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 ۱۳۹۷: ....../....../تېري ارزوين نېټهد  ۱۳۹۷: ...../....../د ارزوين نېټه

 ی: ځپوهن : څانګه

 :د کميټې غړي

 (     ⃝ماسرتی           ⃝: )لیسانس د پروګرام ډول : د پروګرام نوم .۱

  د پوهنځی د سرتاتيژيک ماموريت او د زده کړي د پروګرام همغږي .2

په دغه برخه کي د څانګي زده کړئيز ماموريت د پوهنځی د زده کړئيز ماموريت رسه پرتله کيږي تر څو څرګنده 

 يش چي د څانګي زده کړئيز ماموريت تر کومه بريده د پوهنځی د زده کړئيز ماموريت رسه همږغه دی. 

 

 د هئيت نظرونه او وړانديزونه 

کړئيز ماموريت مطالعه کوي او په دې برخه کي خپل نظر او وړانديز ټاکل شوی هئيت د څانګي او پوهنځی زده 

 ليکي.

 ښې تجربې:  .۳

نقطه واره بڼه په لنډ وضاحت رسه  د څانګي يا علمي پروګرام ښې تجربې او يا السته راوړين په دې برخه کي،پ

اکاډميک، نوښتونه او  –دغه تجربې کوالی يش، چي هر ډول تدرييس کړين، څېړين، علمي  ليکل کيږي.

خالقيت په هره برخه کي شامل يش. په الزمو مواردو کي د دغو تجابو او نوښتونو شواهد کوالی شئ چي د راپور 

 رسه ضميمه اضافه يش. 

 

 د هئيت نظرونه او وړانديزونه:

  تجربو او نوښتونو په هکله بيانوي.طرح شويو هئيت خپل نظرونه او وړانديزونه د 

 د تېري دورې د ارزوين د کړنو په مورد تازه معلومات او د بشپړتيا په اړه تائيدي/السته راغيل پرمختګونه  .4

په دايس حال کي که څانګي وړاندي تر دې دوره ای ارزونه تررسه کړې وي، د تررسه شويو کړنو لنډه رشح د 

رزونه نه وي تررسه شوې، کوالی يش د ارزوين پر اساس، دلته ځای پر ځای کيږي. که چريي د علمي پروګرام ا

تحصييل نصاب د بيا کتني د راپور په بڼه وړاندي کړي. که چريي دغه کړنه هم نه وي تر رسه شوې، نو دغه 

 برخه دي سپينه پرېښودل يش. 

 

 د هئيت نظرونه او وړانديزونه:

هئيت دي خپل نظرونه او وړانديزونه د تررسه شويو کړنو په مورد چي د څانګي له لوري تررسه شوي دي، بيان 

 کړي. 

 د تېري کلنی ارزوين د کړنو په مورد تازه معلومات او د بشپړتيا په اړه تائيدي/السته راغيل پرمختګونه  .5

تطبيق کړې وي د تررسه شوي پروسې او په دايس حال کي چي علمي پروګرام د کلنی څارين پروسه مخکي 

کړنو په مورد راپور ورکوي. که چريي مخکي دغه پروګرام نه وي تررسه شوی کېدای يش، چي د ورته تررسه شوي 

 پروسې په اړه راپور وړاندي کړي او يا هم دغه برخه سپينه پرېږدي.



 د هئيت نظرونه او وړانديزونه:

هئيت دي خپل نظرونه او وړانديزونه د تررسه شويو کړنو په مورد چي د څانګي له لوري تررسه شوي دي، بيان 

 کړي. 

د محصالنو پرمختګ )د هغه محصالنو شمېر چي تحصيلی کلونه يې په برياليتوب رسه پوره کړي  .6

 وي او د فارغانو شمېر(:

نوي کال د فارغانو او همدارنګه د ټولو محصالنو پرمختګ د پروګرام د په دې برخه کي جديد الشمولو محصالنو شمېر او د 

اړتياؤ په بشپړولو کي )د بېلګي په توګه سمسرت واره تحصييل نصاب( راوړل کيږي. د محصالنو پرمختګونه په ټولو ټولګيو او 

نو د السته راوړين د وضعيت ښه انځور او مضامينو )د اړتيا په وخت کي د تېرو کلونو رسه د پرتلې په پار( د مضامينو او د محصال 

 د محصالنو السته راوړين په هر مضمون او يا هر صنف کي او همدارنګه، د مضامينو او سمسرتونو پرتله ارائيه کيږي.

