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 1399از بابت ربع اول و دوم سال مالی دینی وتدریب ائمه ریاست تعلیماتگزارش 

 

 ریاست تعلیمات  دینی وتدریب ائمه. مدیریت ازکلیه امورتعلیم وتربیه .1

 تدریسی  .جدیدهای ی ایشان به شیوه ئرهنماو ازشیوه تدریس استادان مدارس تحت پوشش این اداره و مراقبت کنترول  .2

 تحت پوشش این وزارت . یاز مدارس ودارالحفاظ ها دو امداربازدید وکنترول  .3

 ورشد استعدادکارمندان تحت اثردرمقر ریاست . تدویرجلسات جهت رهنمائی  .4

 نظارت مستقیم ازتدویر محافل فارغان مدارس ودارالحفاظ ها . .5

 ریس اساتید انستیتوت تدریب ائمه.نظارت وکنترول از تد .6

 ی آموزشی .سیمینار ها و برنامه هاازتدویرنظارت وکنترول  .7

سااس ابه در زون هرات  1399تعیین و توظیف رئیس تعلیمات دینی و تدریب ائمه جهت اخذ امتحان ناظمین حج سال  .8

 .مقام محترم وزارت1/12/1398(  مؤرخ6090حکم شماره )

ساا بارای مادارس دینای باا اشاترا  ر تعیین و توظیف رئیس تعلیمات دینی و تدریب ائمه جهت  ترتیب طرح مانظم  .9

 .زارتومقام محترم 14/11/1398 (  مؤرخ5876اساس حکم شماره ) مسلکی  بر ین این وزارت تحت ریاست معین محترمومشاور

  تعیین و توظیف رئیس تعلیمات دینای و تادریب ائماه جهات اشاترا  درکمیسایون داخلای وزارت باه ارتباا  توزیا  .10

کام شاماره حاساس  ای مساجد و مدارس مرکز و والیات، با اشترا  ر سا و مشاورین این وزارت بر( جلدقرآن کریم بر100000)

 .مقام محترم وزارت8/10/1398 (  مؤرخ5429)

زی ( کاه از اشترا   رئیس تعلیمات دینی و تدریب ائمه  دربرنامه تحت عنوان ) پالن گازاری ،اساتراتی ی وپالیسای ساا .11

ااااااس ( در هوتل سپیدار عقب کابل سیتی سنتر برای مادت ساه روز بار اسااgizطریق ریاست پالیسی به همکاری مؤسسه ) 

 ریاست پالیسی وپالن وزارت ارشاد،حج و اوقاف.  مدیریت پالن 5/11/1398(  مؤرخ 151مکتو ب شماره ) 

یرانه غار  اشترا  رئیس تعلیمات دینی و تدریب ائمه در جلساات داخلای وزرات و خاارز از وزارت باه خااطر اتدااد تادابیر الزم و پیشا  .12

 هدایات مقام محترم وزارت.اساس  ربجلوگیری از شیوع و یروس کرونا در کشور 

 های خارز ازوزارت طبق هدایت مقام محترم وزارت . اشترا  درجلسات وسیمینار  .13

 مؤسساه  (  IDLO  ) ، ( giz ) (undpسساات همکاار )ؤتعلیمات دینی وتدریب ائماه باا نماینادگان م نشست رئیس .14

تربیاه وتادویر وبحث وتبادل نظر پیراماون تعلایم بمنظور درمقرریاست  کانادائی برای اطفال متاثرازجنگمؤسسه  وسسه ؤم، آفرین

 برنامه های آموزشی برای استادان مدارس دینی و تدویر مسابقات ذهنی میان مدارس ومکاتب.  

 کارمندان وکارکنان تحت اثر.ازگزارش گیری  .15

 طورهفته وار. ،دینی وتدریب ائمه درجلسه رهبری وزارت اشترا  رئیس تعلیمات .16

صوصی دینی و تدریب ائمه در جلسه شورای امنیت بمنظور بحث پیرامون رسمی شدن مدارس خ اشترا  رئیس تعلیمات .17

 و تدوین نصاب واحد تعلیمی برای مدارس ودارالحفاظ های کشور.

