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 ئمه.أریاست تعلیمات  دینی وتدریب  تربیه تعلیم و مدیریت ازکلیه امور .1

 .جدیدتدریسیهای ی ایشان به شیوه ئرهنماو ازشیوه تدریس استادان مدارس تحت پوشش این اداره و مراقبت کنترول  .2

 . عدادکارمندان تحت اثردرمقر ریاستتدویرجلسات جهت رهنمائی ها ورشد است .3

 .حافل فارغان مدارس ودارالحفاظ هانظارت مستقیم ازتدویر م .4

 .ئمهأریس اساتید انستیتوت تدریب نظارت وکنترول از تد .5

در مرکز توسط کارمندان  ،تحت پوشش یدارالحفاظ ها مدارس وروند تدریس  و فعالیت های از  دو امداروکنترول  نظارت .6

 این ریاست و در والیات توسط مدیران تعلیمات دینی و تدریب ائمه ریاست های ارشاد،حج و اوقاف والیات.

  ارت طبق هدایت مقام محترم وزارت.وز اشتراک درجلسات وسیمینار های خارج از .7

 جلسه رهبری وزارت . تدریب ائمه در دینی و تعلیماتسرپرست ریاست اشتراک  .8

 کارمندان وکارکنان تحت اثر.ازگزارش گیری  .9

مؤسسه  و فرین،مؤسه آ ( giz ) ، سسات همکار ؤئمه با نمایندگان مأتدریب  تعلیمات دینی وسرپرست ریاست  نشست  .10

جهت ارتقای ظرفیت تدویر برنامه های آموزشی  بحث وتبادل نظر پیرامونبمنظور درمقرریاست  کانادائی برای اطفال متأثرازجنگ

 و محصلین انستیتوت تدریب أئمه. مدارس دینیعلماء ، مدیران و استادان 

 دربخش تدویربرنامه های 

شتراک )دو برنامه برگزاری  - سالم با ا سه روزه  تحت  عنوان: حقوق زن ازدیدگاه ا محصلین از تن  (20-20سیمینار آموزشی  

سسه  ستیتوت تدریب ائمه  به همکاری مالی  مو سی راآموزش های ،  برنامه دو طی   gizان سا سیمینار  در، فراگرفتند ا این 

 موضوعات مهم ذیل تدریس گردید: دایر گردیده بوددر شهرکابل که به هدف ارتقای ظرفیت تخصصی اشتراک کنندگان 

 با شریعت اسالمی . شرح قانون منع حشونت علیه زنان ومقایسه آن -1

 تشریح کنوانسیون سیدآ و تحقق آن از دیدگاه شریعت اسالمی . -2

 حقوق و مسئولیت های زن، از کتاب رهنمود حقوق زن از دیدگاه اسالم مؤلف  مفتی رحیم اهلل حنفی.  -3

 اساتیدی که موضوعات فوق الذکر را مطابق پالن تدریسی ارائه نمودند قرارذیل اند:

 ئمه.تدریب ا تعلیمات دینی و رئیس( حنفی) مفتی رحیم اهلل استاد  -1

  .کالنتری مشاور مقام محترم وزارتغالم الدین  -2
 

 : تدریب ائمهانستیتوت آمریت فعالیت های  

 . ئمهأتدریب  ترتیب الئحه امتحانات  انستیتوت تهیه و -

ستیتوت تدریب  - صی ) ان صا سی اخت صاب در شده طبق ئمهأتطبیق ن صیالت  وزارت  معیارهای علمی( توافق  معارف وتح

 عالی .

نحوه پذیرش محصسسسیلین در پیرامون  امتحانات کانکور ملی  نشسسسسسسست آمرانسسسستیتوت تدریب ائمه با رئیس محترم اداره -

 انستیتوت تدریب ائمه. 

 .  ئمهأجلسه با اشتراک اساتید و کارمندان انستیتوت تدریب  تدویر -

 تهیه وترتیب تقسیم اوقات درسی برای محصلین سمستر اول وسوم انستیتوت تدریب ائمه.  -
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 تهیه و آماده ساختن مفردات درسی برای محصلین سمستر اول وسوم انستیتوت.  -

  .ئمهأسر برای محصلین انستیتوت تدریب یتوزیع فقه م -

 ( برای محصلین انستیتوت تدریب أئمه.itایجاد صنف ) -

 تدریس مضامین ذیل: 

سوم :  -  ضعیف ، تعریف مردودمضمون علوم الحدیث سمستر  ضعیف  ، حکم حدیث  ، حدیث مرسل ،   تعریف حدیث 

 حکم حدیث مرسل، مرسل صحابی ، حدیث معضل ، تعریف حدیث معضل وحکم حدیث معضل .

