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 امارت اســــــالمـــــــــــــی افغــانســـــــــــــــــتان           امارت     المی ــــــــــتان اســــــــــــــــــــــــــــافغانس د  

 وزارت   حــــــــــــــج و اوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافو وزارت                افــــــــــــــــــــــــــــواوقاج ـــــــــــــــــــــــــــــحد    

 معینیت مسلکی                                             

 تدریب ائمه ریاست تعلیمات دینی و                              

 

 

 هـ ق1443هـ ش 1401سال  حمل برج ازبابت  فعالیتهای ریاست تعلیمات دینی وتدریب ائمه موضوع :

 

 مدیریت ازکلیه امور تعلیم و تربیه ریاست تعلیمات  دینی وتدریب ائمه. .1

 تحت پوشش این وزارت . خصوصی راجسترشده بازدید وکنترول از مدارس و دارالحفاظ های .2

 رهبری وزارت. اتو تدریب ائمه درجلستعلیمات دینی اشتراک رئیس  .3

 تدویرجلسات جهت رهنمائی ها ورشد استعدادکارمندان تحت اثردرمقر ریاست .  .4

 گیری ازکارمندان وکارکنان تحت اثر.گزارش .5

شتراک .6 ساس بر  ائمه، و تدریب دینی تعلیمات رئیس ا برنامه یک روزه تحت   در وزارت محترم مقام هدایت  ا

 دایر گردیده بود.وزارت انرژی و آّب  که ازطریق آبکنفرانس ملی عنوان: 

هـــ ش مبابق سال 1401حمل سال  در برج  دروس محصلین انستیتیوت تدریب ائمه طبق تقسیم اوقات ازآغ .7

 . ق هـ  1443

شته رحمهم اهلل بخاطر اعبای مدال تهیه و ترتیب زندگینامه ) مناقب( تعدادی از علماء .8 شیوخ و محدثین گذ  ،

ست، توسط یک تن از آموزگاران  شفاهی مقام ریا ساس هدایت  شور به ا شان جهت تقدیر از برخی علمای جید ک بنام ای

 انستیتوت تدریب ائمه.   

 تهیه، ترتیب وطی مراحل شهادتنامه های فارغان دور اول انستیتوت تدریب ائمه.  .9

 ت مضامین : تفسیر شریف، اصول دعوت ، فقه و فن خبابه. تهیه سواال .10

 آغاز امتحان نهائی سمستر سوم محصلین انستیتوت تدریب ائمه .  .11

ــده دارالحفاظ های خصــوصــی ازمدارسنظارت  .12 ــهرکابل نواحی) مرکز در ریاســتاین  راجســترش ( ش

ست و کارم سط والیات و دارالحفاظ های مدارس  ندان این ریا ست  مدیران تعلیمات دینی و تو تدریب ائمه ریا

 های ارشاد،حج و اوقاف والیات . 

میان اطفال کشــور و عر ــه خدمات اجتماعی، امضــاء تفاهمنامه همراری دربخش های تعلیم و تربیه  .13

   :ریاست تعلیمات دینی و تدریب ائمه و مؤسسات هفتگانه ترکی به شرح ذیل

 . واقع مرکز کابل  مؤسسه مرکز تعلیمی و تربیوی فالح  (1

 . واقع والیت پروان مؤسسه تعلیمی وتربیوی تونا هان (2

 .واقع والیت هرات  مؤسسه تعلیمی وتربیوی جامی (3

 . واقع والیت غزنی  مؤسسه تعلیمی وتربیوی هدایت (4

 . واقع والیت تخار مؤسسه تعلیمی وتربیوی فضلیت (5

 . واقع والیت سمنگان مؤسسه تعلیمی وتربیوی نهضت (6

 .واقع والیت ننگرهار زون تعلیمی وتربیوی فالح ختیحمؤسسه  (7
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اناثیــه ارس مـد( تـن از فارغـان بخــش هـای مختلـف علــوم دینـی 793 )فاینــل  نظـارت از امتحـان -9

  الفالح. 

( تــن از فارغــان بخــش هــای مختلــف علــوم دینــی مدرســه صــلح و 40نظــارت از امتحــان فاینــل ) -10

 ادب. 

مـدارس   هـای مختلـف علـوم دینـیبخـش  فارغـان تـن از( 60 )رایبـتوزیع تصـدیقنامه و تحـایف  -11

  ارس.مدآن  ی در مقرطی محفلدارالعلوم انوار محمدیه  و مدرسه جامع فاروقیه والیت لغمان  

سال  -12 شاد، حج و اوقاف طی مرتوب متحدالمال به تمام ار ستی  وزارت ار رهنمود آگاهی دهی محیط زی

 مدارس و دارالحفاظ های خصوصی مرکز و والیات. 

و مدیریت های عمومی  به آمریت ها ابالغ وترثیر مصــوبات ریاســت الوزراء امارت اســالمی افغانســتان -13

 مربوطه.

 شعبات مربوطه.ترثیر مصوبات و جلسات رهبری وزارت به  -14

 پیرامون مو وعات مختلف به ادارات و مراجع ذیربط. ( قبعه مرتوب273) صدور -15

 راببه به مو وعات مختلف به این اداره. درمرتوب قبعه  ( 87 )وصول -16

 پیشنهاد پیرامون مو وعات مختلف به مقام محترم وزارت. ( 17)  تحریر و تقدیم  -17

راجسترشده  یچگونگی فعالیت های مدارس دینی و دارالحفاظ هااز کارکرد ها و  ماهوارگزارش  وصول -18

 مرکز و والیات طبق طرزالعمل به این ریاست.

  احترام با                                                                                      

 تعلیمات دینی وتدریب ائمهریاست                                                         

 


