به حول و قوه الهی ،نمایندگی جامعه

المصطفی(ص)

العالمیه در افغانستان در نظر دارد؛ برای دهمین مرحله از بین برادران و

خواهران طلبه در مدارس و یا عالقمندان به فرا گیری علوم اسالمی با شرایط ذیل ثبت نام کرده و از طریق « ارزیابی و مصاحبه » برای
تکمیل دوره لیسانس « سطح 1و  »2رشته های  « .1فقه و معارف اسالمی»  « .2معارف اسالمی» در مدارس علمیه مرتبط با المصطفی(ص)

در کشور افغانستان با شرایط ذیل پذیرش نماید.
شرایط و مدارک پذیرش؛
الف:شرایط پذیرش :

ب :مدارک مورد نیاز:

1

تدین به دین مبین اسالم و برخورداری از صالحیت های اخالقی و اجتماعی.

1

ارائه معرفی نامه و تأییدیه مدیریت مدرسه.

2

التزام به مقررات جامعه المصطفی(ص) و مدرسه مربوط

2

کپی مدرک هویتی (تذکره یا پاسپورت ) معتبر.

3

برخورداری از سالمت جسمی و روحی (نداشتن بیماریهای واگیر)

3

 3قطعه عکس جدید  4*3تمام رخ .

4
6
7

دارا بودن حد اقل مدرک صنف  ،12یا اشتغال به آن و گذارندن حداقل
 30واحد درسی طبق برنامه المصطفی.ص.

4

کسب نمره قبولی در مصاحبه و ارزیابی پذیرشی
سن ؛ حد اقل  18و حداکثر برای برادران  24و برای خواهران  22سال
(در ضمن سنوات تحصیلی باالتر به حد اکثر سن افزوده خواهد شد).

ارائه گواهی صالحیت های اخالقی  ،رفتاری و
اجتماعی از مدرسه مربوطه.
ارائه آخرین مدرک تحصیلی و ریز نمرات آن.

6

پرداخت هزینه ثبت نام به مبلغ  500افغانی به
مدیریت مدرسه

ج :اولویت های پذیرش؛

 .1حائزین باالترین نمره در مصاحبه و تست هوش.
.2

دارندگان سوابق علمی – پژوهشی از قبیل ( :مدارک و تحصیالت باالتر ،سوابق تدریسی و آثار قلمی ،کسب رتبه باال در المپیاد های علمی)

 .3دارندگان فعالیت های قرآنی و فرهنگی از قبیل ( :حافظین قرآن و احادیث ،حائزین باالترین رتبه در المپیادهای فرهنگی و قرآنی)

منابع مشترک

معلومات عمومی

منابع اختصاصی رشته ها

د :منابع ارزیابی ومصاحبه؛

رشته فقه و
معارف اسالمی

قرائت و تجوید ،احکام مبتالبه ،تاریخ اسالم ،عقاید و اطالعات عمومی
ادبیات عرب
فقه
اصول

رشته معارف
اسالمی

ادبیات عرب
فقه
اصول

عوامل فی النحو ،هدایه ،سیوطی و صرف ساده.
شرح لمعه :طهارت ،صاله ،زکاه ،خمس ،متاجر ،نکاح ،و میراث.
جلدین اصول فقه مرحوم مظفر.
عوامل فی النحو ،هدایه ،سیوطی ،صرف ساده.
شرح لمعه یا فی فقه االستداللی ( ابواب طهاره ،صاله ،زکاه ،خمس و متاجر
اصول فقه مرحوم مظفر جلد 1

از منابع و متون فوق ،به تناسب رشته ،میزان سنوات و سطح تحصیلی داوطلب و حجم کتابهای خوانده شده ،ارزیابی صورت می گیرد.
هـ :امتیازات تحصیل در برنامه های المصطفی ؛

 .1برخورداری از اساتید متخصص و مجرب اعزامی و بومی.
 .2بهره گیری از دوره های کوتاه مدت دانش افزائی ،مهارتی و کار ورزی متناسب با موضوعات.

 .3برگزاری کارگاه های مقاله نویسی ،سخنوری ،تربیت مربی قرآن کریم و...
 .4امکان ادامه تحصیل برای ممتازین در ایران در مقاطع ماستری و باالتر در رشته های مورد عالقه.
و :شیوه ثبت نام؛

 .1دریافت فرم ثبت نام و فرم معرفی نامه (پیوست شماره  1و  )2از مدرسه همکار محل تحصیل یا سایت نمایندگی به آدرس (
 )www.miu-af.comو تکمیل آنها و الصاق عکس و تحویل آن به مدیریت مدرسه مربوطه.
 .2ارائه کلیه مدارک خواسته شده «در بند "ب" مدارک مورد نیاز» و تحویل به مدرسه.
 .3فرم فوق الذکر توسط مدیریت مدرسه مربوطه پس از بررسی و کنترل مدارک و تطبیق با مدارک هویتی معتبر امضاء و مهر گردد.
.4

ارسال کلیه مدارک ثبت نامی (هرفرد در یک پاکت جداگانه) توسط مدیر مدرسه بهمراه لیست کامل افراد ( لیست پیوستی .)3

 .5پیگیری از مدیریت مدرسه جهت اطالع از آخرین وضعیت ثبت نام خود (تایید یا رد) ده روز بعد از تاریخ ثبت نام.
 .6اقدام به رفع نواقص احتمالی در اسرع وقت.
آدرس دفاتر نمایندگی المصطفی در افغانستان:

 کابل :کارته سه ،دهبوری ،چهار راه شهید ،جامعه المصطفی(ص) معاونت آموزش (واحد سنجش و پذیرش ،آقایان رضایی
و رجایی )0775801699
 هرات :دروازه خوش -روبروی جاده حاجی هاشم – کوچه طاهر فشنجی  - 8دفتر نمایندگی المصطفی (آقای اکبری
)0744817868
 مزار شریف :چهار راه کابل فلز -نبش مدرسه عالی ثقلین – دفتر نمایندگی المصطفی (آقایان قدسی و مبلغ
)0778874489
زمان ثبت نام:

ازتاریخ  1397/01/14الی 1397/02/04

به مدت  20روز

مکان ارزیابی:

زمان و مکان برگزاری ارزیابی و مصاحبه داوطلبان متعاقباً از طریق مدارس همکار و سایت نمایندگی اعالم می گردد.
تذکرات:

الف :مسئولیت اصالت و اعتبار مدارک و صحت اطالعات با داوطلب بوده در صورت که ناقص و مخدوش بودن عواقب آن
برعهده داوطلب می باشد.
ب :مدارک و هزینه ثبت نام به هیچ وجه قابل برگشت نمی باشد.
ج :برای کسب اطالعات بیشتر از ساعت ( 8صبح الی  2عصر) با شماره  0775801699دفتر نمایندگی تماس بگیرید.

نمایندگی جامعه المصطفیص العالمیه – افغانستان
معاونت آموزش

