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 1399از بابت سال مالی  دینی وتدریب ائمه ریاست تعلیماتگزارش      
 1399سال  قوس الی اخیر 1398  از برج جدی  

 

اماماا   وء اخطبا، ء تدریب ائمه , درپرتواستراتیژی سکتوردینی به منظورارتقاای ررییات ملماا و : ریاست تعلیمات دینیمعرفی

ساازی ابناای  دسوا با از میتود تدریس و دوامدار نظارت خصوصی، کنترول و دارالحفاظ هایو مدیرا  مدارس  استادا  و، مساجد

 یعالیت می نماید . سراسر کشور قانونی در وطن به مقصد توسعه آگاهی های دینی و

یش را در مرکز اداری خو امورمسلکی و(، 2)اساس پالیسی سکتور دینی استراتیژی انکشاف ملی ایغانستا  در بست  این ریاست بر

 ( تن از کارمندا  به شرح ذیل به پیش می برد:25)با داشتن 

 (  آمریت 3دو بست ) -

 ( مدیریت ممومی4هفت بست ) -

 ( مدیریت5نه بست ) -

 ( اجیر7دو بست ) -

 ( اجیر8چهار بست ) -

 1399سال مالی فعالیت های انجام شده طی 

 ساس تقاضای اهالی و محالت.ا ثبت و راجسترمدارس و دارالحفاظ های خصوصی بر .1

محتار   اصدارجواز یعالیت بعد از طی مراحل اسناد مدارس و دارالحفاظ های خصوصی طبق طرزالعمل و منظاوری مقاا  .2

 وزارت.

 سطح مدارس و دارالحفاظ های خصوصی.شی درزورهبری از چگونگی تطبیق پال  و برنامه های آمومدیریت  .3

 تحت پوشش. یدارالحفاظ ها مدارس و چگونگی یعالیت های  از دو امدارکنترول  ونظارت  .4

 نظارت از امتحانات یارغا  مدارس و دارالحفاظ های خصوصی. .5

های یوه شی ایشا  به ئرهنماو  و دارالحفاظ های خصوصی راجسترشده ازشیوه تدریس استادا  مدارسو مراقبت کنترول  .6

 جدیدتدریسی  .

 مقر ریاست .  در کارمندا  تحت اثر استعدادرشد  تدویرجلسات جهت رهنمائی و .7

 دارالحفاظ ها . تدویر محایل یارغا  مدارس و نظارت مستقیم از .8

 نظارت وکنترول از تدریس اساتید انستیتوت تدریب ائمه. .9

  کنترول از تدویر سیمینار ها و برنامه های آموزشی . نظارت و .10

 باه اسااس حکامدر زو  هارات  1399حا  نارمین حج سال توریف رئیس تعلیمات دینی و تدریب ائمه جهت اخذ امت .11

 .مقا  محتر  وزارت12/1398 /1(  مؤرخ6090شماره )

رین این ومشاوبرای مدارس دینی با اشتراک رؤساء  توریف رئیس تعلیمات دینی و تدریب ائمه جهت  ترتیب طرح منظم .12

 .مقا  محتر  وزارت14/11/1398 مؤرخ(  5876اساس حکم شماره ) وزارت تحت ریاست معین صاحب مسلکی  بر
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( 100000توریف رئیس تعلیمات دینی و تدریب ائمه جهت اشاتراک درکمیسایو  داخلای وزارت باه ارتباای توزیا   ) .13

ین ساء و مشاورجلدقرآ  کریم ترجمه دار و تفسیر برای مساجد، مدارس و دارالحفاظ های خصوصی مرکز و والیات، با اشتراک رؤ

 .مقا  محتر  وزارت8/10/1398 (  مؤرخ5429اس حکم شماره )اس این وزارت بر

زی ( کاه از اشتراک  رئیس تعلیمات دینی و تدریب ائمه  دربرنامه تحت منوا  ) پال  گازاری ،اساتراتیژی وپالیسای ساا .14

اااااس ا( در هوتل سپیدار مقب کابل سیتی سنتر برای مادت ساه روز بار اسااgizطریق ریاست پالیسی به همکاری مؤسسه ) 

