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ـــــافغانس د  ــــــ ــــــ ــــــ ـــــتان اسـ ــــــ              تانامارت اســــــالمــــــی افغــــــــــــانســــــــــــ       امارت     المی ـ
 ــافاوقـــــــــــــحــــــــــــــج و   اشاد،وزارت                و وزارت      افـــــاوق واج ـــحارشاد،د

 معینیت مسلکی                                 

 تدریب ائمه ریاست تعلیمات دینی و                     

 

 

 سال سنبله   برجازبابت  فعالیتهای ریاست تعلیمات دینی وتدریب ائمهموضوع : 

 هـ ق4144ش هـ  1401 
 

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

 رهبری وزارت. تعلیمات دینی و تدریب ائمه درجلساتاشتراک رئیس  .2

 گیری ازکارمندان وکارکنان تحت اثر.گزارش .3

ست بمنظور بحث  .4 سسه آفرین درمقرریا شویتیک رئیس مؤ ستاد پیتر  شست رئیس تعلیمات دینی وتدریب ائمه با ا ن

فیمابین وزارت ارششششادج و  و  قبلی تمدید و تعدیل پروتوکولو وشششش  مدارس تحت پتمویل وتبادل نظر پیرامون 

 . اوقاف و مؤسسه متذکره

                                                     نظارت ازچگونگی فعالیت های مدارس مؤسساتی ذیل:  .5

 ختیځ زون  واقع ولایت ننګردهار مؤسسه تعلیمی تربیوی دفالح ش 

 هان واقع والیت پروان. ناتربیوی تو مؤسسه تعلیمی وش 

 واقع والیت بلخ.  نمایندگی اول فالح مرکز تربیوی و تعلیمی مؤسسه ش

   واقع والیت جوزجان. نمایندگی دوم  مؤسسه تعلیمی و تربیوی مرکز فالح ش

 واقع والیت پنجشیر. نمایندگی سوم مؤسسه تعلیمی و تربیوی مرکز فالح ش

ستیتوت تدریب ائمه و ارسال آن  دور اول  فارغان( تن از 47)برای شهادتنامه ترتیب  .6 جهت مالوظه ان

 شد و مهر به معینیت تعلیمات اسالمی وزارت محترم معارف.  

  تدریب ائمه  ژکه شامل نصاب ستا( صفحه 41در )ه عرساله ای تحت عنوان اهمیت وارزش مطال ترتیبو  تهیه .7

  .  می باشد

جهت آموزش در کورس زبان (صشششفحه 130در)قن بها لغیر الناط یهربعلغه الال اول جلدکتاب ترتیب  یه وهت  .8

  .عربی برای کارکنان این وزارت

 .این ریاست دارالحفاظ های خصوصی راجسترشده و مدارسچگونگی فعالیت های نظارت از .9

                                                                                         چهارباب مدرسه اناثیه قرارذیل:  رایاصدارجواز فعالیت ب .10

 ( 9اثیه المدثرمربوط ناویه )انمدرسه   -

 (ج 10)ناویهمدینه مربوط  اناثیه سردارمدرسه  -

 (ج 12)ناویهمؤمنات مربوط بنات الاناثیه مدرسه  -

 .(10)ناویهمربوط اناثیه نبی کریم صلی اهلل علیه وسلم  مدرسه -
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از  تن (267و ) مدرسششه اناثیه الفالح بخشششهای مختلع علوم دینی ( تن از شششاگردان 137نظارت ازامتحانات ) .11

 .هشتم  واقع ناویه رضی اهلل عنهشاگردان مدرسه ابوبکرصدیق 

صششیج ام البنین جوتششرت ع مان قمدارس اناثیه اان بخ  های مختلع ( تن از فارغ182)  تطبیق جدول نتای .12
 و ارشادالقرآن باشقه های امتحان شان.   رضی اهلل عنه

مدارس اناثیه اقصیج  فارغان بخ  های مختلع علوم دینی ( قطعه تصدیقنامه182)و ثبت  طی مراول .13

 و ارشادالقرآن و ارسال دو باره آن به مدارس مربوطه. (رضی اهلل عنه)ام البنینج وترت ع مان 

سال کاپی .14 ستر مدارس ار صی  طرزالعمل و فورم های ثبت و راج صو به والیت  ودارالحفاظ های خ

 کابل و فراه .های 

 و مدیریت های عمومی مربوطه. به آمریت ها امارت اسالمی افغانستانو فرامین کابینه  اتبمصو  تک یر .15

 رهبری وزارت به شعبات مربوطه.شورای جلسات  مصوبات تک یر .16

( باب مدرسه والیات کشور پیرامون 7( باب مدرسه مرکز ) نواوی شهرکابل ( و) 20وصول گزارش از ) .17

 اجراآت شان در مورد وفظ محیط زیست و اضرار استعمال و کشت مواد مخدر از دیدگاه اسالم به این اداره. 

  .( قطعه مکتوب به ادارات مختلع134ادارات مختلع و صدور)( قطعه مکتوب مختلع از 90ورود) .18

 پیشنهاد پیرامون موضوعات مختلع به مقام محترم وزارت. قطعه ( 12) تحریر و تقدیم  .19

شده  فعالیت های مدارس وچگونگی  و از کار کردهاگزارش  وصول .20 دارالحفاظ های خصوصی راجستر 

 مرکز به این ریاست.


