdri - a comparative study) from
the College of Imam al-A'zam with a grade of
excellence in 2006.
3. Ph.D. (likenesses and isotopes in the
probabilities of the Sunnah of the
fundamentalists) from the International Islamic
University of Science in Jordan, with the grade
of excellence in 2014.
Scientific Research:
1. Indication of the appropriate and its impact on
the difference of scholars
2. Violations of Abyari Jouini in his book
explain the proof in the door of the matter.

3. Additions Abyari Jouini in his book explain
the proof in the door of the Commons.
4. Fundamentalist views of Ibn al-Haj Seville in
the waking.
5. Appreciation and its relationship with the
purposes of the law.
6. Mullah Khasro's footnote to the waving - a
study and investigation - the words of the
Commons.