 ده بود.  مدیریت پال  ریاست پالیسی وپال  وزارت ارشاد،حج و اوقاف دایر گردی5/11/1398(  مؤرخ 151مکتو ب شماره ) 

یر الز  و اشتراک رئیس تعلیمات دینی و تدریب ائمه در جلسات داخلای وزرات و خاارا از وزارت باه خااطر اتتااد تاداب .15

 هدایات مقا  محتر  وزارت.اساس  ربونا در کشور پیشگیرانه غرض جلوگیری از شیوع و یروس کر

 اشتراک درجلسات وسیمینار های خارا ازوزارت طبق هدایت مقا  محتر  وزارت .  .16

 تی کابل . تدریب ائمه در جلسات کمیته مورف تنظیم امور مواد مرتبط به میثاق امنی س تعلیمات دینی ویاشتراک رئ .17

رس و تائید طرزالعمل ها جهت سااختار تعهاد ناماه جدیاد بارای مادیرا  مادااشتراک در جلسات کمیسیو  بازنگری و  .18

 دارالحفاظ های خصوصی  مرکز و والیات به منظور تطبیق پال  ممل میثاق امنیتی.

قاار م( تاان از ماادیرا  ماادارس و دارالحفاااظ هااای خصوصاای نااواحی شااهرکابل  در 10تدویرجلسااه بااا اشااتراک ) .19

  .چگونگی جلوگیری از شیوع ویروس کرونا وهدایات الز  برای ایشا ریاست پیرامو  حل مشکالت مدارس و

 هفته وار. طور ،تدریب ائمه درجلسه رهبری وزارت دینی و اشتراک رئیس تعلیمات .20

رغا  اشتراک رئیس تعلیمات دینی و تدریب ائمه در جلسه شورای امنیت بمنظور بحث پیراماو  رسامی شاد  اسانادیا .21

 صی و تدوین نصاب واحد تعلیمی برای آنها.مدارس و دارالحفاظ های خصو

 و  یارینمؤسسه  آ،  (  IDLO  ) ، ( giz )  سسات همکار ؤتعلیمات دینی وتدریب ائمه با نمایندگا  م نشست رئیس .22

جهت ارتقای زشی تدویر برنامه های آمو بحث وتبادل نظر پیرامو بمنظور درمقرریاست  کانادائی برای اطفال متاثرازجنگمؤسسه 

 ارس و مکاتب.و محصلین انستیتوت تدریب ائمه و تدویرمسابقات ذهنی میا  مد مدارس دینیررییت ملماء ، مدیرا  و استادا  

 .هکمپیوتر لب برای انستیتوت تدریب ائمصنوف دررابطه به ایجاد (  giz مؤسسه)نماینده  با تسمالقات ونش .23

 وصی کشور.تدریب ائمه پیرامو  ثبت و راجستر  مدارس و دارالحفاظ های خصتدوین طرزالعمل ریاست تعلیمات دینی و  .24

( تن 20ک )( جلسه کاری پیرامو  تدوین نصاب تعلیمی واحد برای مدارس و دارالحفاظ های  خصوصی با اشترا2تدویر ) .25

 از مسئولین مدارس نواحی شهرکابل در مقر ریاست تعلیمات دینی و تدریب ائمه.

 ازکارمندا  وکارکنا  تحت اثر.گزارش گیری  .26
 

 :تدریب ائمهفعالیت های آمریت انستیتوت 

ات وزارت راستای ارتقای ررییت اماما  وخطیبا  کشوردرچوک ها ش بدینسو در 1386که ازسال  انستیتوت تدریب ائمه -1

ئمه وخطبااء اارشاد،حج واوقاف پیوسته به گونه غیررسمی یعالیت می نمود ، اکنو  منحیث نهاد تحصیلی رسمی اختصاصی برای 

یغانساتا  المی اکابینه جمهوری اس11/1/1395( مؤرخ  1شامل تشکیل رسمی این وزارت گردیده که به اساس  مصوبه شماره ) 

تتصا  متقادیم کادرهاای ورزیاده  وتحصیالت مالی به سطح نیمه مالی جهت تربیت و درهماهنگی وهمکاری با وزارت معارف 

