
  9139 مالی سال فعالیت ها و دست آورد های ریاست امور قراء از بابت
 

  هشتم، دهم ، ششم ، پنجم ، اول ، چهارم ، )باب حلقات درسی حفظ قرآنکریم در نواحی  26ثبت و راجستر

 . و توزیع جواز فعالیت شهر کابل یازدهم، دوازدهم ، پانزدهم و هفدهم

  امارات  و، ترکیه به کشور های ایران  مسابقات بین المللی شرکت به غرض ممتازتن حفاظ و قراء  8معرفی

 .متحده عربی

  تن فارغان حفظ قرآنکریم  حلقات درسی ثبت و راجستر شده اینریاست در نواحی مختلف  482اخذ امتحان

 شهر کابل . 

  تن  482اغت تن محصلین معهد عالی قراءات و دومین دور محفل فر ۱8برگزاری اولین دور محفل فراغت

 فارغان حفظ قرآنکریم حلقات ثبت و راجستر شده ریاست امور قراء .

  به توسط شیخ القراء والمجودین استاد برکت اهلل سلیم  خلف عن حمزهثبت مکمل قرآنکریم به روایت

 در رادیوی ملی افغانستان .سمع قاری ضیاء الحق منقاد 

  به سمع توسط شیخ القراء والمجودین استاد برکت اهلل سلیم  قالون عن نافعثبت مکمل قرآنکریم به روایت

 در رادیوی ملی افغانستان .قاری ضیاء الحق منقاد 

  شرکت رئیس امور قراء ، مدیر عمومی دارالقراء و مدیر عمومی حلقات حفظ و تجوید قرآنکریم بحیث داور در

دانشسرای اسالمی امیرالمومنین سیدنا عمر  چهارمین دور مسابقات سراسری حفظ و قرائت قرآنکریم با میزبانی

 در والیت نیمروز.)رضی اهلل عنه( فاروق 

 .شامل سازی معهد در پروسهء امتحان ملی کانکور وزارت تحصیالت عالی 

  ۱399آغاز جذب و ثبت نام جدید الشموالن از طبقه اناث برای سال تعلیمی 

  ۱399سنبله//۱5اخذ امتحان محصلین جدید الشمول دور سوم بتاریخ 

  ۱9/7/۱399و اخذ امتحان وسط سمستر دوم بتاریخ  ۱399آغاز دروس سمستر اول جدیدالشموالن 

 .توظیف استادان خارج تشکیل جهت تدریس علوم دینی 

که خدمت تان  ۱399مالیسال ریاست امور قراء از بابت دست آورد های عمده فعالیت ها و این بود فشرده گزارش از 

 در مورد طوریکه الزم دانید اجراآت خواهند فرمود . تقدیم گردید 

 

 بااحترام

 

 شیخ القراء و المجودین استاد برکت اهلل سلیم

 رئیس امور قراء


