
 

 ړو زده کړو وزارتلو 

 پوهنتون 

 (   ) پوهنځی

 

 

 

 

 

 

 راپور څارين کلنی د پروګرامونو علمي د

 ۱۳۹۷کال 

 

 

 د پوهنتون د کيفيت د تضمني کمېټې ته سپارل

 ۱۳۹۷: ......./......./د سپارين نېټه

 

 

  



 (    ) د څانګي آمر    (    )  د څانګي نوم

 ۱۳۹۷: ......../......../ نېټه    (      ⃝ شپنی      ⃝ ورځنی  ⃝ماسرتی          ⃝)لیسانس د پروګرام نوم

 

 (                    )  د علمي پروګرام نوم (1

 مؤثر او ګټوري کړين (2

د علمي کړنو څخه په مخترص ډول )څېړنه، تدريس، او يا هر ډول بله کړنه چي د استادانو، محصالنو او د په دې برخه کي 

څانګي په توسط په مؤثره ډول رسته رسېدلې وي او د تېرو کلنو رسه په نسبت توپري لرونکې او څرګنده وي، ذکر کړل يش. دغه 

 رمختګونه او کړين په مؤثره بڼه ال له وړاندي رسته رسويل. برخه ښيی چي څانګي د تېر کال/کلنو په تناسب څه ډول پ

 

د تېر کال د کمبوتاتو د لريي کولو او کړنو د تررسه کولو په اړه معلومات کوم چي د کلنی عمليايت پالن څخه په  (3

 الس راغيل پرمختګونو او بشپړتيا تاييدوي. 

السته راغيل پاييل چي د کلنی بيا کتني په مټ جوړيږي، دلته راوړل په دې برخه کي د تېر کال د عمليايت پالن د تطبيق څخه 

کيږي. که چريي د تېر کال د کلنی بيا کتني پروسه د څانګي له لوري نه وي تررسه شوې، کوالی يش د هر هغه پالن راپور چي د 

 په دې ځای کي راوړل يش.  ،کيفيت ښه والی څرګندوي

راوړنو او وررسه جوخت هغه ننګوين چي په ځینو مواردو کي نه وي تطبيق شوي )که چريي عمليايت پالن د تطبيق او السته د 

 دغه ډول موارد شتون ولري( او د هغوی الملونه.

برخه دا څرګندوي چي څانګي د کلني عمليايت پالن په تطبيق کي چي د کمبوتاتو د لريي کولواو د کيفيت د ښه وايل په دغه 

 ؤ او وښئی چي په کومو برخو کي زيات بريالی نه ؤ او الملونه يې څرګند کړي. پار آماده شوی ؤ، بريالی 

 

 د محصالنو پرمختګ  (4

په دغه برخه کي د نوي شامل شويو محصالنو شمېر او د نوي کال فارغان او همدارنګه د ټولو محصالنو پرمختګ د پروګرام د 

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

پرتله د تېرو کلنو رسه( د مضامينو د وضعيت د ښه انځور او يا په هر ټولګی او مضمون  پرمختګ )د اړتيا په صورت کي د هغوی

 کي د محصالنو السته راوړين او همدارنګه د مضامينو او سمسرتونو ممکنه پرتله السته راځي. 

 

 

 د وروستيو څلورو کلنو د نوي شامل شويو محصالنو جدول چي منفکي او تاجيل پکښي ذکر شوی وي 

نوی شامل  کال

 شوی

 سلنه تأجیل د تأجیل د منفکی سلنه منفک

۱۳۹۷      

۱۳۹۶      

۱۳۹۵      

۱۳۹۴      

 

د منفکيو او تاجيلونو او د  ،کمښتمحصالنو، د هغوی زياتوالی او په جدول کي د ورکړل شويو ارقامو د نوي شامل شويو ) تبرصه:



 (هغوی الملونه...