 اده است.محصلین دور اول خویشرا یراغت د( تن از 50تعداد ).که ی نمایدااایعالیت م درمرصه امامت وخطابت به جامعه 
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قطعاه پوساترهای آگااهی دهای جهات شامولیت شااگردا  درسمساتربهاری ساال ( 2000( تتته بلبورد و )14نصب ) -2

 درنقای مزدحم شهرکابل و ولسوالی های آ .1399

ا  امتحاا  ( مدارس و دارالحفاظ های دولتی وخطبای مساجد که قابال  ازنازد شا12( تن از یارغا  صنف ) 46به تعداد) -3

ماه دروس اول  دور دو  انساتیتوت تادریب ائماه گردیاده و مصاروف اداشامل سمساتر ( تن  شا 24از جمله  ) کانکوراخذ گردیده 

 ومتباقی شا  ضراب گردید اند. خویش می باشند

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

 .ت مالیمعارف وتحصیال وزارت  توایق شده طبق معیارهای ملمی،انستیتوت تدریب ایمه  تطبیق نصاب درسی اختصاصی -5

وبااره باه ددروس محصلین انستیتوت تدریب ائمه که بتاطر شیوع ویروس کرونا در ایا  قرنطین معطل قرار گریتاه باود  -6

 با رمایت دساتیر صحی وزارت صحت مامه آغازگردید.  22/5/1399تاریخ 

 (.)امم از طبقه  ذکور و اناث( تن ازکارمندا  وزارت 50راه اندازی کورس زبا  مربی جهت ارتقای ررییت ) -7

تااریخ  -7مقایاد   -6یقاه  – 5ملاو  الحادیث -4حادیث  -3ن خطابه ی  -2تفسیرشریف  مضامین ذیل:، دربخش نصاب  -1

اصاول  -12صول دماوت ا -11قش مساجد دراصالح جامعه ن -10الف اسباب االخت -9لعربیه اقوامد للغه  -8خلفای راشدین 

 تدریس میگردد.  برای محصلین یقه  و انگلیسی طبق تقسیم او قات 

 بازنگری منوگراف های محصلین دور اول یارغا  انستیتوت تدریب ائمه. -8

ی، احاوال لکچرنوت  های مضامین صرف، نحو، تاااااااریخ خلفای راشدین، مدیریت دراسال  ، آموزش زباا  مربا ترتیب -9

 ین انساتیتوتشتصاااااایة یقه الناااااااکاح، ساااااااایرت النبی صلی اهلل ملیه وسلم و نقش مسجد در اساال  بارای محصال

 تدریب ائمه وخطباء .

 خانه خالی(4حیح وغلط ص-3چهارجوابه  2شریحی ت -1  محصلین در چهارکتگوری) ترتیب و تنظیم سواالت سمستر دو -10

اظ هاای دولتای و ( مدارس،  دارالحفا12( تن از یارغا  صنف ) 22اخذ امتحا  کانکور از مشترکین تدریب ائمه و خطباء به تعداد) -11

 غیره.

  .( کلمه 200( صفحه از کتاب سیرت النبی صلی اهلل ملیه و سلم و کتاب ذخیره لغوی حدود )50باز نگری وتصحیح ) -12

 د برای دانشتهیه و ترتیب هشت صد لغت مربی و ترجمه آ  به سه زبا   دری، پشتو و انگلیسی جهت ارائه معلومات مزی -13

 آموزا  کورس زبا  مربی.

  ومادیریت خلفای راشدین ، جایگاه ونقش مسجد دراسال ذیل : تاریخحیح رساله تحت مناوین تهیه، ترتیب ، بازنگری و تص -14

  بهترامور مساجد.

 اخذ گردید است .   %20( تن از محصلین انستیتوت تدریب ائمه امتحان 25ازنزد ) -15
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 فعالیت های آمریت آموزش های دینی 

 :بخش ثبت ، راجستر و ترتیب جداول مدارس و دارالحفاظ ها  

 ات کشور.و والی مربوطات مرکز )نواحی شهرکابل( ( باب مدرسه و دارالحفاظ در94)یعالیت برای صدورجواز و راجستر -1

میثاق دید ج( باب مدرسه  و دارالحفاظ خصوصی نواحی شهرکابل بعداز امضاء و خانه پری تعهد نامه 115ترتیب جدول ) -2

 امنیتی توسط مسؤلین آنها.

