
  

 

 

 

 

 

 

 وزارت تحصیالت عالی افغانستان

 معینیت علمی
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 راپور مختصر مرور دوره یی برنامه های علمی به سطح نهاد تحصیلی

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 پوهنتون کابل

 معاونیت علمی

 امریت تضمین کیفیت

 

 

 

 

                  ۱۳۹۸  سال اکادمیک:

 

 

 

 



  پوهنتون کابل:معلومات مختصر در مورد  -

همواره در تالش   در سطح افغانستان بشمار میرود که تون کابل باقدامت ترین و بزرگترین موسسه تحصیالت عالی پوهن

 ۱۹۳۲این پوهنتون در طول تاریخ خود از سال است تا خدمات علمی را به سطوح مختلف برای جامعه فراهم گرداند.

نتنها زمینه تحصیل را برای افغانها مساعد نموده، بلکه مورد جلب توجه عده زیادی از محصالن خارجی  ،میالدی بدینسو

گرانمایه را برای افغانستان عزیز پیشکش این نهاد اکادمیک بعنوان پوهنتون مادر اشخاص و افراد مفید و  نیز بوده است.

 حتی رییس جمهوردولت جمهوری اسالمی افغانستان نیزنان و نموده است که میتوان از نویسندگان، شاعران، وزیران، معی

در تطبیق و همواره در تالش است تا  هنام برد. خوشبختانه، پوهنتون کابل با وجود چالش های چند دهه گزشته و موجود

برنامه های نظارت مسایل علمی، فراهم سازی خدمات علمی برای افغان هاو تربیه نسل افغان های شایسته و آگاه و گسترش 

 علمی برتر منحیث الگو کوشا باشد. 

: زبان و ادبیات، انجنیری، فارمسی، حقوق و علوم سیاسی، ژورنالیزم، روانشناسی، اداره پوهنحی ۲۱پوهنتون کابل دارای 

ی، و پالیسی عامه، اقتصاد، زمین شناسی، علوم وترنری، زراعت، علوم اجتماعی، کمپیوتر ساینس، فزیک، کیمیا، بیولوژ

برنامه علمی  ۹۶ ریاضیات، محیط زیست، زمین شناسی و تکنالوژی معلوماتی میباشد. همچنان، پوهمنتون کابل دارای

میباشد که در رشته های مختلف افراد و اشخاص نخبه را همه ساله جلب و بعد از فراهم سازی خدمات علمی و تکمیل 

 برنامه های علمی به جامعه تقدیم مینماید. 

در کنار برنامه های لیسانس، برنامه های ماستری و دوکتورا نیز از جمله فعالیت های اکادمیک این نهاد تحصیلی همچنان، 

 میباشد. 

که فیصدی زیاد آنان درجه تحصیلی شان ماستر و داکتر اند که  تن میرسد ۸۵۰تعداد مجموعی استادان این نهاد تقریبا به

تحصیالت فوق لیسانس شانرا در خارج از افغانستان کسب نموده اند و فیصدی دیگر هم فعال مصروف تحصیالت به سویه 

فنی و تخنیکی و تعداد کارمندان  تن ۳۶۰ به کارمندان اداری آن ماستری و دوکتورا در داخل و خارج از کشور اند. تعداد

 تن میرسد.  ۳۶۰این نهاد نیز به 

خدمات باکیفیت را به نسل علم پرور این کشور فراهم سازد تا باشد این تمام کارمندان این نهاد علمی همواره در تالش اند تا  

  ید.هناد اکادمیک نتها در سطح منطقه بلکه در سطح کشور های همسایه و جهان نیز جایگاه اصلی خویشرا اخذ نما

 