 

 

 

 د محصالنو د پرمختګ سمسرتواره جدول )د تحصييل کال لومړی سمسرت( 

دوهم  ارتقاء کال

 چانس

درېيم 

 چانس

څلورم 

 چانس

نېکسټ 

 )بل کال(

ډراپ 

 )خارج(

       لومړی ټولګی

       دوهم ټولګی

       درېيم ټولګی

       څلورم ټولګی

       پنځم ټولګی

 

 په مختلفو ټولګیو او کلنو کي د محصالنو د ارتقاء د زياتوايل او کموايل مېزان او د هغوی الملونه...( ) تبرصه:

 

 

 

 د محصالنو د پرمختګ سمسرتواره جدول )د تحصييل کال دوهم سمسرت( 

دوهم  ارتقاء کال

 چانس

درېيم 

 چانس

څلورم 

 چانس

نېکسټ 

 )بل کال(

ډراپ 

 )خارج(

       لومړی ټولګی

       ټولګیدوهم 

       درېيم ټولګی

       څلورم ټولګی

       پنځم ټولګی

 

 په مختلفو ټولګیو او کلنو کي د محصالنو د ارتقاء د زياتوايل او کموايل مېزان او د هغوی الملونه...( تبرصه: )

 

 

 

 

 

 د وروستيو څلورو کلنو د فارغانو جدول

 



 

 

د فارغانو د سلني او شمېر د تناسب په اړه چي په لومړي کال کي يې نوم ليکنه کړې وي او د هغوی پرتلئيز ټيټوالی او ) تبرصه:

شاتګ د پرتلئيز ټيټوايل او لوړوايل مېزان ښئي چي په تحصييل دوره زياتوالی په بېال بيلو کلنو کي چي د محصالنو د پرمختګ او 

 کي يې صورت نيولی دی.(

 

 

 

 

 

 

 

 د تېر کال په نسبت د کموايل سلنه زياتوايل سلنهد تېر کال په نسبت د  د فارغانو شمېر کال

۱۳۹۷    

۱۳۹۶    

۱۳۹۵    

۱۳۹۴    

 د هغو فارغانو شمېر چي تېر کال په دندو ګامرل شوي دي.() :کار ګامرنه (۵

 

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

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

 

 

 

 

 

د فارغانو  کال

 شمېر

په کار ګامرل شوي  په کار ګامرل شوي

 کسانو سلنه

د رشتې مطابق په 

 کار ګامرنه

زده کړو دوام و  د لوړو

 لوړو تحصييل درجو ته

۱۳۹۶      

۱۳۹۵      

۱۳۹۴      

 : د محصالنو نظرونه (6

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



 د تدريس د کيفيت څخه د محصالنو د رضايت د سلني جدول                      

 

دريس  کال

 رسچينې

د برخورد  د آمادګی مېزان

 میتود

د تدريس 

 ميتود

 څارنه ازموينه

       لومړی کال

       دوهم کال

       درېيم کال

       څلورم کال

       پنځم کال

 

په پورته جدول کي د پنځه ګونو برخو مېزان او ډېر ترينه او کم ترينه د خوښی څرګندونه د لومړی ټولګی څخه تر تبرصه: )

او همدغه ډول هرنوع تبرصه او نور ټکي چي د ځوابونو او نظر څلورم/پنځم هغه پوري او د پورته پنځه ګونو عواملو د رضايت کچه... 

 توسط د رشتې اړوند را غونډ او تحليل شوي وي، راوړل کيږي.( پوښتنو له لوري د محصالنو په

 

 

 : د فارغانو نظرونه (7

کار پيدا کوي او همدرانګه د رشتې مطابق مضمونونو په دې برخه کي د محصالنو نظرونه او ليدلوری چي د رشتې مطابق 

 يش، دلته د بحث وړ دي.مخته وړين مېزان چي په خپل کاري محيط او ورته ځايونو کي ترې کار اخيستالی 

 

 

 د ذکر وړ ديد دوره ای پروګرامونو د بيا کتني په پار د کړنو په اړه معلومات دلته  (8

په دې برخه کي د تريي دوره ای بيا کتني په باره کي معلومات او همدارنګه هغه کړين چي له وجهي يې کار صورت نيولی 

 راپور يې دلته راوړل يش. 

