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 ۱۳۹۸از بابت سال مالی  معاونیت بخش علوم اسالمیارش فعالیت های علمی زک

 سمینار ها: -الف

. اکادمی ۴/۲/۱۳۹۸اری: تارخ برگز ،م و راه های تحقق آن در افغانسانصلح از نظر اسال -۱

 علوم.

 ۹/۵/۱۳۹۸پلایر ساتنی الری چاری، تاریخ برگزاری: ی د چاپه اسالم ک -۲

 چگونگی استفاده از عنعنات پسندیده در پیشرفت جامعه،  -۳

 :ی ملیکنفرانسها -ب

 ۱۸/۱/۱۳۹۸اری: تارخی برگز ،مبارزه بر ضد فساد اداری -۱

 .۵/۳/۱۳۹۸اری: رمضان و قرآن کریم، تاریخ برگز -۲

 .۲۳/۸/۱۳۹۸اری: نبی رحمت و رهبر صلح، تاریخ برگز -۳

 کنفرانس های انفرادی -ج

 نصوصو په رناکی د رسول هللا )ص( د ترحم د بیگو ارزونه.د شرعی  -۱

 غم او تحمل بیلگی.زا کی د رسول هللا )ص( د ڼد قرآن کریم او سنت په ر -۲

 برخی از نمونه های اخالقی الگوی انسانیت محمد )ص( در روشنی نصوص شرعی. -۳

 رحم و شفقت رسول هللا )ص( بر دشمنانش از منظر نصوص شرعی. -۴

 رسی نقش مکحول کابلی در پخش و نشر علوم اسالمی.بر -۵

 .شرعی نقش فقیه و اصولی در استنباط احکام -۶

 اختالف امتی رحمه. -۷

 عقل و نقش آن در استنباط احکام شرعی. -۸

 شیوه های قبول حدیث نزد محدثین. -۹

 سبب شرط او په فقهی احکامویی اغیزی. -۱۰
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 احکام.علت و حکمت و تاثیر آن در  -۱۱

 اکی.ڼپه رژی تولنیز ګتی د قرآن کریم او حدیثو د رو -۱۲

 وښتنیله بشریت ثخه د قرآن کریم غ -۱۳

 آداب تالوت قرآن کریم -۱۴

 د شریعت له نظره د اداری فساد الملونه -۱۵

 شناخت فساد اداری  -۱۶

 گیری از فساد اداری.نقش تطبق قوانین در جلو -۱۷

 اداری در شریعت اسالمی. راه های مبارزه با فساد -۱۸

 بررسی مدیریت و پالن گذاری در واقعه هجرت نبوی )ص( -۱۹

 رویت هالل میان آرایی فقهی و واقعیتهای امروزی -۲۰

 روش تحقیق -۲۱

 روش بحث در قواعد فقهی -۲۲

 (تبیان) تحقیقی -در هر ربع سال نشر یک عنوان مجله علمی

 اوقاف در: همکاری با وزارت محترم ارشاد، حج و -ح 

 برگزاری سمینار علمی  امام ابو حنیفه رحمه هللا -۱

 ) پیامبر )ص( و صلح.سمیناردر  -۲

 ۱۳۹۸آثار چاپ شده سال مالی 

  .نظریه کثرت گرایی دینی از دیدگاه اسالم -۱

 .بررسی روابط پیامبراسالم)ص( و نصاری -۲

 .بانکداری اسالمی -۳
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 مقاله.عنوان ( ۲۴جمعا ) مقاالت نشر شده: 

 

 پروژه های تحت کار معاونیت بخش علوم اسالمی اکادمی علوم

 پروژه های تحت کار  ریاست مرکز تفسیر و حدیث -۱

 الف : انستیتوت تفسیر و علوم القرآن

 دیپارتمنت تفسیر 

شما
 ره

 مالحظات انجام آغاز ولد اسم اجرا کننده عنوان پروژه

په افغاني ټولنه کې د قرآن او  ۱
 رڼا کې د وسطیت څېړنهسنتو په 

 سیداحمد ګل څېړنوال عبدالرحمن عادل

 
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ ۱۲/۱۱/

۱۴۰۰ 
 

د تفسیر جاللین پیژندنه او د هغه  ۲
 د اسرئیلیاتو نقد

 عبدالغفار څېړنوال برهان هللا نیازی 

 
۱۳۹۵/۳/۶ ۶/۳/۱۴۰۰  

معاون سرمحقق  عبدالوهاب  تحقیق و ارزیابی تفسیر حسینی ۳
 عابد 

 
 عبدالحکیم

۱۳۹۵/۹/۱۳ ۱۳/۹/۱۴۰۱  

د معارف القرآن او احسن الکالم  ۴
 تفسیرونو پرتلیزه څیړنه

فضل  څیړنوال عبدالرحمن حامد 
 الرحیم

۱۳۹۶/۵/۱۱ ۱۱/۵/۱۴۰۲  

مصروف تحصیل  ۸/۱۰/۱۳۹۹ ۱۳۹۴/۱۰/۸ میاگل څېړندوی عزیزګل صافی د قرآن کریم تشریعی اعجاز ۵
 در مقطع 

