
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                    
  التفاصيل الذخرية : 

  دمحم أحسد حدين عمي الشداوي : الثالثي والمقباالسم 
 الجشدية : عراقي 
  : ولدي ثالثة بشات  متزوجالحالة االجتساعية 
  / 7311/ 6/ 02محل وتاريخ الهالدة : بغداد. 
  عشهان الدكن : بغداد / قزاء : االعظسية / زراعي 
  : 731196692197رقم البطاقة السهحدة 
  : البريد االلكترونيmohamed.ahmed@hiuc.edu.iq 

  : السعمهمات االكاديسية 

 الذهادة : الدكتهراه 
 0272بتاريخ  المقب العمسي : مدرس دكتهر . 
  قدم ئيسالسشرب : ر 
  الجامعة : كمية الحكسة الجامعة 
  القدم / قدم الدراسات اإلسالمية 

 البحهث السشذهرة : 
 هــ( 926اصهل التفدير في تفدير الطبطبائي ) مهارث .7
 يهسف إنسهذجًا .السدائل العقائدية ومقاصدها في تفدير مفتاح الغيب سهرة  .0
 البيان في الدهر السكية في القرآن الكريم . .3
 مفههم الغيب في القرآن الكريم. .9
 االسمهب القرآني واثره في ضبط الفتهى . .6
 في الدراسات القرآنية.دور التعميم الرقسي في الفكر وأثره  .6
 مهاكبة االعالم القرآني لمهسائل واالساليب االعالمية الحديثة. .1

 :  السؤهالت االكاديسية

 لبكالهريهس ا 
  اصهل الدينمجال الدراسة : 

 التخرص الدقيق : التفدير
 . السدتشررية/ كمية التربية االساسيةالجامعة : 



 
 
 

 

 السكان : بغداد / العراق
 0221سشة التخرج : 

 ساجدتير لا  
 مجال الدراسة : اصهل الدين 
 التخرص الدقيق : التفدير

 الجامعة : السدتشررية/ كمية التربية االساسية .
 السكان : بغداد / العراق

 0277سشة التخرج : 
 لدكتهراها  

 مجال الدراسة : اصهل الدين 
 التخرص الدقيق : التفدير

 الجامعة : كمية االمام االعظم .
 داد / العراقالسكان : بغ

 0272سشة التخرج : 
 :  مشاصب العسل

 7/77/0273كمفت بسشرب مقرر مجمس الكمية بتاريخ  .7
 7/77/0276بتاريخ كمفت العسل كسقرر قدم الدراسات اإلسالمية  .0
 (0207( _ )0276كمفت العسل في المجشة االمتحانية الفرعية من سشة ) .3
 (0273 – 0272السركزية في العام الدراسي ) كمفت العسل في المجشة االمتحانية .9
 .3/6/0207كمفت العسل كرئيس قدم لمدراسات اإلسالمية بتاريخ  .6
 سشهات( 1عدد سشهات الخدمة في كمية الحكسة ) .6

 السؤهالت العمسية :
 حاصمة عمى شهادة طرائق التدريس  .7
 حاصمة عمى شهادة سالمة المغة .  .0
 حاصمة عمى شهادة صالحية التدريس. .3

                                            

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Personal details: 

 •Triple name and surname: Muhammad Ahmad Husayn Ali Al-Nadawi 

Nationality: Iraqi 

 •Marital Status: Married and I have three daughters 

 •Place and date of birth: Baghdad / 20/6/1977. 

 •Residence address: Baghdad / District: Adhamiya / Agricultural 

 •The unified card number: 197746540741 

 •E-mail: mohamed.ahmed@hiuc.edu.iq 

Academic information: 

 •Certificate: Ph.D 

 •Academic title: Doctor teacher, dated 2018. 

 •Position: Head of Department 

University: Al-Hikma University College 

 •Department / Department of Islamic Studies 

Published research: 

7 . Legacies of the Origins of Interpretation in Tafsir al-Tabataba’i (406 AH) 

0 . Doctrinal issues and their purposes in the interpretation of the key to the unseen Surat 
Yusuf as a model. 

3 . The statement in the Meccan surahs in the Noble Qur’an. 

9 . The concept of the unseen in the Holy Quran. 

6 . The Qur'anic style and its impact on controlling the fatwa. 

6 . The role of digital education in thought and its impact on Quranic studies. 

1 . Keeping abreast of Quranic media with modern media and methods. 

Academic qualifications  :  

• BSC 

Field of study: Fundamentals of Religion 



 
 
 

 

Detailed specialty : Interpretation 

University: Al-Mustansiriya College of Basic Education. 

Place: Baghdad / Iraq 

Graduation year: 2007 

 •Masters 

Field of study: Fundamentals of Religion 

Detailed specialty : Interpretation 

University: Al-Mustansiriya College of Basic Education. 

Location: Baghdad / Iraq 

Graduation year: 2011 

 •PhD 

Field of study: Fundamentals of Religion 

Detailed specialty : Interpretation 

University: The Great Imam College. 

Place: Baghdad / Iraq 

Graduation year: 2018 

Job positions: 

7 . Was assigned the position of rapporteur of the College Council on 1/11/2013 

0 . I was assigned to work as a rapporteur of the Islamic Studies Department on 1/11/2016 

3 . I was assigned to work in the Examination Subcommittee from (2015)-2021. 

9 . I was assigned to work in the Central Examination Committee in the academic year (2018-
2019.) 

6 . Assigned to work as Head of the Islamic Studies Department on 9/5/2021. 

6 . Number of years of service at Al-Hikma College (7 years) 

Qualifications  :  

7 . She holds a certificate of teaching methods 



 
 
 

 

0 . She holds a language safety certificate. 

3 . She holds a certificate of validity of teaching .                                                                
                         


