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 د اجراآتو لنډيز .1

( لنډيز په الندې ډول APRراتيژيک پالن پرمختيايې راپور )کال د ست ( مالي۰۰۱۱ړو زده کړو مؤسس ې د )لو  التقوی دد 

 وړاندې کوو:

I. .د مؤسس ې په کچه په مختلفو وختونو کې د رهبرۍ زده کړيزې برنامې په الره اچول شوې دي 

II.  مؤسسه په ادارې اجراآتو کې په ځانګړي توګه د استخدام په پروسه کې خپلواکې ترالسه کړې او په

ه کې هرکال بوديجه ځانګړي کېږي او د مؤسس ې مالي پاليسيو په اساس همدې توګه په مالي برخ

 مصرفيږي.

III. .مؤسس ې د فساد پر ضد د مبارزې کميټه رامنځته کړې ده چې خپلې چارې په بشپړه بې طرفې پرمخ وړي 

IV.  په مؤسسه کې ادارې بيروکراس ۍ کچه راټيټه شوې ده او تر ډېره ادارې چارې په عصري ټکنالوژۍ پرمخ

 ږي.وړل کې

V. .علمياتي پالنونه کود ګزاري شوې دي 

VI. .وخت په وخت د علمي او ادارې کاردر غړو د همدې برخو چارو ارزونه ترسره کېږي 

VII.  د ګډوالو او بېرته راستنيدوکو چارو وزارت، ننګرهار پوهنتون، ننګرهار پوهنې رياست، سپين غر لوړو زده

 هوکړه ليکونه السليک شوې دي. کړو مؤسسه، ننګرهار ښاروالۍ سره د ګډو علمي همکاريو 

VIII.  مؤسس ې د جنډر پاليس ې رامنځته کړې ده او په اساس يې د ښځينه او نارينه ترمنځ تبعيض له منځه

 وړی.

IX.  علمي کارد غړو مسلکي روزنې په برخه کې مختلف سيمنارونه په الره اچول شوې لکه(OBE/SCL)  ،

ې، په همدې توګه علمي کادر غړو لپاره لنډ مهال ، څېړنSPSSبريښنايي زده کړې، تضمين کيفت معيارونو، 

 برنامې په الره اچول شوې دي.

X. .تحصيلي نصاب اړوند انکشاف په موخه شکلي او ماهوي اقدامات ترسره شوې دي 

XI. .مؤسسه تضمين کيفيت دوهم پړاو ته کانديد ده او بشپړ چمتوالي لري ترڅو دغه پړاو هم پاس کړي 

XII. کادر غړو درس ي کتابونه ليکلي، بريښنايي زده کړو زمينه مساعده شوې  درس ي موادو پراختیا کړې عملي

 .شوی ده، معلوماتو ټکنالوژي ته الس رس ی ډير 

XIII.  لوړو زده کړو ته الس رس ي په برخه کې ډيره هڅې شوې دي لکه په فيسونو کې تخفيف، غوره خدماتو

تم تقويه کول، کارموندنه، ښځينه لپاره ترانسپورت او خوندې ماحول، د کريډيت سيمسوړاندې کول، 

 سپورتي برنامې او داس ې نور.

XIV.  د څېړنې په برخه کې مختلف سيمنارونه وړاندې شوې، د څيړنو پاليس ي د استادانو او محصالنو لپاره

، څيړنيزې پروژې په الره اچول شوې دي، مختلفي علمي مقالې په ملي او نړيوالو شوی بيل بيل رامنځته 

دي. ژورنالونو کې خپاره شوې 
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XV.  مسجد جوړ  وي  ، نشوی اديتوريم جوړ  وي  تدريس ې خونې نوي جوړ شوي، ن ۰د زيربناؤ په برخه کې

، حقوقي کلنيک پراختيا پيداکړې، د مرکزې کميټو، اقتصاد او حقوقو او سياس ي علومو پوهنځي شوی 

 کميټو پراختيا پيدا کړې ده.

XVI.  ت مستوفيت سره مالياتي تصفيه شوې ، وخت په وخشوی په مالياتي برخه کې ډېر شفافيت رامنځته

ده، د عوايد په منظم شکل راټول شوې، مصارف د ضرورت په اندازه ترسره شوي چې راپور يې په 

 .شوی تفصيل سره ذکر 
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 د مؤسس ې د رئيس پيغام .2

لوړو  په ختيځ زون کې د خصوص يوړو زده کړو وزارت په جوړښت کې د ل لوړو زده کړو مؤسسه التقوی د

. د نوموړو چارو ال ښه انسجام لپاره یې د وړياو څېړنيزې چارې پر مخ  تحصيلي په توګه زده کړو مؤسس ې

کال پورې تدوين  (۰۰۱۰-۰۰۱۰د ) ستراتېژیکو موخه السته راوړلو په غرض خپل پنځه کلن ستراتېژیک پالن

، په شوی ګڼه له مخې تائيد  ۰/۰۱/۰۹۱۱ (۰۰۰۱او د لوړو زده کړو وزارت د پالن، پاليس ۍ او تقنين رياست )

نوموړي پالن کې د مؤسس ې راتلونکي ستراتيژيکې موخې، داخلي محيطي او خارجي عوامل د ټول پوښتنو له 

مخې پيدا او تحليل شوي دي، د نوموړي ستراتيژيک پالن د تطبيق لپاره د رهبرۍ لخوا عملياتي پالن جوړ 

چې وخت په وخت د ياد ستراتيژيک پالن د  شوی و کميسيون جوړ او د څارنې او ارزونې په موخه يې ي شوی 

 تطبيق څخه څارنه کوي.

ثيرات په تحصيلي سکتور ( ه ش کال کې نړۍ د کرونا د اوبا له امله ډېره وځپيده او دغه تا۰۰۱۱دا چې په )

ي نه و  اري وو له بلې خوا په هيواد کې يو لوي سياس ي تحوالت رامنځته شو مؤسسه به پدېباندې بې س

وي خو بيا هم د يادې مؤسس ې د رييسس په توګه  کړي (  ه ش کال ټول پالن تطبيق ۰۰۱۱توانيدلی چې د )

( ه ش کال پالن تر ډېره تطبيق ۰۰۱۱ډېر خوښ يم چې د خپلو ټول همکارانو په مل مو وکوالی شو چې د )

( ه ش مالي کال ستراتيژيک ۰۰۱۱او دا د مؤسس ې د رهبرۍ او پالن او پاليس ۍ کميټې په همکارۍ مو د ) کړي 

چې په نوموړي راپور کې )اداره او حکومتولي، علمي برنامې، څېړنه،  کړي (  ترتيب APRپالن پرمختګ راپور )

 کړنې د شواهدو سره ذکر شوي.زيربنا او مالي برخې( په مفصله توګه راپور شوې او ټولې 

وزده جليله وزارت قانون، مقررات، لوايح او لوړوزده کړو مؤسسه دې  ده ژمنه ده چې د لوړ  التقوی د

پالېسياني په کلي شکل تطبيق کړې ترڅو هيوادوالو ته په تحصيلي او څېړنېزه برخه کې د يو معتبر تحيصلي 

 بنسټ په توګه تبارز وکړي او د يو ډاډمن راتلوونکي تضمين ورکړي.