نوع برنامه )لیسانس، 

 ماستری، دوکتورا(

تاریخ قبلی مرور 

 دوره یی

 نام برنامه پوهنحی تاریخ مرور دوره یی

 فلسفه و جامعه شناسی علوم اجتماعی ۱۳۹۸ بار اول است لیسانس

 علوم حیوانی زراعت ۱۳۹۸ بار اول است لیسانس

 پرورش حیوانی وترنری ۱۳۹۸ بار اول است لیسانس

پالن و پالیسی  روانشناسی ۱۳۹۸ بار اول است لیسانس

 آموزشی

 مدیریت آموزشی روانشناسی ۱۳۹۸ بار اول است لیسانس

 

 برنامه اول:  فلسفه و جامعه شناسی

 

 چالش ها: -

 عدم مطابقت فلسفه با جامعه شناسی -

 کمبود زمینه کاری بنابر مشخص نبودن رشته تحصیلی -

 متفاوت: فلسفه و جامعه شناسیعدم وضاحت کلی در مورد دو بحث  -

 عدم آمار و ارقام دقیق از استخدام شده گان -

 عدم ارتباط با افراد و جوامع ذیدخل -

 

 فعالیت های عمده برنامه علمی:

 تحقیق                                                  -به کار انداختن استادان جهت پیشبرد فعالیت های علمی -

سهم گیری  اعضای کادر علمی در امور اکادمیک، سمینارها، تحقیقات علمی  و ارتقای . ترغیب، تشویق و  -

 ظرفیت تخصصی برای انتقال اندوخته های علمی برای محصالن و سایر موارد مطابق نیاز جامعه.

 توسعه و انکشاف ارتقای کیفیت تدریس) یاد دهی و یادگیری( و آموزش های مناسب.  -

 سمینارها ...به راه  انداختن پروسه  -

 انجام فعالیت های دیپارتمنت برای ارایه خدمات با کیفیت درسی با درنظر داشت معیارهای قبول شده. -

 ترویج فرهنگ صلح پروری از طریق انتقال ارزش هایی چون مدارا، همدیگر پذیری، تساهل، وحدت و همدلی -



ارم، با در نظر داشت رشتۀ تهیه و آماده سازی عناوین موضوعات مونوگراف های محصالن صنوف چه -

 ه.ش به این طرف.1397تخصصی استادان دیپارتمنت ازسال 

 

 از پوهنحی الزم بعد از بررسی گزارش مرور دوره ای برنامه فلسفه و جامعه شناسیی پیشنهادات و درخواست ها

 :علوم اجتماعی

 تکمیل نمودن گزارش -

 ای کیفیت فراهم گردیده شده بود.در نظرگیری فیدبک که توسط معاونیت علمی و آمریت ارتق -

 اصالحات در زمینه های که الزم است. -

 تدویر جلسات و اگاهی دهی در مورد هر مرحله مرور دوره ای با اساتید و کارمندان اداری و همچنان محصالن -

 مصاحبه با محصالن برحال و فارغ به منظور جمع آوری معلومات -

 

 از پوهنتون:ی برنامه علمی پیشنهادات و درخواست ها 

 همکاری بیشتر پوهنتون در قسمت فراهم ساختن موارد ضروری چون: -

 قرطاسیه مورد ضرورت -

 فراهم نمودن رنگ پرنتر -

 جدید سازی وسایل آموزشی -

 جدید سازی وسایل تخنیکی -

 فراهم نمودن و بدسترس قرار دادن وسایل تکنالوژی معلوماتی -

 

 پیشنهادات و درخواست ها از وزارت:

تطبیق مراحل مرور دوره ای، معاونیت علمی و آمریت تضمین کیفیت پوهنتون کابل با درنظرداشت مرور بعد از 

 ها، نظریات هیات و نتایج حاصله به این نتیجه رسیدند که:گزارش

الزم دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی باید از هم جدا گردند چون بحث فلسفه با جامعه شناسی بطور کلی همخوانی نداشته و 

است تا فقط باالی یکی از این موارد در این برنامه علمی توجه اساسی صورت گیرد. هرگاه بحث فلسفه از جامعه شناسی 