( تن 20  )( جلسه کاری پیرامون تدوین نصاب تعلیمی واحد برای مدارس و دارالحفاظ های  خصوصی با اشترا2تدویر ) .18

 مرکز در مقر ریاست تعلیمات دینی و تدریب ائمه.از مسئولین مدارس 
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 : تدریب ائمهانستیتوت آمریت فعالیت های  

ت وزارت ها ش بدینسو درراستای ارتقای ظرفیت امامان وخطیبان کشاوردرووکا 1386که ازسال  انستیتوت تدریب ائمه -1

ئمه وخطباا  اارشاد،حج واوقاف پیوسته به گونه غیررسمی فعالیت می نمود ، اکنون منحیث نهاد تحصیلی رسمی اختصاصی برای 

فغانساتان اکابینه جمهوری اسالمی 11/1/1395ؤرخ ( م 1شامل تشکیل رسمی این وزارت گردیده که به اساس  مصوبه شماره ) 

دصا  درهماهن ی وهمکاری با وزارت معارف وتحصیالت عالی به سطح نیمه عالی جهت تربیات وتقادیم کادرهاای ورزیاده مت

 است. داده راغتفمحصلین دور اول خویشرا( تن از 50تعداد )که .ی نمایدااافعالیت مدرعرصه امامت وخطابت به جامعه 

( قطعاه پوساترهای آگااهی دهای جهات شامولیت شااگردان درسمساتربهاری ساال 2000( تدته بلبورد و )14نصب ) -2

 .درنقا  مزدحم شهرکابل وولسوالی های آن1399

ن امتحاان ( مدارس ودارالحفاظ های دولتی وخطبای مساجد کاه قابالا ازنازد شاا12( تن از فارغان صنف ) 46به تعداد) -3

 .اشند .بود شامل سمستراول  دور دوم انستیتوت تدریب ائمه گردیده ومصروف ادامه دروس خویش می ب هکانکوراخذ گردید

 (ماده .28ائمه طی )تدریب  تهیه وترتیب الئحه امتحانات  انستیتوت -4

الت معاارف وتحصای وزارت  تطبیق نصاب درسی اختصاصی ) انستیتوت تدریب ایمه ( توافق شده طبق معیارهای علمای -5

 عالی .

 :آمریت آموزش های دینی فعالیت های

 وصیودارالحفااظ هاای خصاا دینای  مکلف باه ثبات وراجساترمدارسو طرزالعمل منظور شده ، الیحه وظایف  طبق این آمریت

 .می نماید از کلیه امورتعلیمی وتربیوی آنان بعدازطی مراحل اصولی وقانونی مدیریتو و مردم بودهبراساس تقاضی اهالی 

 ر ذیل است :قراکه لحفاظ الی اکنون ثبت گردیده است را( باب مدرسه و دا4430درمجموع به سطح کل کشور به تعداد ) البته 

 :درسطح مرکز )نواحی شهر کابل(

کورواناا  ( تان ازطاالب طبقاه ذ84271دکه جمعااا )ن( باب مدرسه ودارالحفاظ درسطح نواحی شهرکابل فعالیت دار180تعداد )

نان اناا  (تن آ52313(تن آنان  ذکور و )31958از مجموع شاگردان مذکوربه تعداد ) .دروس خویش می باشندمصروف فراگیری 

( تان 2248)طاه توسا( فیصدشان را انا  تشکیل میدهد کا63( فیصد ایشان را شاگردان ذکور و)37بوده که براساس فیصدی ) 

 .تدریس  می ردند ،(تن ایشان انا  می باشند1338(تن آنان ذکورو) 910استادکه) 
 

 درسطح والیات کشور:

از  تان شااگرد (438486د کاه جمعااا )درسطح والیات فعالیت دارن طورنهاری ولیلیه ( باب مدرسه و دارالحفاظ4250به تعداد )  

نان ذکور و آ(  تن 366761طبقه ذکور و انا  مصروف فراگیری  دروس خویش می باشند. از مجموع شاگردان متذکره به تعداد  )

نااا  ( فیصدایشااان را ا16( فیصدایشااان را شاااگردان ذکااور و)84( تاان آنااان انااا  بااوده کااه باار اساااس فیصاااااادی ) 71725)

 ،ی باشاند( تان ایشاان  اناا   ما759( تن آنان ذکور و) 11585( تن استاد  که ) 12344وسط) ااااکیل میدهدکه تااااااااتش

 تدریس می گردند. 