  

 په درنښت

 ال جوادخوشح

 لوړو زده کړو مؤسس ې ريسس التقوی دد 
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 مقدمه .3

راپدې خوا په ختيځ زون فعاليت لري نوموړې  کاله ش ( ۰۹۱۱) لوړو زده کړو مؤسسه د تېر التقوی د

( ګڼه ثبت او راجستر ۵۵د لوړو زده کړو محترم وزارت سره د يوه تحصيلي بنسټ په توګه په ) مؤسسه په

 اتي فعاليتونو د ترسره کولو د څېړنيزو، تدريس ي او خدم تعقيبوي، ېد ټولنې د پرمختګ موخ دی چې د شوی 

او ټولنې ته د علمي کادرونو د وړاندې کولو له الرې دغې مطلوبې موخې ته ځان رسوي، ولې ياد فعاليتونه هغه 

مهال په ګټوره او اغېزناکه  توګه ترسره کېدای ش ي، چې د لوړو زده کړو محترم وزارت د اليحو او معيارونو 

ه د تضمين کيفيت معيارونو بشپړول، چې د تحصيلي بنسټ د کيفيت په ځانګړې توګ پر اساس ترسره ش ي،

د لوړېدو سبب کېږي، نو دې برخې ته بايد جدي پاملرنه وش ي ځکه، چې په دې سره د تحصيلي بنسټونو 

ترمنځ سالم رقابت رامنځته کېږي او د سالم رقابت په پايله کې تحصيلي بنسټ د پرمختګ لوړو پوړيو ته 

ه وي ، چې د هر تحصيلي بنسټ د چارو د ښه سمون او پرمختګ لپاره مخکې له مخکې رسېږي. هېره ده ن

جوړ شوي پالنونه حياتي ارزښت لري دغه راز ښ ې پالن شوې او اغېزناکه سرچينې له وړاندې څخه په نښه 

د  ې همسس ؤ ه کړو مدلوړو ز  التقوی د  .شويو موخو په غوره ډول تر السه کولو لپاره پرېکنده ارزښت لري 

يس ۍ لوړو زده کړو وزارت د پالن، پال دچې  دی کړي پنځو نورو کلونو لپاره يې ستراتېژيک پالن ترتيب او تدوين 

، په نوموړې پالن کې د مؤسس ې راتلونکي شوی ګڼه له مخې تائيد  ۰/۰۱/۰۹۱۱ (۰۰۰۱او تقنين رياست )

( ارجي عوامل )فرصتونه او ګواښونهستراتيژيکې موخې، داخلي محيطي عوامل )پياوړي ټکې او ضعف ټکې( او خ

د ټول پوښتنو له مخې پيدا او تحليل شوي دي، د نوموړي ستراتيژيک پالن د تطبيق لپاره د رهبرۍ لخوا 

 چې مؤسسه يې پلي کېدا ته ژمن ده. شوی عملياتي پالن جوړ 

او  ځيو کميټو، علميلوړو زده کړو مؤسس ې رهبري، ډيپارتمنتونو، مرکزي او د پوهن التقوی دد نيکه مرغه د 

( ه ش کال کې د ستراتېژيک پالن د تطبيق په سبب ۰۰۱۱اداري کادر غړو په ګډو هڅو پدې وتوانيد چې د )

پرمختګ وکړي دغه پرمختګ په اداري او حکومتدارۍ په برخه )د رهبرۍ زده کړيزې برنامې، مالي او اداري 

ختيا، د بوديجې زياتوالی .....( پرمختګ د څېړنې په برخه خپلواکي، د فساد په وړاندې مبارزه، علمي همکاريو پرا

کې )څېړنېزو پروژو په الره اچول، د علمي مقالو نشر په ملي او نړيوالو ژورنالونو کې، په څېړنېزو چارو پاګونه 

......( پرمختګ د زيربناؤ په برخه کې )د تدريس ي خونو جوړول، د اديتوريم جوړول، حقوقي او صحي کلنيک 

ختيا ......( پرمختګ په مالي برخه کې ) د عوايدو زياتوالی، د مصارفو تنظيم ......( او په داس ې نورو برخو کې پرا

کې په تفصيل سره د شواهدو په   (APRپرمختګونه رامنخته شوي چې ددې ستراتيژيک پالن پرمختګ راپور )

 ذکر کولو سره واضح شوي دي.
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 ولياداره او حکومت – 4

لوړو زده کړو مؤسس ې په تېر تحصيلي کال کې د ستراتېژيک پالن د تطبيق په سبب الزم پرمختګ  د التقوی 

 چې په الندې ډول سره په تفيصل سره ذکر کېږي: کړي 

 د رهبرۍ زده کړيزې برنامې1.4  

ختونو کې مختلفي سيمنارونه پرمخ اچولي لکه: د يو ښه د لوړو زده کړو مؤس ې په مختلفو و  وي  الق

ش ئ، رهبري د اسالم له نظر، خلفاءراشدين اوصاف، ښه رهبر څوک دی، څنګه کوالی ش ئ رهبر  رهبر 

 داس ې نور.او  او رهبريت

 يازادي او مال ي ادار  2.4 

د خپلو پروګرامونو د ال پراختیا اود سیمه ایزو معیارونو او د لوړو  مؤسسهلوړو زده کړو  التقوی د

تو ته د ژمنتیا په موخه د خپلو ستراتيژیکو موخو د ترالسه کولو زده کړو وزارت د ټولو اصولو او مقررا

و دا برخه ورځ ، اي خپلواکۍ ټینګار کو  بشپړهپه  ېچارو ک ياو مال ي ه خپلو کارکونکو ته په ټولو ادار لپار 

 ؤسسهملوړو زده کړو  التقوی د، ي اراتو او اساساتو په اساس تنظیمو فیت د معیکېد تضمين  ېتر بل

دو ېک يپه عمل ي، او دديک وایبېاتو او نوښتګرو طرحو ته لکارکوونکو غوښتنو، پشنهاد د خپلو ټولو 

 يد کلنیو عاد هغوی کارکوونکو ته د خپلو  مؤسسه، ي نګاه څخه همکاری او مرسته کو هرې ورسره د

، یو  ېبودیج ېاتيژیک پالن، پنځه کلنپه موخه د د پنځه کلن ستر  ي فعالیتونو د ترسراو  ياو پرمختیای

، ي ۍ صالحیت ورکو د خپلواک ېفعالیتونو ک ي، د ستراتيژیکو او پرمختیایېبودیج ېکلن مالی پالنونو، یو کلن

 حدونو وا ي او ادار  يټولو علم ېسس ؤ لپاره د م ېد هر کال د کلنۍ بودیج ېد ستراتيژیک پالن له مخ ېچ

لنیو ک شعباتو لخوا د یاد فورم د اړونده ې، چي ږ کېشکل استول  يته د کلنیو اړتیاوو فورم په رسم

رم د یاد فو  ې، چي ږ کېچارو معاونیت ته استول  ياو مال ي ته ادار ېر او ب ي ضرورتونو په اساس خانه پر 

یب د ؤ ، او د تصي ږ کېپه اساس کلنۍ بودیجه رامنځته د مشخص شوو فعالیتونو  ېاو د اړونده څانګ

او د  ېد بودیج ې، چي ږ ېل استول کډو  ياړونده بودیجه په رسم هغوی وته د مراحلو وروسته یادو څانګ

 .يد يخپلواک او صالحیت لرونک ېڅانګ ېټول ېسس ؤ د م ېک ي چارو په ترسراو  ي او ادار  يکلنیو مال
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فعاليتونو د اړتياوو او بوديجی  فورم د کلنيو  

 اړونده څانګه:  مسؤل شخص: 

 کال:   د راپور نیټه: 

 :ېم د خانه پری کولو لپاره الرښووند فور 

 کړئ. ي اړونده برخه خانه پر  ېدند ېد خپل ې یواز  ېکولو په صورت ک ي فورم د خانه پر د  .１