 

 جدول تأجیلد وروستيو څلورو کلنو د جديد الشموالنو محصالنو د منفکی او 

 سلنه تأجیل د تأجیل د منفک سلنه منفک جدیدالشمول کال

۱۳۹۷      

۱۳۹۶      

۱۳۹۵      

۱۳۹۴      

 

 د ورکړل شويو جدول او د جديد الشموالنوو منفکيان، او تاجيل اخيستونکو زياتوالی او کموالی او د هغوی الملونه....()تبرصه: 

 

 د فارغانو د وروستيو څلورو کلنو جدول

 

په نسبت د سلني د تېر کال  د فارغانو شمېر کال

 زياتوالی 

د تېر کال په نسبت د سلني 

 کموالی

۱۳۹۷    

۱۳۹۶    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د شمېر او سلني له مخي د فارغانو احصائيه د لومړي کال د نوم ليکني په تناسب کوم چي په لومړي کال يې نوم : )تبرصه

ليکنه کړې وه او د فارغانو د زياتوايل او کموايل پرتله په مختلفو کلونو کي چي د محصالنو د تحصييل دورې په جريان کي د 

 هغوی د زياتويل او کموايل څرګندونه کوي.( 

 

 هئيت نظرونه او وړانديزونه: د

هئيت دي د محصالنو د پرمختګ ارقام مرور کړيو د هغوی د شموليتو فراغت او کلنی لوړوايل تحليل او خپل 

 نظرونه دي ارائيه کړي.

 

۱۳۹۵    

۱۳۹۴    

د هغو فارغانو د احصائيې او نسبت جدول کوم چي تر فراغت وروسته په بازار کي په استخدام ) .۷

 دنده ګامرل شوي دي.(:

 

د هغو فارغانو ارقام او پرتله  چي په بازار کي په خپله رشته او يا بله رشته کي په دندو ګامرل په دې برخه کي، 

په بازار کي په کار ګامرل شويو فارغانو ارقام السته راوړل ساده کار ندی او اوسني شوي دي، راوړل کيږي. 

تقريباً ناممکن دي؛ ويل نوموړي معلومات د فارغانو وضعيت ته په کتلو رسه پورته معلومات دقيق السته راوړل 

 څخه په الس راوړل په دغه برخه کي غوره کار دی.

 

 د ګامرونکو جدول

 



چي د خپيل رشتې او يا د رشتې خالف په نورو کاري حوزو کي په کار  پرتلهد هغو په کار ګامرلو شويو کسانو د تېر کال )تبرصه: 

 ګامرل شوي وي... او همدارنګه هغه کسان چي د خپلو زده کړو لپاره د لوړو تحصييل درجو لپاره يې دوام ورکړی وي...(

 

 د هئيت نظرونه او وړانديزونه:

 

فارغانو د پرتلې تر کتني وروسته کوم چي په اړونده رشته کي او نورو رشتو کي ګامرل شوي دي خپل هيأت د 

 وړانديزونه او نظرونه بيانوي.

د فارغانو  کال

 شمېر

د رشتې مطابق  د کار ګامرونکي سلنه کار ګامرونکي

 ګامرنه

په لوړو برخو کي د 

 تحصيل دوام

۱۳۹۶      

۱۳۹۵      

۱۳۹۴      

 د محصالنو نظرونه چي د تحصييل دورې پر تجربو والړ وي  .8

په دې برخه کي د څانګي له لوري د استادانو د تدريس د کيفيت څخه د ارزوين په پار د رسوې ګانو پاييل او نظر پوښتنپاڼي 

او همدارنګه د محصالنو رضايت د تدريس، مضمونونو، خدماتو او د څانګي، پوهنځی او پوهنتون د امکاناتو او ورته هر ډول 

