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 تعریف واحض از فارغ التحصیل برانمۀ )       (

( اجیاد شده است. به این اساا،        لکی برای )    برانمۀ )     (  پوهنحی )        (  پوهنتون )        ( به منظور تربیۀ اکدرهای متخصص و مس

( کریدت را در یک دورۀ حتصییل چهار ساهل )     ( در خباش روزاناه و    )  سانس خویش میداند که برانمه )     (  فردی را  فارغ التحصیل  دورۀ لی 

 پنج ساهل )         ( در خبش ش بانه تمکیل منوده ودر خبش دانش  همارهتا وسلوک رشایط ذیل را دارا ابشد:

( تسالط        ده  برچهارهماارت زابن )فارغ التحصیل برانمۀ )       (  بتواند در حد لیسانس برموضوعات )       (  حامک بو  در خبش دانش: .1

 داش ته ابشد ات بتواند به عنوان اکدر متخصص )          ( در جامعه عرض وجود مناید.                                    

یی حل مشا  خاویش را در ( بوده و تواان         (  فردی است که در حد الزم آ ش نایی اب )     : فارغ التحصیل برانمۀ )   در خبش همارهتا .2

 این خبش دارا ابشد. 

( و مضاامنی مسالکی خاویش      (    فردی است که از البالی حمتوای مضامنی ختصیص )     : فارغ التحصیل برانمۀ )   در خبش سلوک .3

را گرفتاه اسات و باه یاامی ایان ارزشهای عایل اسالمی  انساین و اخالیق  را فا  احرتام  به قواننی انفذۀ کشور  اخالق ااکدمیک  وطندوس یت

 ارزشها متعهد بوده و  از هر نوع تبعیض و تعصب مربا ابشد.

 ( دری)  برانمه تعریف واحض از فارغ التحصیلمنونۀ خانه پری شده :  

 ماکتاب افاانساا تان )متخصاص و مساالکی بارای اکدرهاای باه منظاور تربیااۀ ( تعلا  و تربیاه اکباال)پوهنتااون  ( زابن و ادبیاات)پاوهنحی  ( دری) برانماه

صاویری و دیپارینتهای زابن و ادبیاات دری داراععلیینهاا  پاوهنحی هاای تعلا  و تربیاۀ مرکا، ووالمت  ااکدمای علاوم افاانسا تان  رساانه هاای  او   ت

 کریادت را در(   145-138 )   میداند کاه خویشدورۀ لیسانس  فارغ التحصیل  را  فردی ( )دری برانمه اجیاد شده است. به این اسا،  نوش تاری(

 وسالوک همارهتاا  داناشدر خباش و وده منا تمکیالشا بانه  خباش( در مسسارت 10) پنج ساهلروزانه و  خبش( در مسسرت 8)ساهل  چهاردورۀ حتصییل  یک

 رشایط ذیل را دارا ابشد:

  دوره هاای تتلاف اترا ادبیاات  متنهاای دس تور زابن)  موضوعاتبر بتواند در حد لیسانس  ( )دری ۀبرانمفارغ التحصیل  :در خبش دانش .1

ابشاد ات  تسالط داشا ته نوشانت(شنیدن  گفنت  خواندن و ) زابنحامک بوده  برچهارهمارت  ( رشادیب)نرثونظم(  س بک ش نایس  نقد ادیب و نگا

                                     بتواند به عنوان اکدر متخصص )ادبیات دری( در جامعه عرض وجود مناید.

ای همارهتا    مدیریت خوبخاریجهای زابن یکی از ) در حد الزم آ ش نایی اب فردی است که ( دری) ۀبرانم: فارغ التحصیل  ر خبش همارهتاد .2

 در این خبش دارا ابشد.  تواانیی حل مش  خویش را وبوده  (  قابلیت تدویر برانمه های آ موزیش ... و غریه یمکپیوتر

 خاویش و مضاامنی مسالکی  ادبیات() حمتوای مضامنی ختصیص  فردی است که از البالی (  دری) ۀبرانمصیل : فارغ التح در خبش سلوک .3

را فارا گرفتاه اسات و باه یاامی ایان اخالیق  اسالمی  انساین و  ارزشهای عایل  وطندوس یت اخالق ااکدمیک  به قواننی انفذۀ کشور  احرتام 

 . ابشدتعصب مربا از هر نوع تبعیض و  بوده و  ارزشها متعهد
 (7ثبت پرتوکول شامره ) 1398محل  26اتئید شده توسط بورد ارتقای کیفیت و اعتباردهی 

  