 اړونده بودیجه ذکر کړئ. ېلپاره د اجناسو تعداد له مخ ي فعالیتونو د ترسراو  ي هـ ش کال ادار  ۱۰۴۱ړونده مرجع د د ا .２

 .ي ږ کېبودیجه ټاکل  ېم له مخفور  ېته د همد و تاس ېهـ ش کال ک ۱۰۴۱ کړئ تر څو د ي فورم په دقیق ډول خانه پر  .３

 ثبت کړئ. ېاړونده مرجع د جلساتو په کتاب ک دو وروسته دېک ي فورم د خانه پر  .４

 وروستۍ نیټه ذکر کړئ.  لپاره د غوښتن ي د اړونده فعالیت د ترسراو  ېپه فورم ک .５
 

 

 

 
 

 

 

 دیپارتمنترت فورم ترتیب او هـ ش کال د فعالیتونو لپاره د اړتیاوو او کلنۍ بودیجی د ضرو  ۱۰۴۱د  څانګېنوټ: د )            ( 

 ثبت شو. کېتو په کتاب د جلسا ې/       /      ( نیټ۱۰۴۴ڼه او )په  )     (  ګ

 

نوم: )                           ( يترتیب کوونک  

 السلیک/مهر:          )                           (

نوم : )                           ( يتایئد کوونک  

 السلیک/مهر:         )                           (

 

 : پرمختیايي فعالیتونه:۱

 یا وړ بودیجهد اړت د غوښتنې وروستۍ نېټه د اجناسو تعداد موخه فعاليتونه ګڼه

۱      

 

 نې:چې: د اړتیا وړ بشري سر ۲

 د اړتیا وړ بودیجه د غوښتنې وروستۍ نېټه د اجناسو تعداد موخه فعاليتونه ګڼه

۱      

 : د محصلینو لپاره د عملي برنامو/علمي سيرونو په الره اچول:۳

 تیا وړ بودیجهد اړ  د غوښتنې وروستۍ نېټه د اجناسو تعداد موخه فعاليتونه ګڼه

۱      

 : د رسمي غونډو او استادانو لپاره د برنامو په الره اچول:۰

 د اړتیا وړ بودیجه د غوښتنې وروستۍ نېټه د اجناسو تعداد موخه فعاليتونه ګڼه

۱      

 : د کارمندانو/استادانو د ظرفیت لوړنې لپاره د مختلفو برنامو په الره اچول:۵

 د اړتیا وړ بودیجه د غوښتنې وروستۍ نېټه د اجناسو تعداد خهمو  فعاليتونه ګڼه

۱      

 : قرطاسیه او نور اړونده توکي:۶

 د اړتیا وړ بودیجه د غوښتنې وروستۍ نېټه د اجناسو تعداد موخه فعاليتونه ګڼه

۱      

 : د اړتیا وړ دفتري وسایل، فرنیچر، او د معلوماتي تکنالوژۍ اړوند وسایل:۷

 د اړتیا وړ بودیجه د غوښتنې وروستۍ نېټه د اجناسو تعداد موخه فعاليتونه ګڼه

۱   
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 فساد په وړاندی مبارزه ادارې د  3.4
ه توګه پ ې طحه یوه شفافه او د باور وړ ادار په س ېد سیم ېډګر ک يپه تحصیل ي سسه غواړ ؤ لوړو زده کړو م التقوی د

د پر ال د فسيپه تشک مؤسس ېمکلفیت او ستراتيژیکو موخو د ترالسه کولو په خاطر د  ېد همد ې، چيوپيژندل ش 

او  ي کمیټه د ادار  ي فساد ضد مرکز  ادارې ل د کېخپل تش په ېسس ؤ ، مي ترسره کړ  ېالزم اقدامات او کړن ېوړاند

انګړی ځنوموړي کمېټه ، ي رئیس قرار لر  ېسس ؤ د م ېی ېک أسپه ر  ې، چکړي رامنځته  ېچارو معاونیت په چوکات ک يمال

 م تأمينې او نظمبارز  ېد سالم ېفساد پر وړانداخالقي همدارنګه د ده،  يمسؤلیتونو او صالحیتونو درلودونکدفتر او د 

، د ي رئیس قرار لر  ېسس ؤ هم د م ېکأس په ر  ې، چشوی نظم او دسپلين کمیټه رامنځته  په کچه د ېسس ؤ د م لپاره

ه د محصلینو پ ې چار  ېپه همغږۍ خپل ېکمیټ ي ، د مرکز ي د پوهنځیو په کچه هم ایجاد شو  ېنظم او دسپلين کمیټ

سرمایه  همهالو ګټو او اوږدمهال د اوږد ېسس ؤ فساد کمیټه د م ي په کچه د ادار  ېسس ؤ ، د ميوړ پر مخ  کېبرخه 

د ام، ارزښتونو ته پ ي ملی  او ادار  ،اصولو، وضعې قوانينو يوخو د ترالسه کولو لپاره د اسالمګزارۍ او ستراتيژیکو م

( ۰۰۱۱په ) چې شوی ق لپاره ایجاد بېاو مدیریت پړاونو، سالمی رهبرۍ او د عدالت د تط ېراپور ورکوون ېاو شفاف ېښ 

ورت فعالیتونو ص ېپراختیای ېالند ېبرخه ک ېوه خو پد شوی په دوران تيره  قرنطيند  ېیاتره موده یز  چېهـ ش کال 

 .ينیول

 دفتر ایجاد. ي ځانګړ  ېپه کچه د فساد ضد کمیټ ېسس ؤ د م 

 کادر ګمارنه او اړونده طرز العملونه جوړول. ېلپاره د علم ېد فساد ضد کمیت 

  ي وړ و  يد چټک السرس  ېل چنصبو  ېځای ک ېد شکایاتو صندوقونه په داس. 

 ایجاد. ېد شکایاتو برخ ېبسایټ کوي په  ېسس ؤ د م 

 .د محصلینو یوزر اکاونتونو ته د شکایاتو د ثبت منظمه برخه اضافه کول 

 .د شکایاتو د پروسو او ثبت منظم الرښود ترتیبول او اړونده صندقونو سره نصبول 

 په الره اچول. وي  پاره د انالین سر د انالین زده کړو پر مهال د محصلینو د شکایاتو ل 

  ېګان ينظریاتو، او شکایاتو مهالنۍ سرو  په مرسته د ېکمیټ ېپرمختګ لپاره د څيړن ي د ادار. 
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 يروکراس بې ي ادار  4.4
او د  ې شـــــــــو  يپرمختللـــــــــ ې د پخوانیـــــــــو سیســــــــتمونو پـــــــــه نســـــــــبت ډیــــــــر  ې ادار  ېټـــــــــول ېعصـــــــــر کــــــــ نـــــــــيپــــــــه ن چـــــــــېلکــــــــه څرنګـــــــــه 

سیســــــــتمونه د عصــــــــری تکنــــــــالوجۍ پــــــــه وســــــــیله  ادارې ، او ټــــــــول کــــــــړي ځــــــــان عیــــــــار  ېو مطــــــــابق یــــــــعصــــــــر د غوښــــــــتن ي نــــــــو 

څنـــــــــګ تر  يــــــــو علومـــــــــو او اقتصــــــــاد پوهنځ يد حقوقــــــــو او سیاســــــــ  ېسســــــــه چـــــــــؤ ده کــــــــړو ملـــــــــوړو ز  التقــــــــوی دمختــــــــه وړی، 

