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               تانــــــــــــــــــــــــــــامارت اسـالمـی افغــانســ             امارت     المی ــتان اســــافغانس  د
 ــاف ـــــ ـــــاوقــــــــ حــــــــــــــج و   اشاد،وزارت         و وزارت       افـــــاوق  واج  ـــحارشاد،د

 معینیت مسلکی 

 ریاست تعلیمات دینی و تدریب ائمه 

 

 

 سال   دلوج برازبابت  فعالیتهای ریاست تعلیمات دینی وتدریب ائمهموضوع : 

 هـ ق 4144 مطابق شهـ  1401

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

 رهبری وزارت. تعلیمات دینی و تدریب ائمه درجلسات اشتراک رئیس  (2

 گیری ازکارمندان وکارکنان تحت اثر.گزارش (3

 

هیییییی   1444تعین وتوظیف رئیس تعلیمات دینی وتدریب ائمه در کمیسییون داللی رروسیه حس سیا    (4
بمنظوربیازنگری طرزاععمی  هیا ظتنظیم وریشیییییبردامورم یدمیاتی  هیییییییییی    1402مطیاب  سیییییا   
  طب  هدایت م ام محترم وزارت . ه حس یییییییییییاموررروسدرظاتلاذتدابیرالزم 

 
مالقات رئیس تعلیمات دینی و تدریب ائمه با رئیس مؤسیسیه تعلیمی و تربیوی حالد درم ر ریاسیت   (5

ؤظف این ریاسییت  درمورد بازدید از سییاحه مدرسییه بمنظور بحث و تباد  نظر ریرامون نظریات هیئت م

 اناثیه نهاری نمایندگی سوم مؤسسه توناهان درشهر امام ابوحنیفه )رد( والیت رروان.
 

 جهیت کز حمیایوی و نگهیداری معتیادین  در مریی  تن از کیارمنیدان این رییاسیییییت    تعیین و توظیف (6

هفته  دو روزظ روز های ی  شیینبه     وریامد های منفی آن  ازدیدگاه اسییالمآگاهی دهی ازاضییرارمواد ملدر

 .وچهارشنبه 
 

 

   تدریس  مفردات ذیل به شاگردان کورس زبان عربی:  (7

 حاالت بناء حع  ماضیظحاالت بناء حع  مضارعظنواصب حع  مضارع . ➢

 حر  بین اسم اعفاع  وحاع  حر  بین اسم اعمفعو  ومفعو . ➢

 حر  میان اسم مفعو  ومفصو . ➢

 احعا  ناقصه ظ بحث احعا  م اربةظ مواضع ت دیر أن.بحث   ➢

 ما موصوعه.تشریح ما ناحیةظ  ما استفهامیه و ➢

 شرد بعض عغات عربی به زبان های رشتوظ دری وعربی . ➢

 

 :شرایط پذیرش ستاژتدریب ائمه (8

 تابعیت احغانی داشته باشد. - ➢

 شریف (.داشتن سندحراغت دوره کالن یکی ازمدارس دینی ) دوره حدیث   - ➢

 اص  اسناد تحصیلی وکاری آنرا بالود داشته باشد. - ➢

 .4در  3اص  تذکره وکاری آن باچهارقطعه عکس  - ➢

 به هردوزبان ) رشتوودری ( آشنایی داشته باشد. - ➢

 سیرت وصورت ظاهرآن مطاب  به شریعت باشد. - ➢
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 ستاژ تدریب ائمه:گی ها وامتیازژوی (9

 درامامت مساجد اوعویت داده میشود.برای حارغان دوره ستاژ   - ➢

 .است  کرایه رحت وبرگشت برای محصلین دوره ستاژ ازسوی وزارت درنظرگرحته شده  - ➢

 زمینه سازی آموز  زبان عربی طوررایگان درستاژ تدریب ائمه. - ➢

 .  دآغاز میگرد 1401ابتداء ازاو  حوت عین مراجثبت نام    - ➢

 

 تهیه سواالت و الذ امتحان از شاگردان کورس زبان عربی.  (10

 

 ( باب مدرسه در والیات کشورقرارذیل:                                        3 اصدارجواز فعالیت برای ) (11

 .ابراهیم للی  هللا والیت بدلشانمدرسه  ➢

 .مدرسه نعمانیه والیت بدلشان ➢

 .والیت کاب  مدرسه اناثیه بی بی حلیمه سعدیه ➢

 

  .لصوصی نواحی شهرکاب ( باب مدرسه و داراعحفاظ 20روند حعاعیت ) نظارت از چگونگی (12

 

توسییط هیئت    کنترو  وبررسییی دقی  از مدرسییه اناثیه منادی اععلم واقع قلعه نجارهای لیرلانه (13

   .  مؤظف ریاست 

 
 

 و داراعحفیییاظ هیییای لصوصیییی ( بیییاب مدرسیییه 10)نظیییارت ازچگیییونگی رونییید حعاعییییت   (14

 .ارائه گزار  به ریاست و رتعلیمات دینی وتدریب ائمه آنوالتوسط مدی رکتیات والی

 

حفییظ کامیی  قییرآن کییریم  نامییه حارغییان بلیی   ( قطعییه تصییدی 116 )و ثبییت  طییی مراحیی  (15

 .والیت بدلشان وبادغیس لصوصیمدارس و داراعحفاظ های 

 

 تحت روش  این ریاست .مرکز( جلد مجله ریام ح  برای  مدارس 50توزیع) (16

 

قلم به  شیاگردان  آموز     ظ چرترنوت ظ کتابچه وتوزیع بکس دسیتی ظ دوسییه چرمی ظ دوسییه رالسیتیکی  - (18

 کورس زبان عربی.

 

به آمریت ها و مدیریت های عمومی    تکثیر  مصیوبات و حرامین کابینه امارت اسیالمی احغانسیتان (19

 مربوطه.
 

ریرامون اجراآت شییان در   ( باب مدرسییه مرکز ) نواحی شییهرکاب  (10  وصییو  گزار  از ) (20

 . مورد حفظ محیط زیست و اضرار استعما  و کشت مواد ملدر از دیدگاه اسالم به این اداره

 

ریرامون اجراآت شیان در مورد حسیاد   والیات کنرظ جوزجانظ سیمنگانظ غوروصیو  گزار  از (21

 اداری ظ حفظ محیط زیست و اضرار استعما  و کشت مواد ملدر از دیدگاه اسالم به این اداره .

 

 ( قطعه مکتوب ریرامون موضوعات ملتلف به ادارات و مراجع ذیربط.63 )صدور  (22

 ( قطعه مکتوب در رابطه به موضوعات ملتلف به این اداره. 199وصو )  (23
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ریرامون موترلیدمتی جهیت نظیارتظ ثبیت  عنوانی م یام محترم وزارت  تحریر یی  قطعیه ریشییییینهیاد     (24

 وراجستر مدارس و داراعحاظ های لصوصی.

 م ام محترم وزارت. عنوانی ریشنهاد ریرامون موضوعات ملتلف قطعه  ( 17) تحریر و ت دیم  (25

داراعحفیاظ های لصیییییوصییییی    حعیاعییت های مدارس وچگونگی    و  از کار کردهاگزار    وصیییییو  (26

 به این ریاست. { و والیات نواحی شهرکاب }راجستر شده مرکز

 شما ارسا  است.  ت بعدی بهاجراآغرض آگاهی و ظ و قرار شرد حو  گزار  هذا ترتیب 

 

 با احترام 

 ریاست تعلیمات دینی وتدریب ائمه 


