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 ارشاد، حج و اوقاف وزیر

 

 

 گیزنده اوایل

 متدین خانوادۀ یک در حلیمی قاسممممممم  محمد

 خروار ولسمموالی در ش.هـممممممممم1352 درسمما 

 موصممممممو  ،اسممممممت آمده دنیا به لوگر والیت

 سپری والیت لوگر در را خود گیزنده اوای 

 را دوره ثممانوی وابتممداهیممه  تعلیمممات و نموده

 دهیرسان پایان به پاکستان در( 1991)درسا  

 .است

 تحصیلی گذشتۀ

 .مصر می باشد عرب لیگ پوهنتون درخویش  ماستری دورهتکمی   درجریان اکنون  -

      ده است.یوحقوق به اتما  رسان شرعیات رشته -األزهر در پوهنتون دوره لیسانس را قبلا   -

 کاری هایتجربه

داشممتن برنامه و پشممت کاردر مواق  مو  دولتی در پسممت های فی  ای ای  آقای حلیمی بنابر اسممتعداد

 وظی ه نموده است:

 خارجه. امور وزارت مطالعات و تدقیق مدیر  -

  شری . مزار در خارجه امور وزارت گینماینده رییس  -

 خارجه. امور وزارت تشری ات معاون -

 محکمه. ستره قضاهی ت تیش عمومی رییس  -

 محکمه. ستره قضاهی کنترو  و مراقبت عمومی رییس -



 محکمه. ستره اداری و مالی عمومی رییس  -

 قضاهی. ستاژ استاد  -

 معار . وزارت محتر  مقا  ارشد مشاور  -

 صلح. عالی شوری سیاسی مشاور  -

  آسیا. بنیاد مؤسسه حقوقی مشاور -

 افغانستان. علمای سرتاسری شوری سخنگوی و عضو -

 .قباء اصلح   بنیاد رییس  -

 .ا.ا.ج عالی شوری اجراهیه عضو و ا.ا.ج ملی امنیت شوری دفتر دینی امور رییس  -

 بحیث معین مسلکی وزارت عدلیه دولت جمووری اسلمی افغانستان  -

بحیث سمممرپرسمممت و نامزد  13۹۹اسمممد  2۵به اسممماس حک  مقا  عالی ریاسمممت جمووری به تاری   -

 است.وزیر جدید وزارت ارشاد، حج و اوقا  تقرر حاص  نموده 

 هاتقدیرنامه

 درجریان اجرای وظای  موصو  حایز تقدیر نامه ها و مدا  فی  گردیده است:

 ت تیش ریاست دو ، درجه نامۀ تقدیر دو و او  درجه نامۀ تقدیر - 

 محکمه. ستره اداری و مالی امور ریاست دو ، درجه نامۀ تقدیر و او  درجه نامۀ تقدیر  -

 ریاست عالی مقا  اداری، فساد با مبارزه و اداری و مالی امور در خان میرمسجدی دولتی عالی مدا  - 
 افغانستان. اسلمی جمووری

 فوندیشن. ایشا المللی، بین نامۀ تقدیر  -

 مهارت های لسانی

 .انگلیسی و عربی دری، پشتو،



 

 

 

 د کیل ل۔ه ١٣٥٢ په ح یمي قیسااا  محمد ښااای   

 متدینه یوه په ولساااااااوال  خروار د والیت لوګر

. دي پرانسااااتې سااااترګې ته نړۍ دې کې کورن 

 ١٩٩١ پااااه یې کړې زده يثااااینو او لومړن 

 رسولي سرته کې هېواد پیکستین په کیل میالدي

 .دي

 

په  د مصر کړې زده میسټري د یې اوسمهیل۔ 

 .لري جریین کې پوهنتونعرب لیگ 

 ترالسه سند لیسینس د کې برخه په حقوقو او شرعییتو د یې څخه پوهنتون االزهر له هېواد مصر د۔ 

 .دی کړی

 

 دنده کې پوسټونو دولتي مهمو الندې په سره درلودلو په برنیمو کیري او استعداد لوړ د ح یمي ښی  ي 

 .ده کړې ترسره

 .مدیر مطیلعیتو او تدقیق د وزارت چیرو بهرنیو د -

 .رئیس استیزول  د وزارت چیرو بهرنیو د کې مزارشریف په -

 .مرستییل تشریفیتو د وزارت بهرنیوچیرو د -

 .رئیس عمومي تفتیش قضییې د محکمې سترې د -

 .رئیس عمومي رولټکن او تفتیش قضییې د محکمې سترې د -

 .رئیس عمومي چیرو اداري او میلي د محکمې سترې د -

 .استید ستیژ قضییې د -



 .سالکیر ستر وزارت پوهنې د -

 .سالکیر سییسي شورا عیلي د سولې د -

 .سالکیر حقوقي مؤسسې د بنسټ دآسیی -

 .وییند او  ړی شورا سرتیسري ع میؤ د افغینستین د -

 .رئیس بنسټ اصالحي قبیء د -

 . ړی شورا عیلي د سولې د او رئیس چیرو دیني د دفتر شورا امنیت م ي د دولت ج.ا.ا د -

 .مرستییل مس کي وزارت عدلي د جمهوریت اسالمي افغینستین د -

ولسمشر محمد اشرف  ني د حک  په اسیس د  مه نېټه د ٢٥ه ل کیل د زمري مییشتې په ١٣٩٩د  -

 .معرفي شو ارشید، حج او اوقیفو وزارت د سرپرست او نومیند وزیر په توګه رسمی  

 

 .شوی ستییل مډالونو او ستیین یکونو بېالبې و الندې په کې جریین په دندو د ح یمي ښی   

 .ستیین یکونه درجه دوېیمه دوه او درجه لومړی یو مهیل پر رییست د تفتیش د -

 .ستیین یک درجه دوېیمه او ستیین یک درجه لومړۍ پرمهیل رییست اواداري میلي د محکمې سترې د -

 اداري او میلي په او مبیرزې د سره فسید اداري له لوري له مقی  عیلي د رییست جمهوري د افغینستین د -

 .مډال دولتي عیلي خین مسجدي میر د کې چیرو

 .ستیین یک نړیوال یو لوري له فونډېشن آسیی د -

 انګ یسي او عربي دري، پښتو،

 