لــــــــوړو زده کــــــــړو  التقــــــــوی د ېلــــــــړ کــــــــ ې، نــــــــو پــــــــدي نــــــــډ مهالــــــــه برحالــــــــه پروګرامونــــــــه لــــــــر د مختلفــــــــو رشــــــــتو اوږد مهالــــــــه او ل

چــــــــارو د ال پرمختیــــــــا او عصــــــــری سیســــــــتم د رامنځتــــــــه کولــــــــو لپــــــــاره یــــــــو جــــــــام   ي او ادار  يسســــــــه هــــــــم د خپلــــــــو علمــــــــؤ م

او د لـــــــــوړو زده کـــــــــړو وزارت د لوایحـــــــــو او مقرراتـــــــــو او همدارنګـــــــــه د نړیوالـــــــــو معیـــــــــاراتو مطـــــــــابق یـــــــــو سیســـــــــتم رامنځتـــــــــه 

ر( د ويــــــ م افــــــزار )ســــــافټد نــــــر  ې، دغــــــه سیســــــتم چــــــي ږ ېس پــــــه نــــــوم یــــــادبې( ډیټــــــاSmart Cube ERPد ) ې، چــــــکــــــړي 

او راپورنـــــــــــه  ېبرخـــــــــــ ېټـــــــــــول ېمهمـــــــــــ ياو علمـــــــــــ ادارې  ېسســـــــــــ ؤ د م یتکنـــــــــــالوجۍ ســـــــــــمبال د ي او عصـــــــــــر  ي کـــــــــــورنۍ پـــــــــــه نـــــــــــو 

پـــــــه  ې او تګـــــــالر  ېورونـــــــه برخـــــــراپ ي مونو ترڅنـــــــګ ګـــــــم شـــــــمير نړیـــــــوال معیـــــــار سیســـــــت ي د هیـــــــواد معیـــــــار  ېچـــــــ يد يرانغـــــــاړل

و سیســـــــتم، محصـــــــلين خپلـــــــو معلومـــــــاتو تـــــــه ، همدارنګـــــــه دغـــــــه سیســـــــتم د ډیټـــــــا د مـــــــنظم ســـــــاتلي نیـــــــول شـــــــو  ېنظـــــــر کـــــــ

او  ېلپــــــــــــاره جــــــــــــال جــــــــــــال برخــــــــــــ و او اســــــــــــتادان و کارمنــــــــــــدان ي ، ادار ي لــــــــــــر  ۍپــــــــــــه اســــــــــــانۍ او لــــــــــــه هــــــــــــر ځــــــــــــای څخــــــــــــه السرســــــــــــ 

ي سیســـــــــــتم، د محصـــــــــــل د تحصــــــــــــیل ي صـــــــــــر ، د کـــــــــــانکور انالیـــــــــــن ثبـــــــــــت نـــــــــــام، انالیـــــــــــن نتـــــــــــایجو مـــــــــــنظم او عي اســـــــــــانتیاو 

او د محرومـــــــــــۍ او ناکـــــــــــامۍ  ي حصـــــــــــلینو انالیـــــــــــن حاضـــــــــــر راپورونـــــــــــه، د مف او شـــــــــــيد ټولـــــــــــو فعـــــــــــالیتونو مـــــــــــنظم ار  ېدور 

شــــــــــــفاف سیســــــــــــتم، لــــــــــــوړو زده کــــــــــــړو وزارت تــــــــــــه د راپــــــــــــور ورکولــــــــــــو مــــــــــــنظم سیســــــــــــتم ، د محصــــــــــــلینو د اکــــــــــــاونټونو او 

ټولــــــــــو د محصـــــــــل  ېلیت څخـــــــــه تـــــــــر فراغـــــــــت پـــــــــور همدارنګـــــــــه د کورنیـــــــــو د غـــــــــړو اکـــــــــاونټونو مـــــــــنظم سیســـــــــتم، د شــــــــــمو 

فیــــــــــت لــــــــــه کېاو راپورونــــــــــه، د تضــــــــــمين  ېبرخــــــــــ ېرزیــــــــــابۍ منظمــــــــــ، د کنتــــــــــرول او اۍمعلومــــــــــاتو تــــــــــه پــــــــــه اســــــــــانۍ السرســــــــــ 

مفرداتــــــــــو  ياو شــــــــــفافه پروســــــــــه، د اســــــــــتادانو درســــــــــ  طریقــــــــــه د محصــــــــــلینو پــــــــــر مــــــــــټ د اســــــــــتادانو د ارزیــــــــــابۍ منظمــــــــــه

، او يـــــــــهد محصـــــــــلینو د شـــــــــمولیت فراغـــــــــت، اخطار ، ۍرســـــــــ نـــــــــور( تـــــــــه د محصـــــــــلینو چټـــــــــک الس ېپټـــــــــر داســـــــــ چې)کتـــــــــاب، 

 تصـــــــــــــدیق مـــــــــــــنظم او پرمختللـــــــــــــی سیســـــــــــــتم، د محصـــــــــــــلینو د انالیـــــــــــــن ازم د محصـــــــــــــلینو د فراغـــــــــــــت اســـــــــــــنادو د انالیـــــــــــــن

نـــــــــو لپـــــــــاره منظمـــــــــه او د نړیوالـــــــــو معیـــــــــارونو ســـــــــره برابـــــــــره برخـــــــــه، د محصـــــــــلینو د کورنیـــــــــو دنـــــــــدو لنـــــــــډو ســـــــــیمینارونو وي

د هغــــــــو  ېبرخــــــــه، د انالیــــــــن زده کــــــــړو پــــــــه لــــــــړۍ کــــــــبرخــــــــه، د اســــــــتاد او محصــــــــل تــــــــر مــــــــنځ د مبــــــــاح ی او نظــــــــر شــــــــریکولو 

ډیـــــــری  ې شـــــــو  ېډول یـــــــاد يپورتـــــــه پـــــــه کلـــــــ ېتـــــــر څنـــــــګ چـــــــ  ېتختـــــــې ســـــــ ین ي کـــــــار تـــــــه ضـــــــرورت لـــــــر  ېعملـــــــ ېمضـــــــامینو چـــــــ

چټـــــــــــک لینکونــــــــــــه  يکارمنـــــــــــدانو او محصـــــــــــلینو د السرســــــــــــ  ي د اســــــــــــتادانو، ادار . ياو راپورونــــــــــــه موجـــــــــــود د ېبرخـــــــــــ يفرعـــــــــــ

 :يډول د ېپه الند

 

www.altaqwaerp.net/login.aspx  کارمندانو او استادانو اکاونټ ته د داخلیدلو لینک ي د ادار 

www.altaqwaerp.net د محصلینو اکاونټ ته د  داخلیدلو لینک 

www.altaqwaerp.net/bierp.apk  ش د ښکته )ډاونلوډ( کولو لینککېد موبایل اپلید محصلینو 

www.altaqwaerp.net/bierpsl.apk شن د ښکته )ډاونلوډ( کولو لینک کېد استادانو د اپلی 

www.altaqwaerp.net/kankorresults نی د انالین نتایجو لینکوي د کانکور ازم 

www.altaqwaerp.net/browserReports/uniStudentOnlineProfile.aspx د فارغانو د اسنادو د ارزیابۍ لینک 

awwapp.com  لینک ېتخت ېانالین س ین 

https://www.altaqwaerp.net/onlineregistration/  د انالین ثبت نام لینک 

 

 

http://www.altaqwaerp.net/login.aspx
http://www.altaqwaerp.net/
http://www.altaqwaerp.net/bierp.apk
http://www.altaqwaerp.net/bierpsl.apk
http://www.altaqwaerp.net/kankorresults
http://www.altaqwaerp.net/browserReports/uniStudentOnlineProfile.aspx
http://www.altaqwaerp.net/kankorresults
https://www.altaqwaerp.net/onlineregistration/
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 ي پالنونو کودګزار  يد عملیات 1.4.4

