
 

 ۱۴۰۰ئمه از بابت برج جدی سال مالی های ریاست تعلیمات دینی وتدریب ازارش فعالیتگ

 

(  باب مدرسه و ۱0گزارشگیری وگزارشدهی ترینران )ـ اشتراک کمیسیون موظف ریاست درجلسه  ۱

 گر از طریق موسسه افرین تمویل می گردد.پنجشیر ولودارالحفاظ های خصوصی درمرکز و والیت های 

ایشان به شیوه های  پوشش این اداره ورهنمائینظارت وکنترول از شیوه تدریس استادان مدارس تحت  – 2

 جدید تدریسی.

نظارت وکنترول دو امدار از روند تدریس وفعالیت های مدارس ودارالحفاظ های تحت پوشش در مرکز  -۳

وتدریب ائمه ریاست های ارشاد ، حج توسط کارمندان این ریاست و دروالیات توسط مدیران تعلیمات دینی 

 ت.او واقاف والی

تعین وتوظیف کمیته به ارتباط بهبود وضعیت انستیتوت تدریب ائمه با اشتراک رؤساء و مشاورین  -۴

نان، رئیس تعلیمات رئیس انسجام امور مساجد،  رئیس حسینیه ها، رئیسه امور ارشاد زمحترم هر یک:

ومطالعات علوم اسالمی، رئیس مجمع علمی، مولوی عبدالعزیز مشاور یس تدقیق ئائمه، ردینی وتدریب 

مقام، نقیب هللا اثری مشاور مقام قاری مبشرهللا حقجو مشاور مقام، محمد شریف صادقی مشاور مقام، تحت 

 مقام محترم وزارت.27/8/1399( مؤرخ۶ریاست معین صاحب مسلکی بر اساس مصوبه شماره )

( روزه جهت ارتقای ظرفیت علمی تخصصی ۱۵مه مساجد در ورکشاپ )( تن از ائ۵0اشتراک )  -۵

ومسلکی آنان در هماهنگی با سفارت جمهوری مصر عربی مقیم کابل وهمکاری علمی اساتید االزهر به 

 شیوه انالین وبه همکاری مالی شرکت الکوزی درپوهنتون مشعل واقع شهرنو دایر ومضامین ذیل:

حکم تکفیر مسلمان وعواقب  -۳ی( هوم الوالء والبراء) دوستی و دشمنمف -2مفهوم حکومتداری خوب  – ۱

تصوف از دیدگا   -7مفهوم خالفت  -۶مفهوم المواطنه) حقوق شهروندی(  -۵مفهوم الجاهلیه   -۴ناگوار آن 

طریقه دعوت وغیره مطالب تدریس  -۱0اسلوب دعوت  صلی هللا علیه وسلم جایگاه حدیث  پیغمبر  -8اسالم 

 د.گردی

ئمه مساجد، مدیران استادان مدارس ودارالحفاظ های خصوصی در سیمنار یک ( تن از ا8اشتراک ) -۶

روزه تحت عنوان حقوق اطفال به همکاری موسسه کاندایی درمسجد شریف سید المرسلین واقع ناحیه هشتم 

 شهر کابل.

 (8ثبت راجستر واصدار جواز فعالیت برای مدرسه جواهر القران ناحیه ) -7

 (۵ثبت راجستر واصدار جواز فعالیت برای مدرسه اناثیه نور البنات واقع ناحیه ) -8

 ( باب مدرسه درمربوطات والیت کندهار.۳ثبت، راجستر واصدار جواز فعالیت  برای ) -۹

 رهار.ننگثبت ،راجستر واصدار جواز فعالیت برای مدرسه امام بخاری مربوط ولسوالی اچین والیت  -۱0

 ننگرهار.والیت  مربوطه للبنات حنیفمدرسه  ، راجستر واصدار جواز فعالیت  برایثبت -۱۱

ثبت، راجستر واصدار جواز فعالیت  برای مدرسه اشراف المدارس مربوط ولسوالی جبل السراج  -۱2

 مربوط والیت پروان.

