
 (1400گزارش کاری ریاست امورقراء از بابت ربع دوم سال مالی )فشرده 

محراب مسجد  980در  (1400برگزاری ختم قرانکریم در تراویح ماه مبارک رمضان سال)  -1

 تن  قاری وسامع. 1960گانه شهر کابل توسط  22 در در نواحی

 گانه شهر کابل. 22باب حلقه حفظ وتجوید قرانکریم در نواحی  (12)ثبت وراجستر -2

قطعه شهادت نامه حفظ قرانکریم بعد از اخذ امتحان توسط کمسیون (20)توزیع وصدور  -3

 امتحانات.

قطعه تصدیق نامه دوره تجوید قرانکریم بعد از اخذ امتحان به فارغان (200)توزیع وصدور  -4

 حلقات حفظ وتجوید.

دریس قرائت سبعه عشره را دارد به ریاست ارشادی قراء اناث که تجربه تتن از  4معرفی  -5

 امور زنان.

تن استادان حلقات حفظ وتجوید غرض شرکت درسمینار یک روزه تحت عنوان  15معرفی  -6

 قانون منع خشونت عیله زنان به امریت جندر.

زول تن استادان اناث حلقات درسی حفظ قرانکریم غرض شرکت در دهه ن 20معرفی  -7

 قرانکریم به ریاست ارشادی امور زنان .

تن استادان حفظ قرانکریم غرض شرکت دربرنامه اگاهی دهی قانون منع  13معرفی  -8

  خشونت عیله زنان .

مسابقه ملی حفظ قرآنکریم تحت حمایت و رعایت مستقیم جاللتمآب رئیس  برگزاری -9

مکاری وزارت ارشاد ، حج با ه به گرامی داشت از ماه مبارک رمضان  صاحب جمهور کشور

 و اوقاف تحت اشراف ریاست امور قراء در چهار بخش ذیل : 

 قرآنکریم . حفظ کل مع التجوید و ) تفسیر جزء اول ( -1

 حفظ کل مع التجوید قرآنکریم . -2

 جزء ( قرآنکریم . 15حفظ مع التجوید )  -3

 جزء ( قرآنکریم . 10حفظ مع التجوید )  -4



نفر ( 2141ز شهر کابل میان )ـــگانه مرک 22نواحی ( والیت و 34که نخست در سطح )

تحت  3/2/1400از طبقه اناث از تاریخ  نفر ( 133و )  نفر از طبقه ذکور (2008)که حفاظ 

نظر داوران مسلکی قرآنکریم ، نماینده مقام والیات ، نماینده شورای علما ، نمایندگان شورا 

  زنان برای سه یوم برگزار گردید. های والیتی و نمایندگان امور

نفر برندگان شان در بخش های  12که در نتیجه از هر بخش سه سه نفر از هر والیت جمعَا 

به زون های مربوطه شان غرض سپری نمودن در دور دوم مسابقه به مراکز زون های متذکره 

 هفت گانه معرفی گردیده اند .

 .ناثتن طبقه ا 12تن از جمله  105زون مرکز  -1

 . نفر  48 زون جنوب -2

 .نفر اناث  4نفر از جمله  42زون غرب  -3

 .نفر اناث 2نفر از جمله  48زون شرق  -4

 .نفر  36زون جنوب شرق  -5

 . نفر اناث 3نفر از جمله  76 زون شمال -6

 . نفر اناث 5نفر از جمله  48 زون شمال شرق -7

رمضان المبارک مطابق  19و  18بتاریخ ( نفر متسابق  403که جمعَا در چهار بخش ذکر شده ) 

 12هر بخش سه سه نفر  درهر زون  ازبه رقابت پرداخته اند که در نتیجه  1400ثور  11و  10

 راه یافته اند. میشوند ( نفر84جمعاَ )که )نهائی ( مسابقه بهترین به دور سوم 

در تاالر انترکانتیننتال  1400( ثور  18و  17 – 16که دور سوم ) نهائی ( مسابقه بتاریخ های ) 

تحت نظر داوران داخلی و خارجی به ریاست شیخ القراء والمجودین استاد برکت اهلل سلیم برگزار 

ده که بهترین در چهار بخش به مقام های ) اول ، دوم و سوم( نایل گردی 12گردید که در نتیجه 

رئیس صاحب جمهور کشور طی محفل با شکوه در ارگ ریاست جمهوری نفر شان از جانب  84

مصارفات رفت و برگشت متسابقین و همراهان شان و مصارف  که  مورد تقدیر و تمجید قرار گرفت

 بود و باش شان در هوتل انترکانتیننتال از جانب وزارت ارشاد، حج و اوقاف پرداخت گردیده است .



که خدمت تان  1400ین بود فشرده گزارش کاری ریاست امورقراء از بابت ربع دوم سال مالی ا

 . تحری وارسال است 

 

 آمریت معهد عالی قراءات: 1400ربع دوم سال مالی      های عالیتف

معهد عـالی قـراءات منحیـک یـک نهـاد علمـی جـوان ودر حـال رشـد، در جهـت عر ـه 

ــوم  ــودمند عل ــاری و س ــزم خــدمات معی ــد ومل ــود را متعه ــور خ ــردم کش ــه م ــرای هم ــی ب قرآن

منحیــک یــک ودر ظرفیــت ســازی اســتادان و تربیــه ســالم محصــلین ترکیــز نمایــد تــا  میدانــد

ــا را بوجــه  ــارغین درجــه بکلوری ــاظ ف ــد حف ــوی بتوان ــال وق نهــاد علمــی افتانســتان شــمول، فع

بـا  د ایـن نهـاد نوپـاکـه هلل الحمـ احسن در بخش علوم قرآنی وسـایر علـوم شـرعی تربیـه نمایـد

داشــتن پرســونل نــاچیز و در مــدت زمــان کوتــاه جایدــاه خــویش را در میــان ســایر نهــاد هــای 

 علمی و اکادمیک تثبیت نموده است.