تيژیک د سترا ېسس ؤ د م ېعیاراتو او طرز العملونو په لړ کفیت د مکېد لوړو زده کړو وزارت د تضمين  ېس سؤ م

ساس او د دندو د الیحو په ا او پرمختیایی فعالیتونو  يد عاد پالن او د ستراتيژیک پالن د موخو  يپالن د عملیات

 يکشافپالنونه،ان يپه موخه، کلنی عملیات ي د چار د منظم ترسراو  ېفارمټونو په رڼا ک ي او عصر  ي معیار  ي د نو 

 ېد یاد ېسس ؤ ، همدارنګه مي کړ  يګو او مراجعو د تائید وروسته عملق راپورونه د اړونده څانبېپالنونه، د تط

پالنونو  ياتد عملی ېس کبېډیټا يپه پرمختلل ېسس ؤ په موخه د م ي روکراس ۍ د مخنیو بېه د بد ال پراختیا  ېبرخ

هر فعالیت ته ځانګړی کود، د فعالیت هدف، د فعالیت  ېله مخ ېبرخ ېد یاد ې، چي کړ  ډیجیتل برخه رامنځته

کمیل اندازه، د ت ېره مصرف )بودیجه(،د فعالیت د ونډتفصیل، دپیل او پای نیټه، د انکشافی فعالیت لپا

 ېداس  و تکمیلول، د اړونده څانګه ا دل، شروع کول، تعلیق کول، ختمول،کې، د فعالیت تکمیل پالن يفیصد

 .منظم او شفافه راپور ورکوونه موجوده ده ېبرخ ېاو دد ي نور په منظم ډول ترتیب شو 
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 پیاوړتیا ېاو ارزون ېد څارن 2.4.4

 ېمخ له ېدد ېچ يپړاوونه او میتودونه په الر اچولمختلف  ېاو ارزون ېد څارن ېسس ؤ د لوړو زده کړو م التقوی 

، ی شو د معلوماتو د ثبت منظم سیستم رامنځته  ېکمرو او د هغ يمنظمو امنیتلپاره د  ېد څارن ېسس ؤ د م

په کچه د حفظ اومراقبت  مؤسس ېاو حفاظت لپاره د  څارنېد تعمير او شتمینو د  مؤسس ېهمدارنګه د 

یلو ته د رسیدګۍ په موخه د او عاجلو مسا امنیتيلپاره د مهمو،  څارنېد  مؤسس ې، د شوی مدیریت رامنځته 

ړل ته واک ورکد هر کارکوونکي  مؤسس ېلوړو زده کړو  التقوی د،همدارنګه د شوی سیستم رامنځته  ي مخابر 

ترڅو د خپل ځان په اړه قضاوت وکړي او خپلې چارې وخت په وخت و ارزوي ترڅو سیستمونه تغير   شوی 

، ارزښتونه، اساسات موخې غوښتنې ې تړلي و اوس ي او د وي د کار کوونکي، دوامداره او د ادارې د اړتیاوو سره 

فیت ېکد تضمين  کېد ارزونو په برخه  مؤسس ې، د کاري کلتور په ډاګه او څرګند کړي  کېاو زمینه برابرون

 يتعمير څخه په هفته وار، میاشتین د مؤسس ېد ټولو شعباتو د چارو او همدارنګه د  مؤسس ېآمریت لخوا د 

 يټول ادارې واحدونه په کلن مؤسس ېد  کېونو په دوام ، د ارز ي ډول نظارت او ارزونه ترسره کېږ او ربعه وار 

هر  نیولو سره د کېپه کچه د فعالیتونو په نظر  مؤسس ېاو د  کېږي  ارزیابيپالن مطابق  عملیاتيشکل د 

د تعمير او کارمندانو  مؤسس ې، د کېږي په اساس د کال غوره کارمندان ټاکل  ورکونېاړخيز تحلیل او راپور 

 :کېږي او کلنۍ ارزونه د الندی موخو لپاره ترسره  هفته وار، میاشتینۍ

 تو د زیاتوالي لپاره د نتیجې یا پایلو مهمې او کلیدي برخې وپيژندل ش ي.آاجرا 

  کارکوونکو ته دا زمینه برابره ش ي تر څو د خپل کار ارزونه پخپله وکړي او د ځانګړو پرمختګونو په

 کولو سره د ال زیات پرمختګ المل وګرځی.

  په موثریت کې د کارکوونکو څخه دوراني نیوکې  وي  و موخو او اهدافو ته د رسیدو لپاره د دیشو ټاکل

 .کېږي او وړاندیزونه ترالسه 

  کارکوونکو ته دا زمینه برابره کړي تر څو د غوره کاري اړیکو د رامنځته کولو په موخه له خپلو

 ته یې هم ورکړي. هغوی  څارونکو او سوپروایزرانو څخه وړاندیزونه او نیوکې ترالسه او
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  ره له ځان س اجراآتته دا زمینه برابره ش ي تر څو د اوس وخت او راتلونکي لپاره د کارکوونکو  ادارې

 .ولري 

  لو سره کې نیو په پام  فعالیتونو و، مسلکي ودې، او د کارکوونکو لپاره د قانوني اجراآتارزونه د کاري

ارزونې سیستم د اصولو په اساس ده او ټول هغه درجې  ۰۸۱د کارکوونکو ارزونه د ، کېږي ترسره 

عمومي مرحله به دا وي چې ، لري کې قرار  اړونده اشخاص په بر کې نیس ي چې د ادارې په داخل

 .ره واچوي ال کارکوونکي خپله ارزونه په 

 :ندې ډول ديال و د پرمختګ د ارزونو وختونه په اجراآتکاري 

 )خزانیپسرلی او (ې په کال کې دوه ځلې، د هر سمستر په پای ک

 د ازمایښتي دورې په پای کې

 سرهد هر ډول دندې پرمختګ او ارتقاء په نظر کې نیولو 

 د هر ډول قانوني او انظباطي کړنې په پام کې نیولو څخه مخکې

 
AL-TAQWA INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION 

مؤسسهلــــوړو زده کړو  التقوی د  

او مالی چـــارو معاونیت ادارې   

کارمندانو د فعاليت د ارزوني فورم ادارېد   

دوره: يامتحان   د کارمند نوم:  

دوره: ېد ارزون  عنوان: ېدند    

نوم: کېد ارزون   اړونده څانګه:  

نوعیت: ېد ارزون   د قرارداد د پیل نیټه:  

( علمی شورا۷۲/عقرب/۰۰۱۱( ګڼه )۱: )يارزونې د فورم تائیدکارمندانو د کلنۍ  ادارې د   

امنځته ســـیســـتمونه ر  ارزونې، باید اړونده څانګو د فعالیت د لري مختلف آمریتونه او مدیریتونه  کېل کېپه خپل تشـــ چېهره څانګه  مؤســـســـ ېد 

شــــخص د پرمختګ  شـــوی د هر مســـؤل شـــخص او غړی د فعالیت د ارزیابۍ په صــــورت کې د یاد بســـت لپاره د ټاکل  څانګې یادې، تر څو د کړي 

ــیله وګرځد کارمندانو ســــره د  کېد کار د فعالیت د ښــــه کولو  شـــ ي، دغه ارزونه کولی کړي س طرفه درجه منعک بې مدارنګه ، هيمرســــتې م بته وســ