 تمدید جواز مدرسه اناثیه بی بی فاطمه الزهراء رضی هللا عنها برای یکسال. -۱۳



 هیئتی از مدرسه حماس ومدرسه نور البنات واقع ناحیه پنجم ومدرسه جواهرالقران واقع ناحیه هشتم. -۱۴

های مختلف علوم دینی مدرسه اناثیه بی بی فاطمه  ( تن از فارغان بخش80نظارت از امتحان ) -۱۵

 رضی هللا عنها. ءاالزهر

 وم دینی مدرسه اناثیه ام البنین.( تن از فارغان بخش های مختلف عل۱0۳نظارت از امتحان ) -۱۶

ن کریم دفتر آفقه اسالمی وترجمه لفظی قر یصصخ( تن از فارغان بخش های ت2۵تخان)نظارت از ام -۱۳

 الفالح. اناثیه مرکزی مدارس

گی مدارس اناثیه الفالح که درمسابقه ستاره الفالح پنج نمایند گردان(  تن از شا28۳نظارت از امتحان) -۱۴

 نموده بودنده.اشتراک 

رضی هللا ( قطعه تصدیقنامه از بخش حفظ کامل قران کریم مدرسه اسماء بنت ابوبکر صدیق ۱8ثبت ) -۱۵

 عنه  )جمعیت خیریه افغانی(

(  قطعه تصدیقنامه از بخش های مختلف علوم دینی مربوط پنج نمایندگی مدارس اناثیه ۳۱2ثبت  ) -۱۶

 الفالح.

مه از بخش های مختلف علوم دینی مدرسه اناثیه بی بی فاطمه الزهراء ( قطعه تصدیقنا۱2۱ثبت )  -۱7

 رضی هللا عنه

 ( قطعه تصدیقنامه از بخش ناظره مدرسه اناثیه خوله رضی هللا عنها.۴0ثبت )  -۱8

( قطعه تصدیقنامه از بخش حفظ کامل قران کریم مربوط دارالحفاظ حضرت عثمان ذی ۶0ثبت ) -۱۹

 النورین والیت تخار.

ان بخش به سلسله برگزاری محافل فراغت طالب مدارس نواحی شهر کابل، درسال جاری برای فارغ -20

ی از مدارس مرکز، طی محافل باشکوهی تصدیق نامه توزیع گردید که قرار های مختلف علوم دینی تعدا

 ذیل ارایه میگردد.

فارغان بخش حفظ کامل قران کریم ( تن از ۱8مدرسه اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی هللا عنه : برای )

 طی محفلی در مقر مدرسه، تصدیقنامه ها وتحایف دیگر توزیع گردید.

بخش ناظره طی محفلی در مقر مدرسه، تصدیقنامه  ( تن از فارغان۴0مدرسه خوله رضی هللا عنها: برای ) -

 ها وتحایف دیگر توزیع گردید.

مه های میثاق امنیتی خویش را امضاء و فورم توحیدی ( باب مدرسه و دارلحفاظ تعهد نا2مدیران ) -2۱

 شان راخانه پری نموده اند.

صوصی راجستر خفسیر برای مدارس و دارلحفاظ های (  جلد قران کریم با ترجمه وت۱۵0توزیع ) -22

 شده مرکز.

وصی صخس و دارلحفاظ های را(  جلد مجله پیام حق ارگان نشراتی این وزارت به مد۵0به تعداد )  -2۳

 مرکز توزیع ومورد استقبال گرم آنان قرار گرفته و خواستار استمرار توزیع آن گردیدند.

 تهیه وترتیب گزارش عمومی از فعالیت های این ریاست و ارسال توحیدی آن به مراجع ذیربط. -2۴



وصول گزارش از کارکرد ها و چگونگی فعالیت های مدارس دینی و دارالحفاظ های راجسترشده  -2۵

 مرکز و والیات طور دوامدار به این ریاست.