 ر وتجارت پیشه تمویل می ردند.ییداص خشتوسط اهالی وا قابل ذکراست که اکثریت این مدارس
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 :لحفاظ ها استر مدارس دینی و دارجو را ثبتش بخ

 و دارالحفاظ درمربوطات مرکز و والیات کشور. ( باب مدرسه27)راجستروصدورجوازفعالیت برای

 رس:ابخش کنترول ونظارت از مد

س راجسترشده این ریاست و ازمدارکارمندان مه درمرکز )نواحی شهرکابل( ازمدارس راجسترشده ریاست تعلیمات دینی وتدریب ائ

 . ایندنمکنترول ونظارت دوامدار می والیات مدیران تعلیمات دینی وتدریب ائمه ریاست های ارشاد،حج و اوقاف والیات 

 امتحانات شاگردان مدارس :بخش 

فسایر ت،قارآن کاریم کامال  حفظهای  بدشتحت پوشش این ریاست در مرکز مدارس دینین اتن ازفارغ ( 197)امتحان فاینلاز 

، ساوادآموزیی وناوران قاعاده، نااظره  ،زبان عربی ، سیرت النبی د وقرائت ،تجوی؛فقه  ،عقاید،حدیث واصول حدیث ،واصول تفسیر 

 . نظارت بعمل آمد خطاطی و خیاطی

 تقدیرنامه   :تصدیقنامه وبخش ثبت 

 فارغان مدارس و دارالحفاظ ها درسطح مرکزووالیات کشور.  قطعه تصدیق نامه (3568کمپیوترایز نمودن )

 

 بخش محافل فراغت شاگردان:

ز مادارس نیا 1399جااری سال در نواحی شهر کابل علوم به سلسله برگزاری محافل فراغت طالب مدارس از بدش های مدتلف  -

ه کوزی  گردیدطی محافل باشکوهی برای شان  تصدیق نامه ت که ذیل تعدادی از شاگردان خویش را از بدش های مدتلف فارغ داده

 قرارذیل ارائه می ردد:

طای رآن مدرساه اناثیاه شامس القابدشهای مدتلف علوم دینی  فارغان ( تن از177تعداد) رایب: اناثیه شمس القرآن  درسهم

تادریب و رئیس تعلیمات دینی ، بدصوص معین صاحب مسلکی ، هیئت رهبری وزارت ارشاد،حج واوقاف ایکه در آن  محفل وی ه

 د ، تصادیقنامه هاااشاترا  نماوده بودناشهر کابال درهوتل مروارید گردان علما  واولیا  شا، عده ی ازر سای ادارات دولتی ،ائمه 

 .وتحایف توزی  گردید

ایکاه  محفل وی ه طیمدرسه  اناثیه الفالح بدشهای مدتلف علوم دینی  فارغان ( تن از2250تعداد) رایب: درسه اناثیه الفالح  م

 شهر کابالروارید درهوتل معلما  واولیا  شاگردان ، عده ی ازر سای ادارات دولتی ،هیئت رهبری وزارت ارشاد،حج واوقاف در آن 

 .اشترا  نموده بودند ، تصدیقنامه ها وتحایف توزی  گردید

طی محفل لقرآن  امدرسه اناثیه ارشاد بدشهای مدتلف علوم دینی  فارغان ( تن از355تعداد) رایب:درسه اناثیه ارشاد القرآن م