و لپاره د کارمندانو څخه د توقعات دورې کېاو د روان وضیعت او راتلون يڅانګې اهداف وپيژند اړونده  چې برابرويته فرصت  کېارزونه یو څارون

 .ي کې رغنده رول ولوبو په ستراتيژیکو اهدافو  مؤسس ېد  چې، کړي و  بېنيپیش 

په  کېارزون او  کېلپاره د څارون ېبېا کتن( او د درجه بندۍ یا کې)لږ تر لږه په کال  شــــ يد کارمندانو د فعالیت ارزونه باید په دوره ایز ډول ترســــره 

، نه د یو شــــــــــخص په توګه د کارمند کېږي یت اندازه فعال څانګې هرې  ، همدارنګه دشــــــــــ يونه نیول  کېباید شــــــــــخهــــــــــ ی تعصــــــــــب په نظر  کېبرخه 

 .ش يبست د مسؤل په توګه باید د ټاکل شوو معیاراتو په اساس اندازه او درجه بندی  شوی د ټاکل  کېارزښت، بل

ه د ب کېرت او د م بتو او منفی نقاطو په صــــــــــــــو  شــــــــــــــ يډلی( لخوا پـه دقیق او شــــــــــــــفـاف ډول درجـه بنـدی  کې)څـارون کېپـایلی بـه د ارزون ارزونېددی 

 . ش يق او اړونده کارمندانو ته په رسمی ډول پایلی واستول بېد پالیسو مطابق د مکافاتو او مجازاتو اصل تط مؤسس ې

 د فورمې لپاره الرښوونې:

 .وي  او کارمند سره د اړونده بست د ندو الیحه موجوده  کېپه وخت باید د ارزون ارزونېد  .1

مخې ه ل الیحېاو هغه د دندو د  کېږي کـارمنـد تـه ورکول  کـاييیوه  فورمېد  ارزونېواخلی، ددی لپـاره د  برخـه کېکـارمنـد بـایـد پـه خپلـه ارزونـه  .2

 .کېږي سره یوځای  ېارزیابيو نتیجد ټولو  کېپه پایله  چې، وي ( ارزیابي يخپل ځان )خود

 د کارمند د فعالیت د تشریح کولو لپاره الندی درجو څخه یوه وکاروئ. کېهره کټګورۍ  .3
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هدف درجېد  درجه تفصیل درجېد    

ی و ډول ډیر ښه ترسره ش يپه استثنای 5 ی و لپاره د طم  څخه ډیر ترسره ش دندېفعالیت په دوامداره توګه د    

ی و ډیر ښه ترسره ش 4 ی و لپاره د طم  څخه ډیر ترسره ش دندېوخت د  يفعالیت ځین   

شوی ښه ترسره  3 ي کړ طم  پوره  دندېفعالیت په دوامداره توګه د   

لري پرمختګ ته اړتیا  2 کړي لپاره طم  پوره  دندېفعالیت ځینی وخت د    

(شوی ناراضه )ندی ترسره  1 کړي لپاره طم  نده پوره  دندېفعالیت د    

 ېبندۍ لپاره توضیحات وړاندباید ددی کټګورۍ لپاره د نظرونو برخه کې ددی درجه  کېدرجه ورکړۍ، ارزون ۰یا  ۵د  چې کېپه هغه صورت  .4

 د فورم شاته برخه یا اضافی پاڼی وکاروئ. کېد اړتیا په صورت  ،کړي 

، وروســـــــــــتنۍ درجه د ټولو شــــــــــ يلســــــــــت  کې، او ددی کټګورۍ لپاره د نظرونو برخه  شــــــــــ يباید په اوســــــــــی ډول یوځای  درجېپه هره کټګورۍ کې  .5

او د  ش ي( وښودل NAق وړ ندی په )بېد تط ېچ برخې، هغه  ش يد دوه لسـيزو د شـمير په توګه راپور  شـ يدای کېکټګوریو اوسـی درجه ده، او 

 .ش يمحاسبه ن کېپه اوسی  برخېاړونده 

ورمه او کارمند باید ف کېارزون کې، او تکمیل په صـــــــورت ولري ( او کارمند باید دمخه د ارزیابۍ په پروســـــــه لنډ بح  کېکوون ارزیابي) کېڅارون .6

 .لري و باید دنظرونو د اضافه کولو فرصت  وي  السلیک او دواړه خوا

د ریاســــــــــت لخوا  مؤســــــــــســــــــــ ېنیولو ســــــــــره د  کېد ســــــــــلســــــــــله مراتبو په نظر  څانګېراپور د اړونده  شــــــــــوی ( چمتو کېکوون ارزیابيډلی ) کېد څارون .7

 تائیدیږی.

 ځای پرځای کې، او دغه  فورمه د کارمندانو په دوســـــــیه کوي د نظرونو وروســـــــته کارمند فورمه الســـــــلیک  برخېد اخيری  فورمېد ارزیابۍ او د  .8

 .ېږي ک

 او یا د غوښتنی مطابق ورکړئ. کې( ور ځو په جریان ۷۱نیټی څخه د ) ارزونېباید کارمند ته د  کاييیوه  ارزونې ي شو د السلیک  .9

 JOB KNOWLEDGE / TECHNICAL SKILLS مهارتونه/ کېد کار پوهه / تخنی .7

NA 1 2 3 4 5 پوښتنی/مسؤلیتونه 

      A)  ېد ېی کړي کوي او ترسره  درک وي  اړتیا دندېاو د  دندې ي شو ټاکل. 

      B)  وي  د تخنیکونو استعمال، مواد او وسایل په اغيزمنه توګه کار. 

      C) او که نه؟ وي  طرز  العملونه ، لوایح او مقررات تعقیب 

      D)   لري اړونده مهارتونه سره بلدتیا  دندېد تکنالوجۍ او د. 

      E)  ؟کوي ته  پام  خېبر او اړونده اسنادو د خوندی ساتلو  دندېد 

 
 اوسی

 نظریات:

 :QUALITY / QUANTITY OF WORKفیت/ او د کار مقدار/کې .2

NA 1 2 3 4 5 پوښتنی/مسؤلیتونه 

      A)  وي  او تعقیب کېلپاره ملړیتونه ټا دندېد. 

      B)  وي  ش تعقیبوي نیول سره ضرب العجل او مهال کېد معیارونو په نظر. 

      C)  منه او اقتصادی توګه کار اخلی.د منابعو څخه په اغيز 

      D)  کوي یا الرښوونی سره سم کار ترسره  مرستېد عادی. 

      
E)  و او بهرنیو مشتریان ادارې په دوامداره توګه د  چې کوي د کار په نتیجه داس ی پایلی او خدمات وړاندی

 .کوي او هیلی پوره  وي  اړتیا

 
 اوسی

 نظریات:



 

  
13 

 

 :INITIATIVE / CONCLUSION نوښت / پایله/ .7

NA 1 2 3 4 5 پوښتنی/مسؤلیتونه 

      A)  کوي لو اغيزمن اقدام او کار ترسره وي پرته له. 

      B) کوي او د حل لپاره یی اغيزمن وړاندیزونه وړاندی  وي  ستونزی تحلیل. 

      C) وي  مهارتونو زده کولو لپاره لیوالتیا څرګند وي  د ن. 

      D)  کوي ق وړ پالنونه رامنځته بېینی او د تطسرته رسولو لپاره ریښت دندېد. 

