
 د راپور اتوءاجراد تدقیق او د اسالمي علومو د مطالعاتو ریاست د کارمندانو او کارکنانو د 

 کال د وږی میاشتی  1400 

 راپور:ءاتو اجرااجرایي مدیریت 

 د مکاتیبو احکامو او فرامینو ترتیب او تنظیم. -1

 .لد ورځنۍ چارو ترسره کولو په اړه د مکاتیبو وړاندیزونو او سپارښتنو لیک -2
 کارمندانو او کارکنانو د حاضرۍ کنټرول او څارنه. د -3

 غونډې ترسره کول.د د ریاست مقام اداري، علمي، هدایاتو او الرښونو په اړه  -4
 .( کتاب ژباړه او تصحیحناوړو دودونو او د شریعت په رڼا کې د هغو حل د ) -5

 راپور:اتو ءد اجراآمریت  د اسالمي تاریخ دیپارټمنټ

 مقاله لیکل. یوه تر سرلیک الندې (است همگانیلیت )اصالح جامعه مسوود  -1
 کتاب مطالعه چې شیخ عمر خالد اثر دی. (سازندگان زندگی)د  -2
 مقاله لیکل.یوه د سرلیک په اړه  (مواد مخدر و اضرار آن در جامعه)د  -3

 موضوع په اړه طلوع تلویژیون سره مرکه. (اداري فساد او د هغه ډولونه)د  -4
 لیکنه. د یوی مقالیتر سرلیک الندې  (در روشنایی قرآن زندگیلذت )د  -5

 کتاب مطالعه. (سیرت خلفای راشدین)د  -6
 کتاب تصحیح او تطبیقول . (جمعې خطبې)د  -7

 .ی هللا عنه( کتاب مطالعهسیرت ابوبکر صدیق رض)د  -8
 د مقاالتو او مضامینو جمع کول او د واردې او صادرې ترتیبول. -9

 راپور:د اجراءاتو آمریت  پارټمنټدی د معارف او اسالمي فرهنګ

 تر سرلیک الندې مقاله لیکل. (رعایت محیط زیست)د  -1
 مقالې لیکنهیوه تر سرلیک الندې  (شیوه های حفظ وحدت مسلمانان)د  -2

 .لیکنه مقالېیوه به تعلیم زبان عربی تر سرلیک الندې  (تشویق عمر فاروق رضی هللا عنه)د  -3

 .کول د دیپارتمنت یوازی اجراءات ترسره -4

 ءاتو راپور:آمریت د اجرا دیپارټمنټاسالمی علومو او د هغو تطبیق له ساینسی علومو سره  د

د )دالیل حرمت مواد مخدر از منظر قرآن کریم و سننننت نبوی صنننلی هللا علیه وسنننلم( ترسنننرلیک  -5

 .الندې مضمون لیکنه

 .کتاب مطالعه (جدید های قرآن کریم در عصر تکنالوژی شگفتید ) -6

 راپور:د اجراءاتو آمریت  دیپارټمنټد اصول دین 

 مقالې بیا کتنه. یوه ترعنوان الندې (محیط زیست)د  -1

 .مقالې چمتو کولیوه تر عنوان الندې  (توبه و ضرورت آن در اسالم)د  -2
 .ترعنوان الندې یوې مقالې لیکنه (سولې)د  -3
 .عنوان الندې یو مضمون لیکنهتر ( اسالم دیدگاهآن از  ناگوارخوردن شراب و پیامد های )د  -4



 .ترعنوان الندې یوه مقاله لیکنه (قباحت رشوت در اسالم)د  -5
 .ادارې اجراءات ترسره کول -6

 

 راپور: د اجراءاتو آمریت دیپارټمنټد ښځو اسالمي حقوقو 

 .ترعنوان الندې یو مضمون لیکل (وسلم پیامبر صلی هللا علیه الگوینمونه های )د  -1

 .مضمون لیکنهیو ترعنوان الندې  (پیامبر صلی هللا علیه وسلم خانوادگیاخالق )د  -2
 .کتاب مطالعه (تفسیر ازهر البیان)د  -3

 .کتاب مطالعه (تفسیر معارف القرآن)د  -4
 .کتاب مطالعه (فقه خانواده)د  -5

 کتاب مطالعه( بانوان)د  -6
 اداري اجراءات. -7

 راپور: د اجراءاتو آمریت دیپارټمنټد عقیدې او فلسفې 

 .مضمون لیکنهیو ترعنوان الندې  (ایمان در سالمت روانی انساناهمیت )د  -1
 مضمون لیکنه یو ترعنوان الندې (آثار مفید امربه معروف و نهی از منکر در جامعه)د  -2
 .مضمون لیکلیو ترعنوان الندې  (صفات پیامبران)د  -3

 .ترعنوان الندې مضمون لیکل (محیط زیست)د  -4
 .او راپورونو ترتیب او تنظیمول د کارشناسانو د مکاتیبو وړاندیزونو -5

 .د شعبې پاکې او صفایی -6

( کال د وږی میاشننننتې د تدقیق او اسننننالمی علوموم د مطالعاتو 1400د پورتني توضننننیحاتو سننننره سننننم د )

ریاسنننت کارمندانو او کارکنانو د کاري چارو راپور چمتو او د نور اجراءاتو لپاره سنننتاسنننو لپاره ولیږدول 

 شو.

 په درنښت 

 محمد شریف رباطیاستاذ 

رئیسد تدقیق او مطالعاتو ریاست   


