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Dr. Nassimi is an Associate Professor of Islam and world religions at NOVA College in 
Virginia. He has also taught many Islam classes at Shenandoah University, Johns 
Hopkins University, and Qurtuba Institute in Virginia.  
 
Dr. Nassimi also served as the vice-chairman of Council of Muslim Organizations in 
Washington, DC area for 7 years, and he has been a regular Khateeb of Friday prayers 
in all major Masajid of Washington DC area for the last 20 years, with educational, 
though provoking, dynamic, and inspiring Khutbas, Al-Hamdulillah.  
 
Dr. Nassimi has a unique and combined educational background in Engineering and 
Islamic Studies. After growing up and finishing his BS in Electrical Engineering from 
Kabul University in Afghanistan, he came to USA in 1983 and did his Master’s degrees 
in electrical engineering at Purdue University. He worked as an electrical engineer in 
the field of telecommunications and satellite communications for many years. Then, 
because of his passion in religion and serving the community, he decided to move his 
career from engineering to Islamic and Religious Studies. 
 
Dr. Nassimi started his academic Islamic studies in 1995 by first studying the Arabic 
language in Imam Muhammad University in Riyadh, Saudi Arabia. Then, he moved to 
Virginia to join Institute of Arabic and Islamic Sciences. Later, he earned a second 
Master’s degree in Islamic Studies at Cordoba University in 2004 and then he did his 
PhD in Islamic Studies from University of Birmingham in England in 2008. His PhD 
thesis was on a comparative review of English translations of the Quran..   

 

 

  



     یم یداکتر محمد داود نسخلص سوانح 
 

 NOVA در کالج نووا  نطرفیسال به ا  ٩از    یجهان  انیو اد  یاسالم   ماتیاستاد تعل  ثیبه ح  یم یمحمد داود نس  داکتر 

و   ایورجن  التیدرشهرونچستر ا Shenandoah سمستر درپوهنتون شنندوه  نی چند   یهمچنان برا  یو  د ی نمایم  سیتدر

 .را درس داده است یسویمقا انیاسالم و اد لند یمر الت یدر ا Johns Hopkins   در پوهنتون جانس هاپکنز

  ی مدت سه ماه در هر سال به مصرف شخص   یوطن برا  یخدمت اوالد ها  یدر ظرف چند سال گذشته او برا   برعالوه

 س یرا تدر  یثقافت اسالم  نیو رضاکارانه در پوهنتون کابل، پوهنتون سالم و پوهنتون مورا مضام  رودیخودبه افغانستان م

 .د ینمایم

  سه یبعد از ختم ل  یکابل تولد شده است و   یدرچهارده  ایدر عالوالدین عل  یشمس   یهجر  ١٣٣٨در سال    ی مینس  داکتر

  یبه کدر علم    ١٣٦٠برق در سال    یریر رشته انجنپوهنتون کابل شامل شد وبعد ازفراغت د  یریبه فاکولته انجن  هیبیحب

شد اما تقرر وى راسازمان حزب کمونست پوهنتون رد کرد و او به هجرت به پاکستان   نیتع  ی ریانجن  ولتهفاک  هی  سیو تدر

برق   یریخود را در انجن  یآمد و ماستر  کایبه امر  التیتحص  ادامهی  برا  یدر پاکستان و  کسالیوادار شد. بعد از گذشت  

 .ختم کرد کایامر یانایاند  التیدر اPurdue از پوهنتون پوردو 

  ی میداکترنس  کهییبا آرزو  کایبزرگ امر  یدر شرکت ها  یمخابرات و قمر مصنوع  یریاز انجام پانزده سال کار در انجن  بعد 

بدست    . جهتد ینما  لیتبد   یاسالم   ماتیتعل  سیگرفت که مسلک خود را به تدر  میتصم  یخدمت اسالم داشت و  یبرا

کشور عربستان درپهلوى کار    اضیمحمد بن سعود در ر   ممابه پوهنتون ا  یآرزو اوَال به  آموختن لسان عرب  نیآوردن ا

وبعداز کسب تحص   ایورجن  التیفاکولته، در پوهنتون قرطبه درا  پلومی به سطح د  یعلوم اسالم   التیانجنیرى پرداخت 

 یداکتر  ستانکشور انگل  Birmingham گرفت وبآلخره در پوهنتون برمنگهم  یاسالم   ماتی دوم خود را در تعل  یماستر

در   می رقرآنکریترجمه ها و تفاس  یسو یمقای  در موضوع بررس  یو  یاخذ نمود. رساله دکتورا  یاسالم  ماتیخود را در تعل

برجسته نشر شده و فعْال موجود    رساله  کی  ثی پوهنتون برمنگهم به ح  یکیبود که در کتابخانه الکترون  ی سیلسان انگل

 .است

تدر  ی مینس  داکتر منح  سی برعالوه  الحمدلله  ها  پوهنتون  امر  کی  ثیدر  کشور  در  اسالم  و   کایدعوتگر  است    ی فعال 

 معاون   ثیهفت سال به ح یاو برا  د ینمایخدمت م ی نماز جمعه و مدرس علوم اسالم بیخط ث یدرمساجد مختلف به ح

نهاد ها  یشورا و  د   ی اسالم  ی مساجد  واشنگتن  وفعالْ   ی س  یحومه  ها  کار کرد  نهاد  اس  یدر   در سطح  ی المگوناگون 

و   کاشبیمسلمانان امر  گریو د  یجامعه مهاجر افغان  یبرا  یخدمات اجتماع  میو در تقد  د ینمایم  تیو فعال  ی کشورسخنران

    .  است دنیروز در تپ

 