 ړي وي ځای پر ځای يش. نظرونه چي په دې وسيله يې السته راو

مته کيږي چي څانګه د محصالنو رسه په ګډه په بېال بيلو ټولګيو کي ځانګړي ناستي د مضمونونو، استادانو، رسبېره پردې، 

دريس ميتودنو، تحصييل نصاب، د محصالنو د کړنو او په عموم کي د تحصييل دورې څخه السته راغيل تجربو په اړه تررسه 

د مشاهدې او پوښتنپاڼو په مټ د محصالنو څخه د علمي پروګرام او لېدلوری را ټول او تحليل کړي. البته کړي او د محصالنو 

 د دوی د تحصييل دورې د تجربو له الري د معلوماتو د راټولولو يوه بله طريقه ده. 

 د پرتلې جدول ید محصالنو د تدريس د کيفيت څخه د خوښپه آخرو څلورو کلنو کي 

لومړی  کال

 ټولګی

دوهم 

 ټولګی

درېيم 

 ټولګی

څلورم 

 ټولګی

 عمومي رضايت ټولګی پنځم

۱۳۹۷       

۱۳۹6       

۱۳۹5       



۱۳۹4       

په بېال بيلو کلنو کي د تدريس د کیفيت د رضايت د پرتلې د تغري تحليل او په څانګه کي د تدريس د کيفيت د رضايت ): تبرصه

 په مټ او د هغوی الملونه(زياتوالی او کموالی د محصالنو 

په کايف اندازه د پورته جدول د ډکولو په پار شتون نه درلود، نو دي د محصالنو د تحصييل دورې د تجربو څخه  معلومات که چريي

 السته راغيل پايلو باندي بسنه ويش. 

 د هئيت نظرونه او وړانديزونه:

 وړانديز رشيکوي.د تجربو اړوند نظر او یيل دورې د محصالنو د تحص هیأت

 د فارغانو نظرونه د هغوی د تجربو پر اساس: .۹

د محصالنو رسه د خربو اترو او يا پوښتنپاڼو د وېش په مټ د هغوی د رشتو اړوند الندي مسايل راوړل کيږي او 

د محصالنو د تحصييل دورې د زده کړو پرتله په کاري محيط کي او هغه مضامني په ګوته کول تحليليږي. )

، او هغه شمېر مضامني کوم چي په کاري ساحه کي چي په کاري ساحه کي زيات په کار وړل کيږيکوم 

زيات په کار نه وړل کيږي، کوم مهارتونه چي په کاري ساحه کي اړين دي محصالنو په خپله تحصييل دوره 

ړانديزونه لري کي ندي ترالسه کړي؛ د تدريس د ميتود او تحصييل نصاب د تغيیر په پار کوم نظرونه او و

 او...(

 

 د هئيت نظرونه او وړانديزونه:

د هغوی د تجربو او وړانديزونو او نظرونو څرګندوينه د هيأت نظرونه او وړانديزونه چي د فارغانو د ليدلوري او 

 کوي راوړل کيږي. 

  د استادانو نظرونه د تدريس د کيفيت د ښه وايل په اړه:  .۱1

د څانګي د ځانګړو په دې برخه کي د څانګي د استادانو نظرونه د علمي پروګرام په بېال بيلو اړخو کي کوم چي 

ناستو په طرز کي د علمي پروګرامونو د دوره ای بيا کتني په ذريعه را غونډ شوي دي، توصيف او تحليل 

 کيږي. 

 

 د هئيت نظرونه او وړانديزونه:

 استادانو د ليدلوری په اړه رشيکوي.خپل نظر د څانګي د هیأت 

 : د کار ګامرونکو نظرونه .۱۱

په دې برخه کي کار ګامرونکي نظرونه چي د پروګرام فارغن يې په کار ګامريل دي او يا په اړونده کاري حوزه 

کي د خپيل رشتې په تړاؤ کار کوي د مخامخ او ګروپي ناستو او يا اړونده نورو ميتودونو په ډول راټول شوي، نقل 

په واسطه را ټوليږي الندي موارد په ځان کي هغه معلومات چي الزم دي چي د کار ګامرونکو او تحليليږي. 