سبک تفسیری معرفی و تحقیق  ۶
 کشف االسرار و عدة االبرار

معاون سرمحقق محمدیوسف 
 حازمی 

دفاع نموده و در  ۶/۱۲/۱۳۹۸ ۱۳۹۲/۱۲/۶ محمد یونس
جریان طی 
 مراحل است

 
  سرمحقق نور الحق عزیزی تحقیق ماللهند ...کتاب ترجمه  ۷

 عبدالهادی
 روتین   

 

 ب: انستیتوت حدیث و اصول حدیث

 دیپارتمنت حدیث

شما
 ره

 مالحظات انجام آغاز ولد اسم اجرا کننده عنوان پروژه

نقش سنت نبوی در اصالح  ۱
 عنعنات جامعه افغانی

معاون سرمحقق ویس الدین 
 نوری 

با اخذ نیم دوره  ۱۳۹۹/۱/۴ ۱۳۹۴/۱/۴ نورمحمد
 تمدید

د حدیثي متن د نقد د بنسټونو  ۲
 ارزونه

محمد  څېړندوی محمدامان رسولي 
 زمان

با اخذ نیم دوره  ۱۳۹۸/۳/۱۳ ۱۳۹۳/۳/۱۳
 تمدید

تخر یج و ارزیابی  احادیث وارده  ۳
در مثنوی موالنا جالل الدین  

 محمد بلخی

  ۱۴۰۳/۹/۲ ۱۳۹۷/۹/۲ محمد نور معاون سرمحقق نجیب هللا امین 

خدمات علمی محدث ابن حبان  ۴
 بستی

عیدی  محقق عبدالحمید وفا
 محمد

تمدید  وبه  ۱۳۹۷/۸/۲۰ ۱۳۹۲/۸/۲۰
دفا۱۳۹۹/۲/۲۰تاریخ

و در جریان  ع نمود
 طی مراحل است.
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 پروژه های تحت کار ریاست مرکز فقه و قانون -۲

 الف: انستیتوت فقه واصول فقه

 دیپارتمنت فقه

شما
 ره

 مالحظات انجام آغاز ولد اسم اجرا کننده عنوان پروژه

په فقهي مذهبونو کې د تقنین  ۱
 څرنګوال

 نیم دوره تمدید ۱۴۰۰/۲/۱۲ ۱۳۹۶/۵/۳۱ محمد علم حلیمیڅېړنوال مومن 

په اسالمی فقه او مدني قانون کې  ۲
 د حقوقو د بیع احکام او پرتله

  ۱۴۰۴/۲/۴ ۱۳۹۸/۲/۴ جمعه دار څېړنوال محمد حسن توحیدی 

سد ذرایع و کاربرد آن در فقه  3
 اسالمی و قوانین نافذه افغانستان

معاون سرمحقق عبدالرحمن 
 حیکمزاد 

دفاع نموده و در  ۱۳۹۹/۱/۵ ۱۳۹۳/۱/۵ پیرمحمد
جریان طی 
 مراحل است

 

 روتین   عبدالرحیم سرمحقق عبدالمعبود ضریری تحقیق ماللهند ...کتاب ترجمه  4

محمد  سرمحقق عبدالکریم فضلی الوجیز فی المصطلحات االصولیه 5
 طاهر

 روتین  

 
 انستیتوت قانون و خانواده 
 د پیارتمنت قانون و خانواده

 
شما
 ره

 مالحظات انجام آغاز ولد اسم اجرا کننده عنوان پروژه

د افغانستان د مدني محاکماتو د  ۳
اصولو د قانون د موادو د ریښو 

 پلټنه

  ۱۴۰۲/۴/۱۹ ۱۳۹۷/۴/۱۹ عبدالکر یم څېړندوی محسنه خرم 

نظام کې د د افغانستان په حقوقي  ۴
وګړو د اساسی حقوقو او وجایبو 

 ارزونه

  ۱۴۰۲/۷/۲۵ ۱۳۹۷/۷/۲۵ محمد نسیم څېړندوی مرسل نسیمی 

فیض  سرمحقق فضل الرحیم محمود تحقیق ماللهند ...کتاب ترجمه  ۵
 محمد

 روتین  
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 پروژه های تحت کار ریاست مرکز عقیده و ثقافت -۳