مجزا گردد، محصالن بیشتر تمرکز باالی یک رشته مشخص داشته میتوانند و موضوعات به طور کلی برایشان روشن 

دان واقعی فارغ خواهند گردید، در حالیکه فعال محصالن این برنامه خواهد بود که در آینده جامعه شناس و یا هم فلسفه 



علمی در حالت سردر گمی و ابهام بسر میبرند که واقعا رشته اساسی آنها چیست. بنا، از وزرات محترم تحصیالت عالی 

با در نظر داشت  خواهانیم تا نظر ما را تایید نموده محصالن ما را کمک نمایند تا دروس خویشرا بطور واضح و روشن

 مجزا نمودن بحث فلسفه از جامعه شناسی تایید و ممنون گردانند.

 

 

 برنامه دوم:  دیپارتمنت علوم حیوانی  پوهنحی زراعت

 چالش ها:

 عدم موجودیت آمار و ارقام دقیق استخدام شدگان -

 عدم ارتباط  فارغان با دیپارتمنت -

 عملی نداردموجودیت بعضی مضامین در نصاب که چندان کاربرد  -

 عدم دسترسی محصالن به مهارت های که در ساحه کاری نیازمند آن اند -

 عدم وسایل ضروری و مرتبط به دیپارتمنت -

 عدم وسایل تخنیکی و تکنالوژی معلوماتی در دیپارتمنت -

 

 

 فعالیت های عمده برنامه علمی:

 دالر از پروژه ملی باغداری و مالداریقلم وسایل و لوازم البراتواری به ارزش هزاران  ۲۹اکمال و تسلیمی  -

 اعمار خندق جهت معامله کاه بایوریا برای تغذیه حیوانات در فارم پوهنحی زراعت توسط دیپارتمنت علوم حیوانی -

 اعمار یک باب مرغ خانه طور پخته و اساسی جهت پیشبرد تحقیقات محصلین و استادان توسط دیپارتمنت -

 بازسازی مرغ خانه موجود -

 دروس محصلین از البراتوار ها به اتاق های درسی مناسب و تجهیز آن توسط دیپارتمنت انتقال -

 تعویض سیمینار های محصلین به پروژه های تحقیقی -

 عقد تفاهم نامه با پروژه نایک جهت تبادل نظر و تجارب دوجانبه -

 لیسانس و ماستری تبدیل دو تن از اساتید بلخ به دیپارتمنت علوم حیوانی جهت غنی سازی برنامه های -

 



 

 :زراعت از پوهنحیپیشنهادات و درخواست های الزم بعد از بررسی گزارش مروره دوره ای دیپارتمنت علوم حیوانی 

 نظر به فارمت داده شدهمرور دوره ای  تکمیل نمودن گزارش -

 در نظرگیری فیدبک که توسط معاونیت علمی و آمریت ارتقای کیفیت فراهم گردیده شده بود. -

 اصالحات در زمینه های که الزم است. -

 تدویر جلسات و اگاهی دهی در مورد هر مرحله مرور دوره ای با اساتید و کارمندان اداری و همچنان محصالن -

 

 پیشنهادات و درخواست ها از پوهنتون:

 همکاری بیشتر پوهنتون در قسمت فراهم ساختن موارد ضروری چون: -

 قرطاسیه مورد ضرورت -

 رنگ پرنترفراهم نمودن  -

 جدید سازی وسایل آموزشی -

 جدید سازی وسایل تخنیکی -

 فراهم نمودن و بدسترس قرار دادن وسایل تکنالوژی معلوماتی -

 فراهم نمودن البراتوار های درسی -

 تبدیل نمودن دیپارتمنت علوم حیوانی به پوهنحی علوم حیوانی -

 ازدیاد بست های کادری در این دیپارتمنت -

 های ارتقای ظرفیت خارج از کشور برای استادان و محصالنفراهم نمودن پروگرام  -

 

 پیشنهادات و درخواست ها از وزارت:

