السيرة الذاتية

االسم :أحمد محمد محمود المشهداني

التولد :بغداد في 0281 /8 /92م.
الوظائف التي شغلها:

إمام وخطيب منذ سنة 9112م – الى سنة 9102م.
تدريسي في كلية اإلمام األعظم الجامعة 9102م.
الشهادات التي حصل عليها:
ثانوية الشيخ معروف الكرخي الدينية سنة 0221م 0228-م.
بكالوريوس في العلوم اإلسالمية ،من كلية اإلمام األعظم سنة 9119-9110م.
ماجستير في الحديث النبوي الشرريف وعلومر  ،مرن جامعرة العلروم اإلسرالمية العالميرة
سنة 9112م.
دكترروراف فرري الحررديث النبرروي الش رريف وعلوم ر  ،مررن جامعررة العلرروم اإلسررالمية العالميررة
سنة .9102
البحوث:
 دراسة وتحقيق كتاب شرح معاني اآلثار لإلمام الطحاوي (رسالة ماجستير).
 تعقبررات القا رري عيررام علررى مرويررات نسررخ صررحيي اإلمررام البخرراري –د ارسررة
نقدية( -رسالة دكتوراف).
 سؤاالت الترمذي لإلمام الدارمي (رحمهما اهلل تعالى)
 التجديد في األحوال الشخصية (المرأة أنموذجاً).
 دور التربية في محاربة االرهاب.

 مفهوم الصحبة عند االمام الذهبي.

 دور المرأة في خدمة السنة النبوية (السيدة عائشة أنموذجاً)
 مدرسة الحديث في بغداد (دار السالم).

 الظلم والظالمون في القران الكريم –دراسة تحليلية.
الدورات والمؤتمرات:
 دورة في طرائق التدريس.
 دورة في قيادة الحاسوب اآللي (الكومبيوتر).
 دورة في مهارات النظم اإلدارية.
 ع و لجنة معرم( :دور التجديد في مناه ة الغلو والتطرف)
 المشاركة في مؤتمر الوسطية واالعتدال ،برعاية مجلس النواب العراقي.
كتب الشكر:
 كتب شكر من رئاسة ديوان الوقف السني عدد(.)2
 كتب شكر من عمادة كلية االمام االعظم الجامعة عدد(.)1
 كتاب شكر من هيئة االعمال الخيرية.
 كتاب شكر من مؤسسة االعتدال والتنمية.

Curriculum Vitae

Name: Ahmed Mohammed Mahmoud al - Mashhadani
Birth: Baghdad on 29/8/1980.
Jobs held by:
Imam and preacher from 2004 to 2015.
Teaching at the College of Imam Azam University 2015.
Certificates obtained:
Sheikh Marouf Al-Karkhi religious high school in 19971998.
B.Sc. in Islamic Sciences, College of Imam Azam, 20012002.
MA in Hadith and its Sciences, International Islamic
University of Science, 2009.
Ph.D. in

Hadith and

Sciences, International

Islamic

University of Science in 2013.
Research:
•Study and achieve a book explaining the meanings of the
effects of Imam Tahawi (Master(
•Judges Ayyad comments on the narrations of copying
Sahih Imam al-Bukhari - a critical study - (Ph.D.(

•Tirmidhi questions of Imam al-Darmi (may Allah have
mercy on them(
•Renewal in personal status (women as models.(
•The role of education in combating terrorism.
•The concept of sohba at the Golden Imam.
•The role of women in the service of the Sunnah (Ms. Aisha
as a model(
•School of Hadith in Baghdad (Dar es Salaam.(
•Injustice and oppressors in the Koran - an analytical
study.
Courses and Conferences:
•Course in teaching methods.
•A course in driving computer (computer(
•A course in management systems skills.
•Member of the Exhibition Committee: (the role of renewal
in the fight against extremism and extremism(
•Participation
moderation,

in

the

sponsored

conference
by

the

of

moderation

Iraqi

Council

and
of

Representatives.
Thanks Books:
•Books of thanks from the Presidency of the Sunni
Endowment Office (4(
•Books of thanks from the Deanship of the College of Imam
Azam University (7(
•A letter of thanks from the Charity Commission.

•A letter of thanks from the Foundation for Moderation and
Development.