د پروګرام او رشتې د فارغانو څخه، د پروګرام د فارغانو توانايي او مهارتونه،  د کار ګامرونکو هيله مندي)لري: 

 کمزوياين چي فارغان يې په خپله رشته او کاري ساحه کي لري...(



 د هئيت نظرونه او وړانديزونه:س

 رشيکوي.په مورد هئيت خپل ليد لوری د کار ګامرونکو د نظرونو 

 :د زده کړي فزيکي او مجازي رسچينې .۱2

د زده کړو رسچينې او د زده کړو کمکي فزيکي او مجازي لکه مجهز دريس اطاقونه، البراتوار، په دې برخه کي 

شوي او تحليل کيږي،چي ياد شوي کاري خونه، کتابتون، کمپيوټر لب او د زده کړي او کمکي رسچينې راوړل 

رسچينې تر کومه بريده د پروګرام د زده کړي و اړتياؤ ته ځواب ورکوونکي دي او کومي نوري رسچينې د وضعيت 

 د ښه وايل په موخه اړيني دي.

 

 د هئيت نظرونه او وړانديزونه:

 هئيت خپل نظرونه د زده کړي د رسچينو او د اړتيا وړ رسچينې مطرح کوي.

 : رسچينې برشي .۱۳

علمي پروګرام په چوپړ )اکادميک او غري اکادميک( کي د تحصييل په دې پرخه کي موجوده برشي رسچينې 

سويې په ذکر کولو او علمي رتبه او کاري سابقې په لرلو راوړل کيږي. رسبېره پردې، د تدرييس مکلفيتونو او د 

رسچينو احتاميل اړتياوي په شواهدو رسه راوړل علمي پروګرام د تحليل او د استاد او محصل سلنه، د برشي 

 کيږي.

 

 د هئيت نظرونه او وړانديزونه:

 هئيت خپل نظر او وړانديز د موجوده برشي رسچينو او د څانګي په مورد مطرح کوي. 

 نتيجه ګريي او د کړنو لنډيز د څانګي لپاره د زماين جدول )مهالوېش( پر اساس: د هئيت .۱4

پروګرام د ارزونکي هئيت د ارزوين د السته راغيل پايلو او موجوده معلوماتو په رڼا کي په دې برخه کي د علمي 

نتيجه ګیري کوي. وروسته تر دې، هئيت د څانګي لپاره الزمي کړين پېشنهادوي، چي وکوالی يش د السته 

د کار ادامه او د  راوړين په پار د الندي مواردو لرونکي وي )د پروګرام د کيفيت د ښه وايل په موخه کړين او

 پروګرام ادغام، ځنډول او يا له منځه وړل(.

 د پوهنځیو او څانګو لپاره وړانديزونه: .۱5

هئيت خپل ځانګړي وړانديزونه د پوهنځی او څانګو لپاره دلته ارائيه کوي. د بېلګي په توګه د کيفيت د ښه 

نډول، ادغام او لغو م د يو پروګرام ځوايل د پالن لپاره غوښتنه، د ماموريت بدلون، تحصييل نصاب او يا ه

 پېشنهاد کړي.

 د څانګي ځواب و لوړو زده کړو مؤسساتو ته: .۱6

 څانګه د هئيت د وړانديزونو او نظرونو په ځواب کي خپل ځواب د شواهدو په رڼا کي دلته ياد کړي.

 

 ۱۳۹۷...../....../ :د راپور د ترتيب نېټه



 تائيدد پوهنځی د کيفيت د تضمني د کميټې 

 د پوهنځی د رئيس تائيد

 د پوهنتون د کيفيت د تضمني د کميټې تائيد

 د پوهنتون د علمي شورا تائيد

وروسته تر ويلو او بلدتيا د الرښود  اړينه يادونه: د مهربانۍ له مخي هغه ځايونه چي په نښه )هاياليټ( شوي

 رسه، پاکي کړي. 

 