بعد از تطبیق مراحل مرور دوره ای، معاونیت علمی و آمریت تضمین کیفیت پوهنتون کابل با درنظرداشت مرور 

 ها، نظریات هیات پنل و نتایج حاصله به این نتیجه رسیدند که:گزارش

دیپارتمنت های علوم حیوانی و پرورش حیوانات در پوهنحی های علوم وترنری و زراعت نیز از مشابهت های قابل دید 

همخوانی در انها بطورت واضح دیده میشود.  ٪۷۰برخوردار است. این دو دیپارتمنت دارای مشخصات اند که بیشتر از 

کادمیک تعقیب مینمایند. همچنان نظر به بررسی و شواهد موجوده مثال، دیدگاه و ماموریت مشابه را منحیث اهداف بلند ا

معلوم گردید که نصاب این دو دیپارتمنت نیز با هم مشابهت زیاد دارد، بنا الزم است تا این دو دیپارتمنت با تفاهم با یگدیگر 



زارش امور علمی خویش را یکی از دو گزینه زیر را انتخاب و مطابق به آن در ظرف یکماه از تاریخ صدور این گ شان 

 تنظیم و اصالحات مورد نیاز را اجرا نمایند:

فیصد را داشته، تعدیل دیدگاه و ماموریت دو دیپارتمنت یادشده  ۳۵تعدیل نصاب درسی که شباهت کمتر از  .１

 طوریکه بتواند اهداف درازمدت استراتیژیک شان را در پرتو حوزه مطالعات و کاربرد رشته ای بیان کند؛

ام این دو دیپارتمنت به منظور جلوگیری از مشابهت های رشته ای که منجر به عدم کاریابی محصالن در ادغ .２

 کاربردی آن میگردد.حوزه های 

پوهنحی علوم وترنری پرورش حیوانی دیپارتمنت برنامه سوم:  

 چالش ها:

 عدم آشنایی محصالن با مهارت های کلینیکی -

 البراتواری در سطح پایین قرار دارند محصالن در قسمت مهارت های تشخیصی و -

 عدم موجودیت البراتوار برای کار های عملی -

 عدم فارم های حیوانی برای کار های عملی -

 محصالن در قسمت تشخیص بیماری ها در سطح پایین قرار دارند -

 برخی مضامین مربوط به این برنامه علمی کاربرد ساحوی ندارد -

 وره تحصیلیجابجا سازی مضامین فرعی در طول د -

 فعالیت های عمده برنامه علمی:

 عقد تفاهم نامه با وزارت های مرتبط با علوم وترنری -

 براه انداختن کار های دسته جمعی و اجتماعی -

 ازدیاد نگارش و چاپ مقاالت علمی استادان در ژورنال های داخلی و بین المللی -

 ارتقای ظرفیتاشتراک استادان در کنفرانس ها و سیمینار ها به منظور  -

 تاسیس انجمن محصالن به سطح پوهنحی -

 سروی مشترک برای بیماری کانگو -

 گفتمان ملی بیماری های مدهش زونوز -



پیشنهادات و درخواست های الزم بعد از بررسی گزارش مروره دوره ای دیپارتمنت علوم حیوانی از پوهنحی علوم 

 وترنری:

 مت داده شدهتکمیل نمودن گزارش مرور دوره ای نظر به فار -

 در نظرگیری فیدبک که توسط معاونیت علمی و آمریت ارتقای کیفیت فراهم گردیده شده بود. -

 اصالحات در زمینه های که الزم است. -

 تدویر جلسات و اگاهی دهی در مورد هر مرحله مرور دوره ای با اساتید و کارمندان اداری و همچنان محصالن -

 