 حکم بیع ، رهن واحکام آن.  –تعریف بیع لغتاً واصطالحاً مضمون فقه  معامالت :  - 

جمع آوری قرآن در عهد نبوت ، طریقه نوشتار قرآن کریم ،جمع آوری قرآن در زمان ابوبکر صدیق مضمون قرآن شناسی  :  - 

 رضی اهلل عنه.

 فرضیت نماز ،انواع نماز ،شروط فرضیت نماز،اوقات نماز،آذان وحکم آن .مضمون فقه عبادات:  - 

 عقاید وافکار نصرانیت در عصر حاضر ،ادیان هندویی.لفرق:مضمون ادیان وا   - 

 تعریف علم ، فرق بین علم وجهل ،مقام علم ، تعریف کالم وکلمه.مضمون اصول فقه : - 

 منابع تاریخ تشریع واقسام آن ، تاریخ تشریع ازدیدگاه قرآن وسنت .مضمون تاریخ تشریع  :   - 

 زمان معاویه الی عصر زید بن معاویه . تاریخ معاویه از مضمون تاریخ اسالم: - 

 : طریقه روشن و خاموش نمودن کامپیوتر و تعریف آن. مضمون کامپیوتر - 

 فواید معرفت اسباب النزول و عموم اللفظ وخصوص السبب. مضمون اصول تفسیر :   - 

 . بیةالعر ةفی الحضارة الغربیة و اإلدارة قبل اإلسالم فی الجریز ةالتاریخ المعاصر، اإلدارة فتر مضمون اإلداره فی اإلسالم:   - 

 (  تفسیر شد.79( الی آیت )47از آیت) ةالبقر ةسورمضمون تفسیربرای سمستر سوم:   - 

للمعرب والمبنی،  تطبیقیةمبحث المعرب والمبنی ، نماذج صةةةةةةةة المعرب والمبنی ، عالمات البناء ، خالقواعد لغات عربی:  -

 وأنواعه، عالمات اإلعراب، مواقع عالمات اإلعراب الفرعیة، األسماء الستة، المثنى وما ألحق به.  -اإلعراب 

 (تفسیر شد .37(  الی آیت )21از آیت) بةالتو ةسورتفسیر :  -   

مها، حذفها وحدها، حذف أحكام معمول الخبر، خصائص كان، حذفها مع اسقواعد لغت عربی  برای سمستر اول :   - 

  .النون من مضارعها، خالصة مبحث كان، نماذج تطبیقیة لألفعال الناقصة، فصل في الحروف النافیة المشبهات بلیس
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 امتیاز اسالم در چیست؟ برکت شریعت اسالمی، آیا مسلمانان کعبه را عبادت میکنند؟مضمون پاسخ به شبهات:  - 

روابسسط آن بسسا  شسسریعت اسسسالمی بسسا قسسوانین وضسسعی، قواعسسد حقسسوقی ومقایسسسه مضمممون مبممادی علمم:  قمموق:  - .1

            .  ئمهأانستیتوت تدریب  برای محصلینطبق تقسیم او قات تهیه شده سائر قواعد اجتماعی،  

  :آمریت آموزش های دینی فعالیت های 

 :لحفاظ ها استر مدارس دینی و دارجو را ثبتش بخ
 

   نواحی شهرکابل. ( باب مدرسه و دارالحفاظ درمربوطات7)برایجوازفعالیت  صدور راجسترو -

 ( باب مدرسه و دارالحفاظ والیات کشور.   7)فعالیت برای جواز صدور راجسترو -

 ( باب مدرسه در نواحی شهرکابل.7)تمدید جوزا فعالیت  -

   رس:ابخش کنترول ونظارت از مد

ست تعلیمات دینی وتدریب  - شده ریا ستر شهرکابل(  ئمهأازمدارس راج ست و ازمدارس کارمندان درمرکز )نواحی  این ریا

