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 مدیریت اجرائیه:

 ترتیب و تنظیم مکاتیب، احکام و فرامین. .1

 تحریر مکاتیب، پیشنهادات و فرمایشات جهت انجام امور یومیه. .2

 کنترول حاضری یومیه کارمندان و کارکنان ریاست. .3

 پیگیری هدایات و رهنمود های مقام ریاست.تدویر جلسات اداری، علمی و  .4

 (.ړه دودونه او د شریعت په ړنا کې د هغو حلناوترجمه و تصحیح کتاب ) .5

 

 آمریت دیپارتمنت مطالعات تاریخ اسالم:

 (.اصالح جامعه مسؤولیت همگانی استتحریر مقاله تحت عنوان ) .1

( رضی ابوبکر صدیق  سیرتو)( اثر شیخ عمرو خالد، سازندگان زندگی)های مطالعه کتاب  .2

 برای جمع آوری مطالب مفید. هللا عنه

 (.مواد مخدر و اضرار آن در جامعهتحریر مقاله تحت عنوان ) .3

 (.فساد اداری و اقسام آناشتراک در تلویزیون طلوع، موضوع بحث ) .4

 (.کریم لذت زندگی در روشنایی قرآنمقاله تحت عنوان ) .5
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 .10الی  1( از خطبه د جمعې خطبېتصحیح و تطبیق پاورقی کتاب ) .7

 جمع آوری مقاالت، مضامین و ترتیب و تنظیم وارده و صادره. .8

 

 :معارف و فرهنگ اسالمیآمریت دیپارتمنت 

 (.رعایت محیط زیستتهیه مقاله تحت عنوان ) .1

 (.وحدت مسلمانانشیوه های حفظ تهیه مقاله تحت عنوان ) .2

 (.به تعلیم زبان عربیرضی هللا عنه تشویق عمر فاروق تهیه مقاله تحت عنوان ) .3

 اجراءات امورات اداری دیپارتمنت. .4

 

 آمریت دیپاتمنت علوم اسالمی و تطبیق آن با علوم ساینس:

نبوی صلی هللا  و سنت کریم دالیل حرمت مواد مخدر ازمنظر قرآنمضمون تحت عنوان ) .1

 (.علیه وسلم

 (.شگفتی های قرآن کریم در عصر تکنالوژی جدیدمطالعه کتاب ) .2

 



 :اصول دینآمریت دیپارتمنت 

 (.محیط زیستبازنگری مقاله تحت عنوان ) .1

 (.توبه و ضرورت آن در اسالمتهیه و ترتیب مقاله تحت عنوان ) .2

 (.سولهتحریر مقاله تحت عنوان ) .3

 (.خوردن شراب و پیامد های ناگوار آن از دیدگاه اسالم)تحریر مضمون تحت عنوان  .4

 (.قباحت رشوت در اسالمتحریر مقاله تحت عنوان ) .5

 اجراءات اداری. .6

 

 آمریت دیپارتمنت حقوق اسالمی زنان:

 (.نمونه های الگوی پیامبر صلی هللا علیه وسلمتحریر مضمون تحت عنوان ) .1

 (.پیامبر صلی هللا علیه وسلماخالق خانوادگی تحریر مضمون تحت عنوان ) .2

 (.تفسیر ازهرالبیانمطالعه کتاب ) .3

 (.معارف القرآن تفسیرمطالعه کتاب ) .4
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 اجراءات اداری. .7

 

 آمریت دیپارتمنت عقیده و فلسفه:

 (.همیت ایمان در سالمت روانی انسانتحریر مضمون تحت عنوان )ا .1

 (.آثار مفید امر به معروف و نهی از منکر در جامعهمضمون تحت عنوان )تحریر  .2

 ( علیهم الصالة و السالم.پیامبران صفاتتحریر مضمون تحت عنوان ) .3

 (.محیط زیستتحریر مضمون تحت عنوان ) .4

 ترتیب و تنظیم مکاتیب و پیشنهادات آمریت و گزارشات کارشناسان. .5

 پاکی و صفائی شعبه. .6

 

 