 ا .مدرسه و دارالحفاظ خصوصی والیات و ارسال آ  به ریاست محتر  دیتر مقباب ( 4832ترتیب جدول توحیدی ) -3

   بخش کنترول ونظارت از مدارس:

ریات آماوزش آمازمدارس و دارالحفاظ های  راجسترشده ریاست تعلیمات دینی وتدریب ائمه درمرکز )نواحی شهرکابل( کارمندا  

حج و اوقااف تدریب ائمه ریاست هاای ارشااد، مدارس و دارالحفاظ های خصوصی والیات مدیرا  تعلیمات دینی و های دینی  و از

 والیات کنترول و نظارت دوامدار می نمایند.

 بخش نظارت از امتحانات شاگردان مدارس : 

قارآ  ل کاما حفا های  بتشنواحی شهرکابل که از  خصوصی های مدارس و دارالحفاظشاگردا   تن از ( 3579)امتحا  یاینلاز 

 نورانی و قامده، ه نارر ،زبا  مربی ، سیرت النبی قرائت ، د وتجوی؛یقه  ،مقاید،اصول حدیث  حدیث و،اصول تفسیر  تفسیر و،کریم 

 نظارت بعمل آمد .ند، توسط هیئت های امزامی دیارغ گردیده بو، خطاطی و خیاطی آموزی سواد

 :   تقدیرنامه تصدیقنامه وبخش ثبت 

ابل ( و قطعه تصدیق نامه یارغا  مدارس و دارالحفاظ های خصوصی  درسطح مرکاز )ناواحی شاهرک (3840کمپیوترایز نمود  )

 والیات کشور.  

 بخش محافل فراغت شاگردان نواحی شهرکابل  :

  بتاش هاای متتلاف نیز برای یارغاا 1399، طی سال جاری نواحی شهر کابلبرگزاری محایل یراغت طالب مدارس  به سلسله -

 ی خصوصی قرارذیل تدویر گردید.از مدارس و دارالحفاظ ها یمحایل باشکوهی از جانب تعدادملو  دینی ، 

طی محفل رآ  مدرسه اناثیه شمس القبتشهای متتلف ملو  دینی  یارغا  ( تن از177) رایب : اناثیه شمس القرآن  درسهم -1

ریب ائماه رئیس تعلیمات دینی  وتد، بتصوص معین صاحب مسلکی ، هیئت رهبری وزارت ارشاد،حج واوقاف که در آ   ای ویژه

ایف صدیقنامه هاا وتحااشتراک نموده بودند ، تشهر کابل درهوتل مروارید ملماء واولیاء شاگردا  ، مده ی ازرؤسای ادارات دولتی ،

 .توزی  گردید

که  ای محفل ویژه طیمدرسه  اناثیه الفالح بتشهای متتلف ملو  دینی  یارغا  ( تن از2250)رایب : اناثیه الفالح    درسهم -2

ل شهر کابل مروارید درهوتاولیاء شاگردا   ملماء و، رؤسای ادارات دولتی  مده ی از،  یئت رهبری وزارت ارشاد،حج واوقافهدر آ  

 .تحایف توزی  گردید ها واشتراک نموده بودند ، تصدیقنامه 

 ی  طی محفللقرآ   امدرسه اناثیه ارشاد بتشهای متتلف ملو  دینی  یارغا  ( تن از355) رایب :درسه اناثیه ارشاد القرآن م -3

اولیااء  اء وملما، رؤساای ادارات دولتای  ماده ی از، تدریب ائمه  رئیس تعلیمات دینی  و، وزارتمعین صاحب مسلکی که در آ  

  .یدتحایف توزی  گرد اشتراک نموده بودند ، تصدیقنامه ها و درهوتل برگ سبزمقابل چمن حضوری شهرکابل شاگردا  
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ت مدرساه  اناثیاه ازواا مطهارابتشاهای متتلاف ملاو  دینای  یارغاا  ( تان از33 )رایبامدرسه اناثیهه ازواج مهههرات : - 4

ساات کااه در آ  ماادیر ممااومی تدریساای دارالحفاااظ هااا و ماادیر طاارح برنامااه هااای ماادارس  دیناای ریا خاصاایطاای محفاال 

وده بودنااد ، اشااتراک نمااشااهر کاباال هوتاال هاازار و یاا  شااب   دراولیاااء شاااگردا   ملماااء وتعلیمااات دیناای و تاادریب ائمااه ، 

 حااایف دیگاارمتاااز آ  مدرسااه و تتصاادیقنامه هااا، سااه دوره قاارآ  کااریم بااا ترجمااه و تفساایر  باارای سااه تاان از شاااگردا  م

 توزی  گردید.

