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 أوالد وبنتًا واحدة. 0الحالة الزوجية: متزوج، ولديَّ 

 الذهادات الحاصل عليها:

 معهد إعداد المعلمين بعقهبة. .9

 بكلهريهس لغة عربية/الجامعة المدتنررية. .7

ماجدتير من معهد التاريخ العربي والتراث العلمي للدراسات العليا، وكانت  .0
لبخاري إلى سيد األنام رسالة الماجدتير بعنهان: غاية المرام في رجال ا

 179القدم األول، للذيخ دمحم بن داود بن دمحم البازلي )ت  –الجزء الثاني 
 هـ( دراسة وتحقيق، بدرجة ممتاز.

دكتهراه من معهد التاريخ العربي والتراث العلمي للدراسات العليا، وكانت  .9
ء األول اطروحة الدكتهراه للذيخ الُمْعِلم بأسامي شيهخ البخاري ومدلم، الجز 

هـ( دراسة وتحقيق، 909للذيخ دمحم بن إسماعيل بن خلفهن األونبي )ت 
 بدرجة ممتاز.

 الهظائف العامل بها.
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معمم عمى المالك الجائم في مجارس المجيرية العامة لتربية محافعة ديالى، من  .1
 .1996ولغاية  1981

 1997مجرس عمى المالك الجائم إعجادية كنعان في محافعة ديالى من  .2
 .1998ولغاية 

بغجاد لمادة عمهم الحجيث، والفقو، والتالوة -محاضر في كمية الحكمة الجامعة .3
 .2111من سنة 

بعج إحالتي عمى  2114تم تعييني عمى مالك كمية الحكمة الجامعة في سنة  .4
-التقاعج بناء عمى طمبي من وظيفة إمام وخطيب في ديهان الهقف الدني

 بغجاد.

-2116الجراسات اإلسالمية في كمية الحكمة في سنتي  عممت رئيدا لقدم .5
2117. 

 النذاطات:

اإلشراف عمى رسائل الماجدتير وأطاريح الجكتهراه، وتقييم البحهث المقجمة لمنذر في 
 كمية الرشيج الجامعة.

 تأليف كتابين: 

األول )المخترر الثمين في مناىج المحجثين( وأقهم بتجريدو لطالب المرحمة الثانية 
 ي كمية الحكمة الجامعة.ف

الثاني: )الروضة النجية فيمن دفن من العمماء في المقبرة الهردية( مقبرة الذيخ عمر 
 الديروردي حاليا.

 بحهث منذهرة وغير منذهرة.

 أ.م.د. دمحم سامي إبراىيم. 



Curriculum Vitae 

Full name: Muhammad Sami Ibrahim Shehab Al-Zubaidi 

Born: 27/8/1959 

Governorate: Baghdad 

Email: alzubaidemohammad59@gmail.com 

Phone: 009647722796659/009647803922930 

Marital status: Married, I have 3 sons and one daughter. 

Degrees: 

1 . Institute of Teacher Training, Baquba. 

2 . Bachelor's degree in Arabic language / Al-Mustansiriya 
University. 

3 . Master’s degree from the Institute of Arab History and 
Scientific Heritage for Postgraduate Studies, and the master’s 
thesis was entitled: Ghayat Al-Maram fi Rijal Al-Bukhari to the 
Master of Al-Anam, Part Two - Part One, by Sheikh 
Muhammad bin Dawood bin Muhammad Al-Bazali (d. 925 
AH), study and investigation, with an excellent degree. 

4 . A doctorate from the Institute of Arab History and Scientific 
Heritage for Graduate Studies, and the doctoral thesis of 
Sheikh Al-Moallem with the names of the sheikhs of Al-
Bukhari and Muslim, the first part of Sheikh Muhammad bin 



Ismail bin Khalfoon Al-Awnbi (d. 636 AH), study and 
investigation, with an excellent degree. 

The jobs they work. 

1 . Teacher on permanent staff in the schools of the General 
Directorate of Education in Diyala Governorate, from 1980 to 
1996. 

2 . A teacher on the permanent angel at Canaan Preparatory 
School in Diyala Governorate from 1997 to 1998. 

3 . Lecturer at Al-Hikma University College - Baghdad for the 
subject of Hadith sciences, jurisprudence, and recitation from 
the year 2010. 

4 . I was appointed as the owner of the University College of 
Wisdom in 2014 after being referred to retirement at my 
request from the position of imam and preacher in the Sunni 
Endowment Diwan - Baghdad. 

5 . She worked as Head of the Islamic Studies Department at 
the College of Wisdom in the years 2016-2017. 

the activities: 

Supervising master’s theses and doctoral theses, and 
evaluating research submitted for publication at Al-Rasheed 
University College. 

Authored two books: 



The first (the precious manual in the curriculum of the 
modernists) and I teach it to students of the second stage at 
the University College of Wisdom. 

The second: (Al-Rawdah Al-Nadiah, one of the scholars 
buried in the Rosary Cemetery) is the cemetery of Sheikh 
Omar Al-Suhrawardi currently. 

Published and unpublished research. 

A.M.D. Muhammad Sami Ibrahim. 