را با روایت تصاویر طور فشرده خدمت  1400اینک کارکرد و فعالیت های ربع دوم سال مالی 

 تحریر می گردد:

 :1400تاریخ چهارم حمل سال  -1

اختصاصی متفرقـه جهـت شـمولیت در معهـد عـالی قـراءات بـا حضـور نماینـدهء محتـرم امتحان 

تعلیمــات اســالمی، هیوــت موظــا متشــکل از مشــاورین مقــام وزارت، آمــر و اســتادان معهــد در 

تــن محصــلین  45ســالون ایــن آمریــت بشــکل تحریــری و تقریــری اخــذ گردیــد کــه بــه تعــداد 

 د.جدید الشمول شامل این نهاد قرآنی گردیدن



 

 

 

 :1400تاریخ هفتم حمل  -۲

دروس سمستر اول صنا سیزدهم و سمستر سوم صنا چهاردهم با اشتراک محترم دوکتور 

امین الدین مظفری معین مسلکی، محترم استاد تاج محمد مجاهد معین مالی واداری، محترم 

اهلل صابر، دوکتور سید حجت اهلل نجیح، محترم مولوی فضل کریم سراجی، محترم قا ی ریاض 

 مشاورین مقام وزارت و اساتذه معهد عالی قراءات طی محفل قرآنی آغاز گردید.

 

 

 : 1400تاریخ هشتم حمل سال  -۳



کتــب درســی دســت داشــته شــامل )قــرآن کــریم، جــزری، تــاریخ الخلفــاء، اصــول فقــه، هدایــه، 

رف، شـر  عقایـد، متن شاطبیه، تفسیر مـدارک، عربـی بـین یـدیک، ترمـذی شـریا، نتـایج الصـ

چپترهــای اصــول تــدریس، کمپیــوتر، اندلیســی وامتحــان وارزیــابی( بعــد از طــی مراحــل فــورم 

  مانت برای محصلین صنوف سیزدهم و چهاردهم توزیع گردید.

 

 :1400تاریخ چهارم حمل  -4

به اسـاس پیشـنهاد معهـد عـالی قـراءات و منظـوری مقـام محتـرم معینیـت مسـلکی محتـرمین 

دوکتـور سـید حجـت اهلل نجـیح، مولـوی فضـل کـریم سـراجی، اسـتاد برکـت اهلل سـلیم، هریک، 

ــتاد  ــری و اس ــدالعظیم فقی ــاری عب ــو، ق ــراهلل حقج ــاری مبش ــادقی، ق ــریا ص ــد ش ــوی محم مول

ــهء شــان  ــدریس مضــامین مــورد عالق ــات ترتیــب شــده غــرض ت ــد طبــق تقســیم اوق محمدخال

امــه دادنــد ونســبت مصــروفیت هــای مــاه ثــور بــه دروس اد 15موظــا گردیــده بودنــد کــه الــی 

 کاری شان بعد از تاریخ یاد شده اکثریت شان معذرت خواستند.

 

 :1400تاریخ چهارم ثور  -5



محفل حسن قرائت میان محصلین صنوف سیزدهم و چهاردهم در تاالر معهد عالی قراءات دایر 

 گردید.

 

 

 

 :1400تاریخ یازدهم ثور  - 6

حاجی ملکه محب رییس امور ارشادی زنان از روند تدریس معهد عالی بازدید محترمه بی بی 

قراءات و بحک روی چدوندی ایجاد صنوف اختصاصی و تدویر دوره های آموزشی کوتاه مدت برای 

 متقا یان طبقه اناث.

 

 

 :1400تاریخ سیزدهم ثور  -7



رم منصوری سرپرست نظارت و بازدید محترم استاد تاج محمد مجاهد معین مالی واداری و محت

ریاست پروژه ها از صنوف درسی، دفاتر اداری، کتب خانه، وکمپیوتر لب و اظهار ستایش از نظم و 

 دسپلین معهد عالی قراءات.

 

 

 :1400تاریخ اول جوزا  -8

بعد از ترتیب تقسیم اوقات و سواالت، امتحانات نیمه نهایی صنوف سیزدهم وچهاردهم آغاز و الی 

 ه یافت که بعد ازان الی اکنون نسبت شیوع مرض کرونا محصلین رخصت میباشند.جوزا ادام 8

 

 

 

 

 

 :1400جوزا  11: تاریخ 9



غرض شمولیت معهد  21/9بعد از تفاهم با کمیته محترم ملی امتحانات کانکور مکتوب شماره 

ارسال عالی قراءات در کود رشته های تحصیلی بخش مدارس والیت کابل با شرایط اختصاصی 

 گردید ولی نسبت قرنطین امتحانات کانکور مرکز به تعویق انداخته شد.

 

 

 

 

 

 بااحترام

 

 ریاست امورقراء

 

 

 

 

 

 

 



در صورتیکه قرنطین رفع و دروس سمستر های چهارگانه سال تعلیمی طور نورمال تکمیل گردد  یاد داشت:

 محفل فراغت دور دوم معهد عالی قراءات در ربع چهارم سال مالی انشاءاهلل برگزار خواهد شد.

 

 

  



 