نظارت دوامدار می  کنترول ووالیات مدیران تعلیمات دینی وتدریب ائمه ریاسسست های ارشسساد،حج و اوقاف راجسسسترشسسده والیات 

 . نمایند

 امتحانات شاگردان مدارس :بخش  

( تسسن از فارغسسان بخسسش هسسای مختلسسف علسسوم دینسسی مدرسسسه اناثیسسه بسسی بسسی اسسسماء مربسسوط 130) فاینسسل نظسسارت از امتحسسان -

 .8ناحیه 

 :   تقدیرنامه تصدیقنامه وبخش ثبت 

، مدرسسسه ( قطعسه تصسدیقنامه از بخشسهای مختلسف علسوم دینسسی مدرسسه خالسد بسن ولیسد ، مدرسسه محمدیسه 291ثبست ) -12

 .8أم البنین و مدرسه مدینه القرآن مربوط ناحیه 

 

 : محافل فراغت شاگردان بخش

سله برگزاری محافل فراغت طالب مدارس از بخش های مختلف  - سل شهر کابل علوم به     1400سال مالی  دومطی ربع در نواحی 

طی محافل باشسکوهی برای شسان  تصسدیق نامه  که نیز مدارس ذیل تعدادی از شساگردان خویش را از بخش های مختلف فار  داده

 قرارذیل ارائه میگردد:که توزیع گردید

اناثیسه بسی بسی مدرسسه بخشسهای مختلسف علسوم دینسی  فارغسان ( تسن از285 )رایبسالزهمرا::  مة طمدرسه اناثیه بی بی فا -

در هوتسسل سسستاره طالئسسی کسسه در آن محتسسرم سرپرسسست ریاسسست تعلیمسسات دینسسی ،  ای طسسی محفسسل ویسس ه   الزهسسراء مةةةطفسسا

اشسستراک نمسسوده بودنسسد ،  اولیسساء شسساگردان علمسساء ومسسدیرعمومی تدریسسسی مسسدارس، مسسدیردارالحفاظ هسسای مرکسسز و والیسسات ، 

 .تصدیقنامه ها و تحایف توزیع گردید
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مدرسسه ،  ی در مقسرطسی محفلسهسای مختلسف علسوم دینسی بخسش  فارغسان ( تسن از65 )رایبسمدرسه اناثیه ام البنمین   :  -

 .تصدیقنامه ها  و تحایف توزیع گردید

از فارغسان بخسش هسای مختلسف ( تسن 2000) هسایتوزیسع تصسدیقنامه  ی جهستمحفسل بسا شسکوهمدرسه اناثیه الفمال  :  -

برگسسزار  واقسسع ناحیسه هشستمهوتسل افغانسستان نسوین در 16/2/1400 الفسالح روز پسنج شسنبه مسسؤر رس اناثیسسه امسد علسوم دینسی

ه، مشسساورین مقسسام وزارت، تعسسدادی از ر سسسای ریاسسست تعلیمسسات دینسسی و تسسدریب ائمسس گردیسسد کسسه در آن محتسسرم سرپرسسست

مرکزی وزارت، آمر آمسوزش هسای دینسی، مسدیر عمسومی تدریسسی مسدارس، مسدیر دارالحفساظ هسای مرکسز تعسدادی از مسدیران 

زارت شسرکت نمسوده و روی موضسوعات مختلسف سسخنرانی هسا ایسراد گردیسد. در نواحی شسهر کابسل و مهمانسان خسارج و مدارس

( تسسن از اسسستادان از طسسرف مقسسام 10مسسدیره عمسسومی مدرسسسه و پسسسر مرحسسوم قسساری مطیسسع اهلل صسسافی و ) محفسسل مسسذکور بسسرای

اداره  وزارت تقدیرنامسسه توزیسسع گردیسسد. همرنسسان بسسرای مشسساورین، ر سسساء و تعسسدادی از کارمنسسدان ایسسن ریاسسست از طسسرف

( تسن از فارغسان 25مدرسه اناثیه الفالح تحایف و تقدیرنامه هسای کسه در نظسر گرفتسه شسده بسود توزیسع گردیسد. متعاقبساً بسرای )

ممتاز یک یک دوره تفسیر قرآن کریم بسه زبسان پشستو از طسرف ریاسست تعلیمسات دینسی توزیسع گردیسد. قابسل یسادآوری اسست 

ای نمساز بسرای فارغسان پسنج نماینسدگی مسدارس اناثیسه الفسالح از طسرف شسرکت ( جلسد قسرآن کسریم و جس2315که به تعسداد )

 الکوزی توزیع گردید. 
 