میالدی مطابق  2020( باب مدرسه از بابت برج دسمبر سال ۱0حمه )تهیه وترتیب راپور حق الز -2۶

 که از طرف موسسه آفرین تمویل می گردد. ۱۳۹۹برج جدی سال 

اوقاف وموسسه توزیع حق الزحمه به حضور داشت اعضای کمیسیون مشترک وزارت ارشاد، حج و  -27

مطابق برج جدی  2020( باب مدرسه خصوصی مرکز بابت برج دسمبرسال ۱0آفرین برای منسوبین )

 از طرف موسسه آفرین. ۱۳۹۹سال 

( قطعه مکتوب در موضوعات مختلف از طریق مدیریت اجرائیه به مراجع ذیربط صادر ۳۵به تعدا  ) -28

داره مواصلت ورزیده امکتوب از ادارات ذیربط به این ( قطعه ۴۵و ارسال گردیده است ونیز به تعداد )

 است.

(  قطعه مکتوب در موضوعات مختلف از طریق مدیریت طرح برنامه های انستیتوت ۵) به تعداد -2۹

( قطعه مکتوب از ادارات ذیربط ۹تدریب ائمه به مراجع ذیربط صادر و ارسال گردیده است ونیز به تعداد )

 زیده است.به این ادارع مواصلت ور

( قطعه مکتوب در موضوعات مختلف راجع به مدارس و دارالحفاظ های مرکز به 7۴به تعداد )  -۳0

( قطعه مکتوب از ادارات ذیربط به این ۴۵مراجع ذیربط صادره و ارسال گردیده است ونیز به تعداد )

 اداره مواصلت ورزیده است.

ختلف راجع به مدارس و دارالحفاظ های والیت ( قطعه مکتوب پیرامون موضوعات م۴7به تعداد ) -۳۱

( قطعه مکتوب از ادارات ذیربط به این ۳8ونیز به تعداد ) است به مراجع ذیربط صادر و ارسال گردیده

 اداره مواصلت ورزیده است.

( قطعه مکتوب پیرامون موضوعات مختلف راجع به مدارس موسساتی به مراجع ذیربط ۱8به تعداد ) -۳2

( قطعه مکتوب از ادارات ذیریط به این اداره مواصلت ۱۶سال گردیده است ونیز به تعداد )صادره و ار

 ورزیده است.

 وصول گزارش از کارکردها و چگونگی فعالیت های موسسات همکار به این اداره. -۳۳

 

 

 توحید:

 جدید التاسیس درسطح مرکز هرس( باب مد2ثبت وراجستر ) -۳۴

 جدید التاسیس  در سطح والیات هرس( باب مد۶ثبت وراجستر ) -۳۵

( تن از خطباء و ائمه مساجد از طریق تدویر ورکشاپ به طور آنالین توسط ۵0ارتقای ظرفیت )  -۳۶

 اساتید مصری.

( تن از خطباء  مدیران واستادان مدارس دینی از طریق تدویر سیمینار حقوق 8ارتقای ظرفیت ) -۳7

 .اطفال

 ( تن از شاگردان مدارس و دارالحفاظ های خصوصی.۴۹۱)نظارت واخذ امتحان تعداد  -۳8



صوصی مرکز به اساس تعهد نامه جدید میثاق خ( باب مدرسه و دارالحفاظ 2یران )اخذ تعهد از مد -۳۹

 امنیتی.

 تدویر دو محفل فراغت شاگردان از بخش های مختلف علوم دینی مدارس مرکز. – ۴0

 مدارس مرکز( قطعه تصدیق نامه فارغان ۴۹۱ثبت ) -۴۱

 طعه تصدیق نامه فارغان مدارس والیات( ق۶0ثبت ) -۴2

 ( جلد قران کریم با ترجمه  وتفسیر به شاگردان مدارس و دارالحفاظ های مرکز۱۵0توزیع )  -۴۳

 مدرسه دینی با توزیع حق الزحمه از طرف موسسه آفرین. باب(۱0تقویه بنیه اقتصادی منسوبین )  -۴۴

 دینی وتدریب ائمه. تعلیمات اجسترشده ریاستنظارت از مدارس ر -۴۵

 ( قطعه مکتوب در دفتر وارده وصادره.۳۳۶ثبت ) -۴۶

 ترتیب وصحت است. ۱۴00قرار شرح فوق گزارش برج جدی سال مالی 

 

 