 پوهنتون:پیشنهادات و درخواست ها از 

 امین غیر مرتبط به طب وترنریحذف مض -

 ایزاد احصاییه حیاتی و اپیدیمولوژی پارکلینیک -

 ایزاد یک دیپارتمنت بنام جهان وحش -

 تجدید و نوسازی منابع معلوماتی -

 دسترسی استادان و محصالن به انترنت -

 تقویت تجهیزات و وسایل ممد درسی -

 فراهم نمودن  رنگ پرنتر -

 نیکیجدید سازی وسایل تخ -

 فراهم نمودن و بدسترس قرار دادن وسایل تکنالوژی معلوماتی -

 فراهم نمودن البراتوار های درسی -

 

 پیشنهادات و درخواست ها از وزارت:

از مشابهت های قابل دید برخوردار است.  هنحی های علوم وترنری و زراعتبحث علوم حیوانی و پرورش حیوانات در پو

همخوانی در انها  ٪۷۰این دو دیپارتمنت با وجودیکه در دو پوهنحی متفاوت وجود دارند دارای مشخصات اند که بیشتر از 

بطورت واضح دیده میشود. چنانچه این دودیپارتمنت در پوهنحی های علوم وترنری و زراعت موقعیت دارند، میتوان گفت 

دگاه و ماموریت مشابه را منحیث اهداف بلند اکادمیک تعقیب مینمایند. همچنان نظر به بررسی و شواهد موجوده معلوم که دی

  دیگر شاناین دو دیپارتمنت با تفاهم با یک گردید که نصاب این دو دیپارتمنت نیز با هم مشابهت زیاد دارد، بنا الزم است تا



و مطابق به آن در ظرف یکماه از تاریخ اصدار این گزارش امور علمی خویش را  یکی از دو گزینه زیر را انتخاب شان 

 تنظیم و اصالحات مورد نیاز را اجرا نمایند:

فیصد را داشته، تعدیل دیدگاه و ماموریت دو دیپارتمنت یادشده  ۳۵تعدیل نصاب درسی که شباهت کمتر از  .１

 پرتو حوزه مطالعات و کاربرد رشته ای بیان کند؛طوریکه بتواند اهداف درازمدت استراتیژیک شان را در 

ادغام این دو دیپارتمنت به منظور جلوگیری از مشابهت های رشته ای که منجر به عدم کاریابی محصالن در حوزه  .２

  های کاربردی آن میگردد.

 

 برنامه چهارم: پالن و پالیسی آموزشی پوهنحی روانشناسی

 چالش ها:

 اعالم شده از طریق کمیسیون اصالحات اداری نمیباشد. در بسیاری اعالنات بست های -

 بورسیه های تحصیلی نیز بطور مشخص در این رشته کمتر میباشد. -

 کمبود صنوف معیاری در دیپارتمنت -

 کتابخانه معیاری به سطح پوهنحی و دیپارتمنتکمبود  -

 قرطاسیه مورد ضرورت برای دیپارتمنتکمبود  -

 کمبود رنگ برای پرنتر -

 وسایل آموزشی جدید سازی -

 جدید سازی وسایل تخنیکی -

 فعالیت های عمده برنامه علمی:

 تجدید و بروز سازی نصاب درسی این دیپارتمنت با تفاهم با نهاد های ذیدخل -

 همکاری دیپارتمنت در قسمت تدوین پالن های استراتیژیک نهاد ها -

 عملی نمودن پالن عملیاتی دیپارتمنت  -

 ارزیابی از کیفیت تدریس -

 اعزام یک تن از اساتید این دیپارتمنت به برنامه دوکتورا -

 تجدید دوسیه های اساتید و دیپارتمنت به اساس چک لست -

 نگارش و ازدیاد مقاالت علمی به سطح ملی و بین المللی -



 

پوهنحی پیشنهادات و درخواست های الزم بعد از بررسی گزارش مروره دوره ای دیپارتمنت پالن و پالیسی آموزشی از 

 روانشناسی:

 تکمیل نمودن گزارش مرور دوره ای نظر به فارمت داده شده -

 در نظرگیری فیدبک که توسط معاونیت علمی و آمریت ارتقای کیفیت فراهم گردیده شده بود. -