، یب ائماه رئیس تعلیمات دینی  وتادر، بدصوص معین صاحب مسلکی ، هیئت رهبری وزارت ارشاد،حج واوقاف ایکه در آن  وی ه

وده بودناد ، درهوتل برگ سبزمقابل ومن حضوری شهرکابل اشاترا  نماعلما  واولیا  شاگردان ، عده ی ازر سای ادارات دولتی 

 .تصدیقنامه ها وتحایف توزی  گردید

 مدارس دینی  شاگردان بخش فراغت
 .خصوصی به سطح مرکز دینی ( تن ازشاگردان مدارس ازبدش های مدتلف علوم دینی مدارس 2427فراغت ) -1

 توزیع کتب: 
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از کاه  د()مجموعه مقاالت حقوق زن واضرارعرف وعنعناات ناپسان دست داشته این ریاست کتب از (  جلد100به تیراژ ) -1

 د.گردی توزی مدارس ممتاز فارغان ادارات دولتی و به ،علیه زنان بحث می نمایدشونت خل مهم حقوق زن ومن  ئمسا

زیا  تومرکز ( جلدمجله پیام حق ارگان نشراتی این وزارت باه مادارس دینای ودارالحفااظ هاای خصوصای420) به تعداد -2

 .خواستاراستمرار توزی  آن گردیدند هقرارگرفتآنان  گرم ومورداستقبال

ویر محفال ( عدد دوسیه ورمی برای فارغان ممتاز مدرسه اناثیه شمس القرآن حین تد30دستی و )( عدد بیک 30توزی  ) -3

 فراغت ایشان.

اد القارآن ( عدد دوسیه ورمی برای فارغان ممتاز بدش های مدتلف مدرسه اناثیه ارشا60( عدد بیک دستی و )60توزی  ) -4

 حین تدویر محفل فراغت ایشان.

( عدد دوسیه چرمی برای فارغاا  ممتااز ب اا  اای م تداس مدرساه ا ا یاه 250)( عدد بیک دستی و 250توزیع ) -5

 الفالح حی  تدویر محفل فراغت ایشا .

 ست( جلد تفسیر قرآن کریم اهدا  شده از طرف شرکت خیریه الکوزی به شاگردان مدارس ثبت شده ریا100توزی  ) -6

 ارشاد،حج واوقاف والیت پروان.

 مؤسسات:دربخش همکاری های مالی 

کمیسیون  باب مدرسه مرکز که توزی  آن توسط (10)( تن استاد، سرمدرس و خادم در 211نظارت ازتوزی  حق الزحمه ) -1

 سسه آفرین صورت می گیرد.ؤمشتر   وزارت ارشاد،حج واوقاف وم

 . توسط مؤسسه آفرین ( باب مدرسه10توزی  کتاب ، قرطاسیه باب وفرش پالستیکی برای ) -2

 ( باب مدرسه توسط مؤسسه آفرین .10ت زمستانی برای )توزی  محروقا -3

 بخش گزارش گیری :

ی دیناا درسااه( باااب م10گاازارش گیااری وگاازارش دهاای ترینااران ) درجلسااهکمیساایون موظااف ریاساات دوامدار اشااترا  -1

 د.نسسه  آفرین تمویل می گردیت های پنجشیر ولوگر که ازطریق مؤودارالحفاظ خصوصی درمرکز  و وال

ور طااکااارکرد هااا و و ااون ی فعالیاات هااای ماادارس دیناای ودارالحفاااظ هااا راجسترشااده مرکااز و والیااات ، گاازارش  -2

 .دوامدار  به این اداره مواصلت می ورزد

 ار، جاامیت، هادایت، فاالح نن رهایلناهاان نهضات، فاالح ، فضاای فعالیات هاای موسساه توکارکردهاا وو اون گازارش،  -3

 . ماهه به این اداره مواصلت ورزیده است طور شش

رشاد، ابه ریاست خصوصی  یارسال  طرزالعمل منظورشده این ریاست پیرامون ثبت و راجستر  مدارس و دارالحفاظ ها -4

 حج واوقاف والیات کشور. 