 

 رسچينې:د زده کړي فزيکي  (9

د زده کړو رسچينې او کومکي زده کړو د بېلګي په توګه دريس خونه، د کار خونه، اداري، البراتوار، په دې برخه کي 

کمپيوټر لب، کتابتون د پوره رسچينو رسه، پروجيکټور او دايس نور د زده کړو رسچينې او کومي زده کړي او همدارنګه 

موخو... لپاره معلومات راوړل کيږي چي وښئيی چي نوموړي رسچينې په  نوري فزيکي رسچينې د څېړنيزو او خدمايت

 کومه اندازه و شته حالت ته ځواب ويونکي دي. 

 

 برشي رسچينې (11

په دې برخه کي برشي رسچينې او يا د څانګي علمي کادر د تحصييل کچي په سطحه، اختصايص رشته، علمي ربته او 

 کاري سابقه راوړل کيږي. 

 کاري تجربه علمي رتبه اختصايص رشته تحصييل کچه نوم او تخلص

     

     



     

     

     

     

     

په دې اړه د استادانو شمېر او د دوی تحصييل کچي او علمي رتبې تر کومه بريده د څانګي د اړتياؤ ځواب ويونکي دي او تبرصه: 

 ترفيع او يا هم د نورو زیاتو غړو په دندو ګامرلو ته اړتيا ليدل کيږي....څرګنده يش چي د استادانو لېږل و برسونو ته، يا د هغوی 

 

 د جاري تحصييل کال پاييل او د راتلونکي تحصييل کال لپاره کاري پالن  (11

په دې برخه کي په لومړي قدم کي هغه پاييل او السته راوړين راوړل کيږي چي د کلنۍ بيا کتني او پورته ذکر شويو لس 

ګونو مواردو پر اساس السته راځي. اټکل کيږي چي السته راغيل پاييل دي په لسو پاراګوفونو لرونکي وي چي هر 

تر پايلو د نوي تحصييل کال لپاره کاري پالن آماده کول چي د پورته  پاراګراف يې د يوه پورته مورد پايله بيانوي. وروسته

ذکر شويو حالتونو د ښه وايل سبب وګرځي په دايس حال کي چي تر دې دمه نه دي ترالسه شوي. ددې پالن د تهيې کولو 

وايل د بخښلو او  لپاره الندي فارمټ د کارولو وړانديز کيږي، برسېره پردې، څانګه کوالی يش چي الندي فارمټ د ښه

 پراختيا ورکولو په موخه تغري ورکړي تر څو په مسلکي توګه د څانګي کلني کاري پالن ځواب ويونکی وي. 

 د څانګي کلنۍ کاري پالن بايد د نوموړي راپور رسه ضميمه واويس. 

 

 نور موارد (11

 ۱۰م تطبيق لپاره الزم دي مګر په پورته هر ډول ارزونه، اطالعات او هغه موارد چي د کلنی بيا کتني د سپه دې برخه کي 

په ځانکړې توګه هغه ځانګړي موارد راوړل يش چي د علمي يادو شويو مواردو کي ندي راوړل شوي، دلته ياد کړل يش. 

 برنامې د وضيعت سم انځور وړاندي کړي او د هغه ښه وايل په راتلونکي کي ډاډمن کوي، پاملرنه ويش. 

 ۱۳۹۷......../......../ : د راپور ورکووين نېټه

 : د پوهنځی د کميټې تاييد

 

 

 د کلنی بيا کتني د راپور د ترتيبولو په وخت کي د مهربانی له مخي د سافټ فارمټ څخه استفاده ويش. اړين يادداښتونه: 

 www.qaad.edu.afئ: است د وېبپاڼي څخه ترالسه کوالی شنوموړی سافټ فايل د کيفيت د تضمني او اعتبار ورکووين د ري

 

  



 پوهنتون 

 ۱۳۹۷ کال –د عميل پروګرامونو د کلنی بيا کتني عمليايت پالن

  (    )  څانګي   (     )  پوهنځی

 (۱۳۹۸) کال  

 

 

 

د تررسه کولو  د ښه وايل پالن لوېديل ټکي شمېره

 مسؤل

د تررسه کولو 

 مهال

د تررسه کولو 

 شواهد

 کتني

۱       

۲       

۳       

۴       

۵       

۶       

۷       

۸       

۹       

۱۰       

۱۱       

۱۲       