 
 اوسی

 نظریات:

 

 

 

 

 :LOYALTY / SELF-MANAGEMENT/ خودی مدیریت/ ادارې وف .4

NA 1 2 3 4 5 پوښتنی/مسؤلیتونه 

      A) ش سره سم د کارونو پیل او دوام.وي د وخت  پاپند، او د مهال 

      
B)  او په خپل وخت یی  وي  اتب تعقیبسلسله مر  کېد رخصتۍ او عاجلی غير حاضرۍ په صورت

 .کړي اړونده مسؤلين خبر 

      C)  کوي خپل وخت په موثره توګه اداره. 

      D) پایلو مسؤلیت منی. کېد خپلو کړنو او راتلون 

 E) وي  خدماتو ړاندی کولو ته ژمنتیا څرګند. 

 
 اوسی

 نظریات:

 

 :COMMUNICATION / TEAMWORKمفاهمه / ټیم ورک )همکاری( / .7

NA 1 2 3 4 5 پوښتنی/مسؤلیتونه 

      A)  په پالیسیو، طرز العملونو او اهدافو پوهيږی. ادارې د کار د اړتیا سره سم د 

      B)  کوي او وده ور  کوي باور، متقابل احترام او د همکارۍ کاری چاپيریال رامنځته. 

      C) کوي و کې په اغيزمنه توګه وړاندی د کار اړونده معلومات او نظرونه نورو ته په شفاهی او یا لیکلی اړیک. 

      D)  کوي الس ور  مرستې، او همکارانو ته د کوي د پيریدونکو سره ښه سلوک. 

 E)  کوي د کلتوری تنوع مالتړ  کېپه کار ځای. 

 
 اوسی

 نظریات:
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 :INNOVATION / CHANGEنوښت / بدلون / .2

NA 1 2 3 4 5 پوښتنی/مسؤلیتونه 

      A) له ځانه وړتیا ښودلی. کېکولو او منلو  نظرونه په رامنځته وي  ن 

      B)  وي  و شرایطو او بدلونونو سره ځان عیار وي د ن کېپه کاری چاپيریال. 

      C) کوي فرصتونه په ګوته  وي  د کاری پروسو د ښه کولو لپاره ن. 

      D) کوي نظرونو څخه مالتړ  وي  او د ن وي  خالقیت څرګند. 

 
 اوسی

 نظریات:

 

برخه( ي فی مسؤلیتونه او نوښتونه )اختیار نور اضا اړوند دندېد   

 وظایف/مسؤلیتونه   5 4 3 2 1

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 اوسی 

 نظریات:

 

 

 

 

     عمومی اوسط: 
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( کېکوون ارزیابي) کې، کارمند او څارونوي  کارمند د پورتنۍ درجه بندۍ سره موافق نه  ې ر چېیادونه: که  

برخه( ي . )اختیار کړي باید خپل نظر وړاندی   
 

مطابق ترسره شوه او د پورته درجه  الیحېنیولو سره او زما د وظایفو د  کېپه نظر  ېوخت او نیټ ي د کار  دندېپورته ارزونه زما د 

 موافق یم.
ً
 بندۍ سره کامال

/        /      ۰۰۱۱( نیټه:                                               کارمند نوم )                                            ( السلیک: )     

/        ۰۰۱۱د مشر نوم )                                            ( السلیک: )                                                  ( نیټه:  څانګېد 

      / 

نیول سره ترسره او نهایی شوه. کېو طرز العملونو په نظر پورته ارزونه د ټولو اصولو ا  
 

( )                  ( السلیک              ( )        ۷نوم) کې( ارزون     السلیک )                      (         ( )                ۰نوم) کېارزون   
 

( )                       ( السلیک )                        ۰نوم) کې( ارزون                     ( السلیک )            ( )              ۹نوم) کېارزون  

.وي  ریاست پورتنۍ ارزونه تائید مؤسس ېد   

/        ۰۰۱۱( نیټه:     د رئیس نوم )                                            ( السلیک: )                                              مؤسس ېد 

      / 

 فورم  ارزونېکارمندانو د فعالیتونو د کلنۍ  ادارې د  

 د علمي همکاريو پراختيا     5.4 

کو چارو وزارت، ننګرهار پوهنتون، ننګرهار پوهنې رياست، سپين غر لوړو ند ګډوالو او بېرته راستنيدو 

 همکاريو هوکړه ليکونه السليک شوې دي.زده کړو مؤسسه، ننګرهار ښاروالۍ سره د ګډو علمي 

 د مرستو جزب  5.4

په راتلوونکي کال کې په دې اړوند په يوې  کړي مؤسس ې د مرستو جذب اړوند التراوسه پورې کوم اقدام ندی 

 تګالرې کار روان دی.

 د بودیجی زیاتوالی: مؤسس ېد  6.4

پوهنځیو ریاستونو، امریتونو، مدیریتونو،  ټولو معاونیتونو، مؤسس ېاو مالی چارو معاونیت د  ادارې  چېدا 

او مالی خدماتو په وړاندی کولو مکلف دی،  ادارې مرکزی او پوهنځیو شموله کمیټو او ټول اړونده برخو ته د 

( ۰۰۱۱د پنځه کلن ستراتيژیک پالن لپاره پنځه کلنه بودیجه او د یاد پالن مطابق د ) مؤسس ېد  کېاو پدی لړ 

د  ېک، او پدی برخه شوی ه د یو منظم پالن او ټولو برخو ته شامله بودیجه ترتیب هـ ش کال کلنۍ بودیج

 مقایس وي  ( هـ ش کال ته په کتو سره د ی۰۰۱۱محصلینو د احصایی مطابق ، او همدارنګه د تيرو کلونو او )

ی نکشافپه خاطر د ا وي  فیت د دوهم او دریم پړاونو د ترسراکېد تضمين  مؤسس ېڅيړنی په اساس او د  وي 

زمی کلونو د بودیجی د زیاتولی لپاره ال  کېد راتلون مخېد ناخالصو عوایدو او مصارفو له  مؤسس ېفعالیتونو او د 
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میاشتی په عوایدو هرې ( کال د۰۰۱۱د بودیجی د موثروالی او زیاتوالی لپاره د ) کېاو پدی برخه  لري هڅی جریان 

 ت کېاتوالی د راتلوندا زی چېپه سلسله وار ډول زیاتوالی راغلی،  کې
ً
 .لري اثير کلونو د بودیجی په موثروالی مستقیما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راپور ورکونه: شفافه 7.4

ژمنو  او کې( هـ ش کال کې د مسل۰۰۱۱چارو معاونیت په ) ياو مال ادارې د  مؤسس ېد لوړو زده کړو  التقوی 

 افټد پرمختللو س کېره د حساب ورکولو په برخه نیولو س کېالتو په نظر کېتش ادارې کارکوونکو او  ادارې 

، ي کړ ټول مالی امورات ترسره  مخېس له بېد جام  او ټولو برخو د شامل ډیټا مؤسس ېرونو او همدارنګه د وي

د مالی  ،مؤسس ېد پرمختیا لپاره  برخېمنظمه او شفافه راپور ورکونه شامله ده، همدارنګه ددی  برخېاو ددی 

ف، او قرطاس ی د استعمال، معلوماتی تکنالوجۍ ، حفظ شيکاتو، بشری منابعو، ډیجیتل ار چارو، تهیه او تدار

د محوطی د منظم ساتلو ورځنی، ربعه وار او کلنیو شفافو راپورونو منظم سیستم  مؤسس ېاو مراقبت او د 

ت نورو د لوړو زده کړو وزارت د ټولو اصولو او مقرراتو ترڅنګ د حکوم مؤسسه، همدارنګه شوی رامنځته 
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و د خپلو فعالیتونو، عوایدو ا کېپدی لړ  چېصورت نیولی،  ورکونېاداراتو ته د اړتیا په اساس شفافی راپور 

مستوفیت ته د ربعه وار مالیه جات، د کور د کرایه مالیه جات، پر معاشاتو مالیه  کېمصارفو په صورت 

اړونده اداراتو ته د کلنیو  کېپه صورت النسونو مالیه جات او د مصارفو او عوایدو بېجات، کلنی شفاف 

په د مالی چارو په  مؤسس ېد ال پراختیا لپاره د  برخې، او ددی کړي بررسیو منظم راپور او اسناد وړاندی 

تر څو ټولی چاری شفافی او د قانون  کړي د دولت د مالیه جاتو لپاره د منظمی بودیجی کود رامنځته  کېچوکات 

 .ش يړی مطابق په خپل وخت مخته ال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علمي برنامې 5.

