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Ustad Fazl Ghani Mogaddedi  

 
Ustad Mogaddedi was born in 1952 in Kabul. He attended the Law school of Kabul 
University in 1970 and received his bachelor degree in History from Cairo University in 
1978. In 1979, he finished his master degree from the same university in 1983.  
 
AAMO is proud of Ustad Mogaddedi’s leadership and his presence as the Chairman 
of Board of Directors for over 15 years.  
 
During many years of his selfless efforts, he has written more than 75 articles 
published in many major magazines and newspapers. He the author of 35 books, such 
as “Afghanistan during the kingdom of Amanullah Khan” that was published in both 
Dari and Arabic, “History and philosophy of transformation of modern science of 
Islam to Europe. His latest book is about “Imam Abu Hanifa and Imam Jahfar Al 
Sadeq”, Marriage and Children education in contemporary Islamic thoughts, and 
many more.  
 
Ustad Mogaddedi attended in more than 55 conferences and seminars worldwide 
and  has been teaching various Islamic subjects through various shows in Afghan 
Satellite TV, conferences and lectures. Currently he is managing his own website  
https://islaminfo.one .  He has been busy and engaged for more than two decades in 
counselling the Afghan couples worldwide. He is married and have two adult children.  
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       ی مجدد  یفضل غن  استادخلص سوانح 
 

  ١٩٧٢تا    ١٩٧٠فارغ شد. او از    یغاز  یه عالسیاز ل   ١٩٧٠در شوربازار کابل تولد و در    ١٩٥٢در    ی مجدد  یفضل غن  استاد  

 .حقوق پوهنتون کابل بود ،  یمحصل پوهنح 

 ١٩٧٩ودر    افتی، در  یپوهنتون قاهره ، مصر عرب   اتیادب  یرا از پوهنح   خیتار  سانسیل  ١٩٧٨در   ی مجدد  یفضل غن  استاد  

 افت یموفق به در  ١٩٨٣و علم وثائق از همان پوهنتون بدست آورد. او در سال    قاتیدر رشته تحقرا    سانسی فوق ل  پلومید

 .معاصر افغانستان بود خیمرحله تار نی او در ا قاتیو موضوع تحق د یگردمعاصر  خیدر ساحه تار یدرجه ماستر

بورد   یعموم  سیرئ  ثیبه ح  یمجدد  یاستاد فضل غن  ،    یمعزز و گرام استاد   ادتیانجمن آمو افتخار دارد که تحت ق

 برند یم شیاز پانزده سال امور انجمن را ب  شیانجمن آمو در  ب یمرکز

آنها عبارت است از: افغانستان   نیکه مهمتر  دهیبه نشر رس  یعلم  قیاز هفتاد و پنج تحق  شتریب   یمجدد  یفضل غن استاد    از

به عنوان « افغانستان در    یبزبان در  ١٩٧٩و بعدا، در سال    ی» بزبان عرب ١٩٢٩-١٩١٩خان «  در عهد الملک امان الله  

اسالم و    تیساخته است . مدن  یو پوهنتون کابل آنرا الکترون  د ی سبه طبع ر  کایامان الله خان » در امر  حضرتیعهد اعل

  .است دهیمنارات در جده به طبع رس ماتیکه از طرف مؤسسه تعل یانتقال آن به غرب بزبان عرب 

( توافق و تفاوت ) مراجعه استاد دکتور عبدالستار   یو جعفر  یدر فقه حنف  ید ی، مطالعه تمه  ینظام دولت اسالم  در

عصررسالت و خالفت راشده،    ید ی، مطالعه تمه  ی در فکرمعاصر اسالم   هی، ازدواج و ترب  یمعاصر اسالم، روش فکر    رتیس

 رتیدر س  ید یدر اسالم ، مطالعه تمه  خانواده  یفقه  یو فتوا ها  ینید  ی، بحث ها رتیمراجعه استاد دکتور عبدالستارس

 کرده بودند ریتحر یکه دانشمندان افغان یو مراجعه تعداد از کتابها  گریو ده ها کتاب و رساله د   یو سنت نبو

« فرهنگ   تیسا  مسئولو  یماهانه فقه اسالم   ۀو مسئول مجل  کای در امر  یطرف مسئول نشرات فقه اسالم   نیسال با  ٣٠از   

 https://islaminfo.oneیو ثقافت اسالم 

 تیو کانادا و اروپا ، عدم مشارکت در کنفرانس بن ضمن هئ  کایو امر  ایدر آس  یافغان  ریو غ  یکنفرانس افغان  ٥٥در    اشتراک

  یافغان ونهایزیو تلو کایامر یو صدا یس  یب یب ی در برنامه ها اشتراک قبرس

 

 یقیکتاب و رسائل تحق ٣٥ فیتال

  کا یدر آمر ینشرات فقه اسالم مسوول

  یونیزیتلو یهاکنفرانس و برنامه ٥٠از  شتریدر ب اشتراک

  کایآمر میافغانان مق یانجمن دعوت اسالم  عضو

    .دو فرزند  یو دارا متزوج
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