 اصالحات در زمینه های که الزم است. -

 ندان اداری و همچنان محصالنتدویر جلسات و اگاهی دهی در مورد هر مرحله مرور دوره ای با اساتید و کارم -

 پیشنهادات و درخواست ها از پوهنتون:

 فراهم نمودن و بدسترس قرار دادن وسایل تکنالوژی معلوماتی -

 فراهم نمودن البراتوار های درسی و کتابخانه معیاری -

 ازدیاد بست های کادری در این دیپارتمنت -

 برای استادان و محصالنفراهم نمودن پروگرام های ارتقای ظرفیت خارج از کشور  -

 فراهم نمودن ضروریات دیپارتمنت از قبیل قرطاسیه، پرنتر، رنگ پرنتر و غیره  -

 پیشنهادات و درخواست ها از وزارت:

دیپارتمنت های مدیریت آموزشی و دیپارتمنت پالن و پالیسی پوهنحی روانشناسی پوهنتون کابل دیدگاه و ماموریت یکسان 

با هم مشابه میباشند. با در نظر  ٪۷۸داشته و دارای مشخصات مشابه میباشد. بگونه مثال،  نصاب این دو دیپارتمنت  تقریبا 

تفاهم با یکدیگر شان یکی از به این نتیجه رسیده شد که این دو دیپارتمنت باید با  داشت روند مرور دوره ای و اجرات الزمه

دو گزینه زیر را انتخاب و مطابق به آن در ظرف یکماه از تاریخ صدور این گزارش امور علمی خویش را تنظیم و 

 اصالحات مورد نیاز را اجرا نمایند:

داشته، تعدیل دیدگاه و ماموریت دو دیپارتمنت یادشده فیصد را  ۳۵تعدیل نصاب درسی که شباهت کمتر از  .１

 طوریکه بتواند اهداف درازمدت استراتیژیک شان را در پرتو حوزه مطالعات و کاربرد رشته ای بیان کند؛

ادغام این دو دیپارتمنت به منظور جلوگیری از مشابهت های رشته ای که منجر به عدم کاریابی محصالن در حوزه  .２

 آن میگردد.های کاربردی 

 برنامه پنجم: دیپارتمنت مدیریت آموزشی پوهنحی روانشناسی

 چالش ها:

 عدم اقدامات الزم از طرف ریاست محترم پوهنتون کابل به پیشنهادات  دیپارتمنت که شامل : -



 کمبود صنوف معیاری -

 اتاق یا دفاتر برای اساتید -

 نبود کتابخانه معیاری -

 نبود کمپیوتر لب  -

 تخنیکی مانند پروجکتور، پرنتر و غیرهکمبود وسایل  -

 فعالیت های عمده برنامه علمی:

 برگزاری ورکشاپ های علمی و آموزشی -

 جلد کتاب در حوزه های مختلف ۳۲۰خریداری  -

 تکمیل ارزیابی خودی به وجه احسن -

 ارتفای رتب علمی استادان -

 تالیف کتوب درسی مربوط به مدیریت آموزشی -

 OBEتطبیق برنامه  -

 تصحیح پالن استراتیژیک دیپارتمنتتجدید و  -

 تن در برنامه ماستری این دیپارتمنت ۲۵تن از برنامه ماستری این دیپارتمنت و جذب  ۲۷فراغت  -

 تن از اساتید پوهنتون ها به اساس رقابت آزاد در برنامه ماستری این دیپارتمنت ۳۰جذب  -

دوره ای دیپارتمنت مدیریت آموزشی از پوهنحی پیشنهادات و درخواست های الزم بعد از بررسی گزارش مروره 

 روانشناسی:

 تکمیل نمودن گزارش مرور دوره ای نظر به فارمت داده شده -

 در نظرگیری فیدبک که توسط معاونیت علمی و آمریت ارتقای کیفیت فراهم گردیده شده بود. -