علسوم دینسی مدرسسه بخسش هسای مختلسف  از فارغسان( تسن 128)بسرای مدرسه  اناثیه بی بی اسمما: رضمی اع عنهما:  - 

مدرسسه متسذکره تصسدیقنامه در تساالر  2/1400/ 19 مسؤر  یکشسنبهبسه روز اناثیه بی بی اسسماء رضسی اهلل عنهسا طسی محفلسی 

  . ها و تحایف توزیع گردید

 

   مدارس دینی  بخش فراغت شاگردان

 .و والیات خصوصی به سطح مرکز دینی بخش های مختلف علوم دینی مدارس  شاگردان مدارس از ( تن از2478فراغت ) -

 توزیع کتب:  

 مدارس و دارالحفاظ های خصوصی راجستر شده مرکز.( جلد قرآن کریم با ترجمه و تفسیر برای 50 توزیع ) -

 لقرآن.حدیقةا( دوره  قرآن کریم با ترجمه و تفسیر به زبان پشتو برای  شاگردان ممتاز 15توزیع ) -

 ( دوره قرآن کریم با ترجمه و تفسیر به مدارس و دارالحفاظ های خصوصی راجستر شده مرکز.10توزیع ) -

 توزیع و مرکز حق ارگان نشسسراتی این وزارت به مدارس دینی ودارالحفاظ های خصسسوصسسیمجله پیام  ( جلد140) به تعداد -

 .خواستاراستمرار توزیع آن گردیدند هقرارگرفتآنان  گرم استقبال مورد

 مؤسسات:دربخش همکاری های مالی 

سوبین( تن 668توزیع حق الزحمه ) نظارت از     - شترک  وزارت  (10) از من سیون م سط کمی سه مرکز که توزیع آن تو باب مدر

 سسه آفرین صورت می گیرد.ؤم اوقاف و حج و ارشاد،
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سل پاک ، قلم تراش  ،قلم ،کتابجه ، ( جلد کتاب 17621) به تعداد - سل ، پن سیه باب قلم پن ستیکی و فرش ، مطبوع ، قرطا پال

سی ،  غیره سایل ممد در سه 10برای ) و سه آفرین توزیع گردید( باب مدر س صی به همکاری مؤ صو ، قرارذیل ودارالحفاظ های خ

 است.

 دارالحفاظ فتحی. -1

 امام مسلم. -2

 مدرسه امام محمد باقر. -3

 مدرسه خالدبن ولید. -4

 مدرسه عمربن خطاب.-5

 مدرسه مرزامحمد سراجی.-6

 حلقه چهل متره . -7

 حلقه دشت برچی -8

 حلقه پنجشیر -9

 لوگر.حلقات  -10

 بخش گزارش گیری :

 دینی و درسسسه( باب م10گزارش گیری وگزارش دهی ترینران ) درجلسسسهظف ریاسسست کمیسسسیون مؤدوامدار اشسستراک -1

 د.نسسه  آفرین تمویل می گردیت های پنجشیر ولوگر که ازطریق مؤدارالحفاظ خصوصی درمرکز  و وال

 آن به مراجع ذیربط . توحیدی ارسال و ریاست  این فعالیت های  گزارش عمومی از و ترتیب  تهیه -2

دارالحفاظ ها راجسترشده مرکز و والیات ، طور دوامدار  به این  گزارش کارکرد ها و چگونگی فعالیت های مدارس دینی و -3

 .اداره مواصلت می ورزد

به این اداره  همکاری دارند، طور ماهوار و ربعوار ی فعالیت های مؤسسسسسسات که با این ریاسسست چگونگ کارکردها وگزارش،  -4

  . مواصلت ورزیده است 

  صحت است. ترتیب و 1400سال مالی ربع دوم  شقرارشرح فوق گزار 

 با احترام
 

 ریاست تعلیمات دینی وتدریب ائمه


