سيـــــــــرة ذاتية
االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

معاذ عبد الستار شعبان

عنوان الــسكن

األنبار  /هيت  /حي الخضر

تاريخ المـيالد

0991/9/52

الجنسـ ـ ـ ــية

عراقي

الحالة االجتماعية

متزوج

رقم الـ ــجوال

07830473797

البريد االلكتروني

mooth_70@yahoo.com

العنوان الوظيفي

استاذ مساعد

اللقب العلمي

استاذ

التخصص العام

فلسفة شريعة

التخصص الدقيق

فقه مقارن

االجازات العلمية
مجاز بقراءة عاصم براوييه حفص وشعبة رحمهم اهلل جميعاً

الشهادات االكاديمية
 -0بكالوريوس شريعة  /كلية العلوم اإلسالمية  /جامعة بغداد .0995/0990
 -5ماجستير تأريخ  :معهد التأريخ العربي والتراث العلمي للدراسات العليا .5111
 -3ماجستير شريعة  :كلية العلوم اإلسالمية  /جامعة بغداد .5115
 -4دكتوراه شريعة  /كلية العلوم اإلسالمية  /جامعة بغداد .5119

 -0أثر القراءات الشاذة في الفقه اإلسالمي.
 -5التعزيز والعقوبة بالهجر في الشريعة اإلسالمية.
 -3تداخل النيات في العبادات.
 -4االعالنات التجارية في الشريعة اإلسالمية.
 -2الحصانة البرلمانية في الفقه اإلسالمي.
 -6أثر االختالف الفقهي في تيسير الفتوى.
 -9التصحيح البي شجاع  :تأليف  :أبي بكر ابن قاضي عجلون.
 -8التنبيه الواضح على االشكال الفادح الفاضح  :محمد طاهر سنبل المكي
 -9تجديد الخطاب الدعوي في إثبات الهوية اإلسالمية ومواجهة نظام العولمة.
 -01تدوين السنة في القرن الهجري األول.

 -0امام وخطيب منذ عام  0994إلى اليوم.
 -5محاضر في مدرسة الشيخ رجب الدينية للعام .0996 -0992
 -3محاضر في اعدادية هيت للبنين .0999 -0996
 -4محاضر في ثانوية عثمان بن عفان رضي اهلل عنه الدينية في هيت .5119 -5118
 -2مدير مركز اإلمام الشاطبي اإلقرائي في هيت منذ  5101والى اليوم.
 -6عضو مجلس أئمة وخطباء هيت.
 -9عضو إصالح ذات البين في مالحظية الوقف السني  /هيت.

Curriculm Vitae
Name
Address
Date of Birth
Nationality
Marital Status
Phone Number
E-mail
Career Title
Scientific Title
General
Specialization
Specific
Specialization

Moathe Abdulsattar Shaban
Alanbar /Heet/Al-Khder district
1970/9/25
Iraqi
Married
07830473797
mooth-70@ yahoo.com
Assistant Professor
Professor
Philosophy of Sharia
The Comparative Fiqh

The Scientific Licenses
Authorized in Asim's reading which is narrated by both of Hafis and Shuba (
May God have mercy on them )

The Academic Certificates
1 BA in Sharia / Faculty of Islamic Sciences / University of Baghdad 19911992
2 MA in History : Institute of Arab's History and Scientific Heritage for Higher
Studies 2000
3 MA in Sharia : Faculty of Islamic Sciences / University of Baghdad 2002
4 Ph.D. in Sharia / Faculty of Islamic Sciences / University of Baghdad 2009

Scientific Researches
1 Athar Al-Qira'at Al-Shatha fi Al-Fiqh Al-Islamy
2 Al-Ta'ziz wa Al-Oqoba Bilhajer fi Al-Sharia Al-Islamya
3 Tadakhul Al-Niat fi Al-Ibadat
4 Al-Ielanat Al-Tijaria fi Al-Sharia Al-Islamya
5 Al-Hasana Al-parlamania fi Al-fiqh Al-Islamy
6 Athar Al-Ikhtilaf Al-Fiqhi fi Tayseer Al-Fatawa
7 Al-Tashih liabi Shuja
8 Al-Tanbih Al-Wadih ala Al-Ishkal Al-Fadih Al-Fazih : Mohammad Tahir
Sunbul Al-makki
9 Tajded AL-Khitab Al-Dawi fi Ithbat Al-Hawia Al-Islamia wa Moajaha
Nidam Al-Aolama
10 Tadwin Al-Sana fi Al-Qarn Al-Hijri Al-Awal

Jobs
1 Imam and preacher from 1994 till day

2 Lecturer in Al-Sheikh Rajab Islamic school for the year 1996-1995
3 Lecturer in Heet preparatory school for boys 1997-1996
4 Lecturer in Othman bin Afa'n (May Allah blessed with him) Islamic high
school in Heet 2008-2009
5 Manager of Al-Imam Al-Shatiby center in Heet since 2010 till day
6 Member of council of Imams and preacher in Heet
7 Member of reconcile in the Department of Al-Waqf Al-Sunni / Heet

األبحاث العلمية

الوظائف