 انستیتوت ثقافت

شمار
 ه

 مالحظات انجام آغاز ولد اسم اجرا کننده پروژهعنوان 

معاون سرمحقق عبدالحکیم  یدگاه اسالممحیط زیست از د ۱
 فاضلی  

محمد 
 عظیم

۱۳۹۲/۵/۷ ۱۳۹۸/۵/۷  
 نیم دوره تمدید

گفتگوی تمدنها از بررسی  ۲
 دیدگاه اسالم

عبدالروف معاون سرمحقق 
 هجرت  

محمد 
 عارف

۱۳۹۵/۶/۱۳ ۱۴۰۱/۶/۱۳  

همزیستی اجتماعی از بررسی  ۳
 دیدگاه اسالم در جامعۀ افغانی

  ۱۴۰۰/۱۱/۸ ۱۳۹۵/۱۱/۹ عبدالصمد محقق یارمحمد صمدی 

بررسی چالشها و راهکارهای  ۴
 صلح در افغانستان

معاون سرمحقق محمد اعظم 
  طارق

  ۱۴۰۲/۶/۳۰ ۱۳۹۶/۶/۳۰ محمد علم

بررسی تاثیرات جهان بینی  ۵
 اسالمی بر تمدن غرب

سرمحقق معاون 
 عبدالناصرباهر

/۱۴۰۳/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ علم خان

۲۶ 

 

بررسی مکاتب مدیریت از  ۶
 دیدگاه اسالم

معاون سرمحقق عبدالهادی 
 صافی 

 نیم دوره تمدید ۱۳۹۸/۳/۱۲ ۱۳۹۳/۳/۱۲ عبدالحفیظ

مقایسۀ جایگاه زن در فرهنگ  ۷
 افغانی واسالمی

سید حسین  محقق بی بی کبری حسینی 
 علی

مصروف دکتورا  ۱۳۹۸/۶/۱۹ ۱۳۹۳/۶/۱۹
 در ایران

د تبلیغی جماعت ارزونه او پر  ۸
 افغاني ټولنه یې اغیزې

محقق محمدیعقوب 
 عبدالرحیمزی 

 نیم دوره تمدید ۱۳۹۸/۳/۱۲ ۱۳۹۳/۳/۱۲ امان هللا

 روتین   شایسه خان سرمحقق سید حبیب شاکر تحقیق ماللهند ...کتاب ترجمه  9

 

 انستیتوت عقیده

 عقیدهدپیارتنمت 

 مالحظات انجام آغاز ولد اسم اجرا کننده عنوان پروژه شماره
معاون سرمحقق  نظریۀ تکفیر و پیامدهای ناگوار آن ۱

خواجه ذاکر 
 صدیقی

خواجه عبد 
 القدوس

۱۳۹۲/۱۰/۱۷ ۱۴۰۱/۳/۳۱  

نقد عقاید و افکار فرقه های  ۲
 بهائیه,قادیانیه و پرویزیه

محقق نور هللا 
 کوثر

  ۱۴۰۰/۹/۸ ۱۳۹۳/۳/۸ محمدگل

معاون سرمحقق  نواقض ایمان و اثرات ناگوار آن ۳
 محمدکبیر مشفق

  ۱۳۹۹/۹/۲۵ ۱۳۹۳/۹/۲۵ عبدالحمید

تاثیرات اسالم برعقاید و فرهنگ مردم  ۴
 افغانستان

محقق اصحاب 
 الدین رحمانی 

برهان 
 الدین

دفاع نموده و  ،تمدید ۱۳۹۸/۱۱/۳ ۱۳۹۱/۴/۳۱
در جریان طی مراحل 

 .است
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سرمحقق  تحقیق ماللهند ...کتاب ترجمه  5
عبدالولی 
 بصیرت

 روتین   برات محمد

 
 دیپارتنمت تصوف

 
 مالحظات انجام آغاز ولد اسم اجرا کننده عنوان پروژه شماره

تحلیل و بررسی برخی مسایل تصوف  ۱
 از نظر اسالم

محقق محمدنذیر 
 محمدی 

خواجه 
 محمد

دفاع  ،تمدیدنیم دوره  ۱۴۰۰/۶/۱ ۱۳۹۳/۱۲/۱
نموده و در جریان 
 طی مراحل است

 
 

 


