
 وزارت ارشاد، حج و اوقاف

 ریاست امور قراء

 مدیریت اجرائیه

جهت نشر در ویپ سایت وزارت1444مطابق ماه )جمادی الثانی( سال  1401فورم گزارش دهی، خلص فعالیت های ریاست ) امور قراء ( ماه )جدی( سال   

 شماره عنوان فعالیت شرح فعالیت ها تاریخ وشعبه اجرا کننده پالنی یا خارج از پالن مالحظات

 ریاست امور قراء خارج از پالن 

هماهنگی و همکاری در برگزاری 

شانزده همین دور مسابقه 

سرتاسری حسن قرائت قرآنکریم با 

 شرکت مخابراتی اتصاالت

شانزده همین دور مسابقه 

 حسن قرآنکریم 
1 

 ریاست امو قراء طبق پالن 

اخذ منظوری مقام وزارت در رابطه 

برگزاری اولین دور مسابقه به 

حسن قرائت قرآنکریم و ارسال آن 

به مراجع ذیربط )ریاست اداری و 

 مالی و آمریت تدارکات(

منظوری مسابقه حسن 

 قرائت قرآنکریم
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 ریاست امور قراء خارج از پالن 

( قطعه طرزالعمل به 4ارسال )

ریاست پالیسی و پالن جهت 

 بازنگری

ارسال طرزالعمل ها به 

ست پالیسی و پالنریا  
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 ریاست امور قراء طبق پالن 

( 1780تهیه و ترتیب جدول )

قاریان و فاتحین که ختم های 

قرآنکریم را در تراویح ماه مبارک 

 رمضان کرده بودند

تهیه و ترتیب جدول 

اکونت های قاریان و 

 فاتحین 

4 

 ریاست امور قراء طبق پالن 

( تن 600جمع آوری شهرت های )

)اناث و ذکور( جهت اخذ حفاظ 

 امتحان و اشتراک در محفل فراغت

جمع آوری شهرت های 

حفاظ )اناث و ذکور( 

 جهت امتحان 
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پالن طبق    ریاست امور قراء 
(باب حلقات حفظ 30ثبت و راجستر )

 و تجوید قرآنکریم
 6 ثبت و راجستر حلقات

 ریاست امور قراء طبق پالن 

خوانی کنترول و بررسی از روند فاتحه 

( شهر 10و13،11،8مساجد نواحی ) 4

 کابل

کنترول و بررسی روند 

 فاتحه خوانی
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 ریاست امور قراء طبق پالن 

ارسال جدول نتایج امتحانات سمستر 

 14و  13های اول و دوم صنوف 

انستیتوت معهد عالی قراءات به وزارت 

 معارف 

ارسال جدول نتایج 

 امتحانات به وزارت معارف
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پالنطبق    ریاست امور قراء 

اطالعیه جلب و جذب محصلین برای 

معهد  4021دور پنجم سال تعلیمی 

محل  15عالی قراءات برای نصب در 

مزدحم شهر کابل ترتیب و دیزاین 

اطالعیه جلب و جذب 

 محصلین معهد عالی قراءات
9 



س امور قراء اش بعد از مالحظات رئی

جهت طی مراحل به ریاست تدارکات 

ارسال گردید همچنان ارسال اطالعیه 

اطالعات و  فوق الذکر به ریاست

آگاهی عامه تا از طریق رسانه ها و 

 صفحات اجتماعی به نشر برسد

 

( ورق ترتیب جهت نشر در ویب سایت ارسال گردید.2( شماره و )9قرار شرح فوق خلص فعالیت های ریاست ) امور قراء( در قید )  

 

و مهر ریاست )                          ( رئیس (                                           امضاء                        ترتیب کننده ) اسم و امضاء   