مدرسااه  اناثیااه خدیجااه بتشااهای متتلااف ملااو  دیناای  یارغااا  ( تاان از62 ) رایباامدرسههه اناثیههه خدیجههه ال بههری : -5

مااات کااه در آ  ماادیرممومی تدریساای ماادارس و ماادیر انسااجا  دارالحفاااظ هااای ریاساات تعلی خاصاایطاای محفاال الکبااری 

رجماه و تآ  کاریم باا اشاتراک نماوده بودناد ، تصادیقنامه هاا ، پان  دوره قار اولیااء شااگردا  و ملمااءدینی و تدریب ائماه ، 

 (تن از شاگردا  ممتاز و تحایف دیگر  توزی  گردید.5تفسیر برای )

طاای مدرسااه  اناثیااااه ا  هااانی  بتشااهای متتلااف ملااو  دیناای  یارغااا  ( تاان از20) رایباامدرسههه اناثیههه  ام  هههانی : -6

  تاادریب ائمااه ، ماادیرممومی تدریساای ماادارس و ماادیر انسااجا تعلیمااات دیناای وکااه در آ  رئاایس  ای محفاال ویااژه

،  اتصادیقنامه ها ،اشاتراک نماوده بودناد  اولیااء شااگردا  ملمااء ودارالحفاظ هاای ریاسات تعلیماات دینای و تادریب ائماه ، 

 تحایف دیگر  توزی  گردید.(تن از شاگردا  ممتاز و 5پن  دوره قرآ  کریم با ترجمه و تفسیر برای )

طای محفال فصاه  مدرساه  اناثیاه  حبتشاهای متتلاف ملاو  دینای  یارغاا  ( تان از168 )رایبامدرسه اناثیهه حفصهه :  -7

 شااتراک نمااودها اولیاااء شاااگردا  ملماااء وکااه در آ  تعاادادی از کارمناادا  ریاساات تعلیمااات دیناای و تاادریب ائمااه ،  خاصاای

 توزی  گردید.تحایف  بودندتصدیقنامه ها و

ر آ  تعادادی کاه د ای طای محفال ویاژهمدرساه  اناثیاه محمدیاه   یارغاا  ( تان از28 ) رایبامدرسه اناثیهه محمدیهه :  -8

 زی  گردید.تصدیقنامه ها وتحایف تو،  اشتراک نموده بودند اولیاء شاگردا  ملماء واز کارمندا  این ریاست ، 

 بخش فراغت شاگردان مدارس و دارالحفاظ ها:   

طح نواحی ( تن از شاگردا  مدارس و دارالحفاظ های خصوصی از بتش های متتلف ملو  دینی به س3093یراغت )  -1

 شهرکابل.

 بخش فارغان حفظ کامل فرآن کریم مدارس والیات:

یز به تعداد ن 1399ظ های والیات کشور ، طی سال  به سلسله یراغت شاگردا  حف  کامل قرآ  کریم از مدارس  ودارالحفا -1

ا  ق نامه های ش( تن حای  کامل از والیات کاپیسا، پروا  ، تتار ، کابل و بلخ یارغ گردیده وطی محایل متتلف تصدی148)

 توزی  گردیده است . 