 اصالحات در زمینه های که الزم است. -

 مرحله مرور دوره ای با اساتید و کارمندان اداری و همچنان محصالنتدویر جلسات و اگاهی دهی در مورد هر  -

 پیشنهادات و درخواست ها از پوهنتون:

دیپارتمنت مدیریت آموزشی پوهنحی روانشناسی از مقام محترم پوهنتون کابل خواهان رسیدگی هر چی عاجل به پیشنهادات 

 داده شده را دارد. پیشنهادات شامل:

 کمبود صنوف معیاری -

 تاق یا دفاتر برای اساتیدا -



 نبود کتابخانه معیاری -

 نبود کمپیوتر لب  -

 کمبود وسایل تخنیکی مانند پروجکتور، پرنتر و غیره

 پیشنهادات و درخواست ها از وزارت:

دیپارتمنت های مدیریت آموزشی و دیپارتمنت پالن و پالیسی پوهنحی روانشناسی پوهنتون کابل دیدگاه و ماموریت یکسان 

با هم مشابه میباشند. با در نظر  ٪۷۸داشته و دارای مشخصات مشابه میباشد. بگونه مثال،  نصاب این دو دیپارتمنت  تقریبا 

یکی  تفاهم با یکدیگر  شان به این نتیجه رسیده شد که این دو دیپارتمنت باید با  داشت روند مرور دوره ای و اجرات الزمه

از دو گزینه زیر را انتخاب و مطابق به آن در ظرف یکماه از تاریخ صدور این گزارش امور علمی خویش را تنظیم و 

 اصالحات مورد نیاز را اجرا نمایند:

ا داشته، تعدیل دیدگاه و ماموریت دو دیپارتمنت یادشده فیصد ر ۳۵تعدیل نصاب درسی که شباهت کمتر از  .１

 طوریکه بتواند اهداف درازمدت استراتیژیک شان را در پرتو حوزه مطالعات و کاربرد رشته ای بیان کند؛

ادغام این دو دیپارتمنت به منظور جلوگیری از مشابهت های رشته ای که منجر به عدم کاریابی محصالن در حوزه  .２

 ی آن میگردد.های کاربرد

 

  

 پیشنهادات عمده به وزارت تحصیالت عالی:

براساس نتایج محصله، از مقام وزرات محترم تحصیالت عالی خواهان تایید گزارش مرور دوره ای پوهنحی های 

وترنری، زراعت، علوم اجتماعی و روانشناسی پوهنتون کابل جهت فراهم سازی برنامه های علمی موثرتر و باکیفیت 

استیم. معاونیت علمی پوهنتون کابل، آمریت ارتقای کیفیت و اعضای کمیته پنل خواهان جدا ساختن بحث فلسفه از جامعه 

شناسی در پوهنحی علوم اجتماعی، ادغام دیپارتمنت های علوم حیوانی و پرورش حیوانی پوهنحی های وترنری و 

 دیریت آموزشی در پوهنحی روانشناسی میباشد.زراعت و ادغام دیپارتمنت های پالن و پالیسی اموزشی و م

 

 



 

 امضای آمر تضمین کیفیت و اعتباردهی 

علمیامضای معاون   

 

 

 پالن بعدی در قسمت مرور دوره یی برنامه های علمی به سطح نهاد تحصیالت عالی

هجری خورشیدی برنامه های علمی بیشتر را تحت پوشش پروسه مرور دوره  ۱۳۹۹پوهنتون کابل تصمیم دارد تا در سال 

بت را در تمام برنامه علمی این نهاد اکادمیک ایجاد نماید. برنامه های علمی که در زودتر و بهتر تغییرات مثای قرار دهد تا 

 سال آینده مرور دوره ای را تطبیق خواهند کرد شامل پوهنحی  های:

 اداره و پالیسی عامه -

 حقوق و علوم سیاسی -

 ژورنالیزم -

 زبان و ادبیات -

 

 

 

 