 تفاهم نامه ها :  ء وتمدیدبخش امضا

 امضاء تفاهمنامه با مؤسسه کانادایی برای اطفال متأثر از جنگ.  .1

 بخش سیمینارها:



6 
 

اء مسااجد ( تن از استادا  مدارس ، محصلین انستیتوت تدریب ائمه ،  ائمه و خطب215ارتقای ررییت ملمی و مسلکی ) -1

قاوق اساال  ،   ح ( سیمینار پیرامو  محایظت اطفال از نظر اسال ، قانو  اساسی و قوانین بین المللی، حقوق ز  از نظار17طی )

 .   اطفال متأثر از جنگ، قاچاق انسا  و مهاجرا  به همکاری مالی مؤسسات همکار

 

 توزیع کتب:  

از کاه  ند()مجمومه مقاالت حقوق ز  واضرارمرف ومنعنات ناپسا دست داشته این ریاست کتب از (  جلد210به تیراژ )  -1

 مدارس توزی  گردید. ، به یارغا  ممتازشونت ملیه زنا  بحث می نمایدخمن   ل مهم حقوق ز  وئمسا

 توزیا  وز ( جلد مجله پیا  حق ارگا  نشراتی این وزارت به مدارس دینی ودارالحفاظ های خصوصی مرکا1200به تعداد ) -2

 استمرار توزی  آ  گردیدند. ه خواستارقرارگریتگر  آنا   استقبال مورد

فال ویر مح( مدد دوسیه چرمی برای یارغا  ممتاز مدرسه اناثیه شمس القرآ  حین تد30( مدد بی  دستی و )30توزی  ) -3

 یراغت ایشا .

اد القارآ  ( مدد دوسیه چرمی برای یارغا  ممتاز بتش های متتلف مدرسه اناثیه ارشا60( مدد بی  دستی و )60توزی  ) -4

 حین تدویر محفل یراغت ایشا .

لفالح حین ( مدد دوسیه چرمی برای یارغا  ممتاز بتش های متتلف مدرسه اناثیه ا250( مدد بی  دستی و )250توزی  ) -5

 تدویر محفل یراغت ایشا .

ت ( جلد تفسیر قرآ  کریم اهداء شده از طرف شرکت خیریه الکوزی به شاگردا  مدارس ثبت شده ریاس100توزی  ) -6

 اوقاف والیت پروا . ارشاد،حج و

 دربخش هم اری های مالی مؤسسات:

 رشااد،اکمیسیو  مشاترک  وزارت نواحی شهرکابل که تحت نظر باب مدرسه  (10) استادا  توزی  حق الزحمه نظارت از -7

 سسه آیرین صورت می گیرد.ؤم اوقاف و حج و

 ( باب مدرسه توسط مؤسسه آیرین. 10توزی  کتاب ، قرطاسیه باب ویرش پالستیکی برای ) -8

 ( باب مدرسه توسط مؤسسه آیرین .10توزی  محروقات زمستانی برای ) -9

 حی شهرکابل در رابهه به میثاق امنیتی :بخش اخذ تعهد از مدیران  مدارس و دارالحفاظ های  نوا

ابل و مقا  محتر  ریاست جمهاوری  پیراماو  میثااق امنیتای  شاهرک 1399  /4 /25( مورخ 13براساس مصوبه  شماره ) -10

( 115کناو )الی او  کابل ترتیبهدایت مقا   محتر  وزارت تعهدنامه جدید مدیرا  مدارس و دارالحفاظ های خصوصی نواحی شهر

 شا  را امضاء نموده اند.  جدید مدارس تعهد نامه های  مدیرا تن از 

 بخش گزارشگیری :

گر کاه ( باب مدرسه درمرکز )شهرکابل( و والیات هاای پنجشایر ولاو10اخذ گزارش کمیسیو  مورف وزارت از ترینرا  ) -11

 ازطریق مؤسسه  آیرین تمویل می گردند.

 ه این اداره .  وصول گزارش از چگونگی یعالیت های مؤسسات همکار ب -12

بل(و وصول گزارش از چگونگی کار کرده ها و یعالیت های مدارس و دارالحفاظ های خصوصای راجسترشاده مرکز)شاهرکا -13

 والیات طور دوامدار.
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امی طاور وصول گزارش ازکارکردها و چگونگی یعالیت های مؤسسه توناها  ، یالح ، یضلیت، هادایت، یاالح ننگرهاار، جا -14
 ششماهه به این اداره  .  

 ترتیب و صحت است .  ائمهریاست تعلیمات دینی و تدریب  1399قرارشرح یوق گزارش سالتما   )سال مالی(  
 

 با احترا     

 
 وتدریب ائمه ریاست تعلیمات دینی

 