لوړو زده کړو مؤسسه تل هڅه کړې ده چې خپلې عملي برنامې د لوړوزده کړو وزارت د قوانينو  التقوی د

او مقرراتو په چوکاټ کې او د مؤسس ې د پاليسو په پام کې نيول سره پراختيا ورکړي چې په الندې ډول ترې 

 يادونه کوو:

 کي پراختياد علي کادر غړو مسل   1.5 

التقوی د لوړو زده کړو مؤسس ې د علمي کارد مسلکي پراختيا په برخه کې دېرې هلې ځلې کړې چې لدې 

جملې څخه يو شمېر استادان  چې د فوق لېسانس زده کړو په موخه بريالي شوې مؤسس ې د دوی د دندو او 

 امتيازاتو په حفظ سره ساتلي چې په الندې جدول کې ښودل کېږي:

نتونپوه کال  ګڼه نوم او تخلص پوهنځی رشته 

عبدالحميد  حقوق او سياسي علوم سياسي علوم پيښور پوهنتون ۰۰۱۱
 سيرت

۱ 

شهاب الدين  اقتصاد سوداګري خراسان پوهنتون )جالل اباد( ۰۰۱۱
 افغان

۲ 

 ۳ جهاد حسين اقتصاد سوداګري هزاره پوهنتون )پيښور( ۰۰۱۱

علوم سياسي اباسين پوهنتون )پيښور( ۰۰۱۱  ۴ زاهد خليلي حقوق او سياسي علوم 

 



 

  
18 

 الندې ډول نوی تقرر کړی: د علمي کادر برخه کې په ( کال۱۰۴۴مؤسس ې په )

 اړونده پوهنتون
 تحصیلي

 رشته

قرار داد 

 ډول
 ګنه  نوم  پالر نوم  ې ګڼهتذکر هکچ حصیلت نوعیت دندې

Imperial College 
of Besiness 
Studies 

HRM ماستر استاد دایمی 
1399-0601-

20812 
عجب ګل 

 صافی
عبدالرحیم 

 صافی
1 

 ننګرهار
اداره او 

 دایمی پلوماسیدی
دپوهنځی 

 لیسانس مرستیال/استاد

1400-0100-
 رشید هللا  افغانستان 61134

2 

 سویلي آسیا
نړیوال 

 دایمی حقوق
اداره او دیپلوماسي 

 عتیق هللا 885518 ماستر ډیپارټمنټ آمر
لطف هللا 

 عزیزی
3 

 عثمانیه هند
اداره او 

 عبدالستار 688353 ماستر استاد دایمی دیپلوماسی
هللا  سمیع

 سمیر
4 

 ننګرهار
قضاء او 

 څارنوالی
نیمه 

 23661284 ماستر استاد دایمی
محمد 

 داؤد 
غفران هللا 

 صافی
5 

 ننګرهار
فقه او 

 ماستر استاد دایمی قانون

1400-1101-
62616 

ګالب 

 الدین 
اسالم الدین 

 منیب
6 

 آزاد اسالمی 
حقوق 

 عمومی
نیمه 

  عزت هللا نبی ګل 961018 ماستر استاد دایمی
7 

 ننګرهار
انګلیسی 

 215737 لیسانس استاد دایمی ادبیات
حبیب 

 فواد ارین الرحمن
8 

 ننګرهار
فقه او 

 احمد شاه  ودان شاه  469182 ماستر استاد دایمی قانون
9 

 سویلي آسیا
نړیوال 

 حقوق
نیمه 

 ماستر استاد دایمی

1400-0104-
53722 

افتاب 

 الدین 
مجیب 

 الرحمن 
10 

 ننګرهار
 قضاء او

 څارنوالی
 دایمی

موسسی رییس/  

 استاد
 ماستر

1399-1203-
48814 

لعل 

 ضمیر
خوشحال 

 جواد
11 

 ننګرهار
قضاء او 

 دایمی څارنوالی
حقوقي علومو 

 ماستر ډیپارټمنټ آمر

1400-0200-
 عبدالستار 61802

عبدالصبور  

 صادق
12 

 ننګرهار
قضاء او 

 ماستر استاد دایمی څارنوالی

1399-1001-
65392 

محمد 

 محمد رفیق وسفی
13 

 ننګرهار
قضاء او 

 نورالحق 620525 لیسانس استاد دایمی څارنوالی
صابر 

 صاحبزراده
14 

 ننګرهار
قضاء او 

 اعظم ګل  961299 ماستر استاد قراردادی څارنوالی
اسرار هللا 

 اعظیمی
15 

کاردف متروپولیتن 

 )انګلستان (
تجارت 

 دایمی مدیریت
اقتصاد پوهنځی 

 19340879 ترماس رییس/استاد
مولوی 

 عبدالحنان
سید 

 عبدالمعز
16 

 دایمی مالی خراسان
دپوهنځی 

 مرستیال/استاد
 نعمت هللا  976414 لېسانس

حیات هللا 

 اشنا
17 

ام ایس ساینس 

 پوهنتون
 دایمی اقتصاد

اداره او تجارت 

ډیپارټمنټ 

 آمر/استاد
 ماستر

1400-0302-
32044 

 18 وسیق هللا  شفیق هللا 

 19 نعمت هللا  حیات هللا  7450271 ماستر استاد دایمی اقتصاد نتوننړیوال پوه
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 علمي کادر غړو ته لنډ مهال برنامې   2.5

فونه صنلوړوزده کړو مؤسس ې د علمي کادر غړو ته د انکليس ې ژبې زده کړې په برخه کې ځانګړې  التقوی د

 علمي کادر غړي پدې برنامه کې په زده کړو بوخت دي.
ً
 جوړ کړې چې عمال

د مؤسس ې علمي کادر غړو ته د د وي د ظرفیت  له الرې مسلکي پرمختیا کمیټې مؤسس ې د  په همدې توګه

رفیت د ظ هغوی ل سیمینارونه او ورکشاپونه وړاندې کړي دي. د دې تر څنګ يې د يالبيلوړونې په برخه کې ب

 لو سیمینارونو او ورکشاپونو په ترسره کولو کې همکاري کړې ده.يالبيلوړونې په تړاو د ب

 :له پاره وړاندې شوي سيمينارونه/ورکشاپونه د علمي کادر د مسلکي پراختيا

 .شوی ورکشاپ وړاندې  OBE/SCLد علمي کادر غړو ته د  -۰

 

 

 

 

 

 

 بریښنايي زدکړو په اړه ورکشاپ -۲

 

 

 

 

 

 

 

 س په اړه ورکشاپبېډيټا -۳
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 ورکشاپ شوی معیارونو په اړه وړاندې  ۰۰فیت د کېد تضمين  -۰

 

 

 

 

 

 

 

 د څيړنې ډيزاین سیمینار -۵

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د اداري مراسالتو او پالن جوړونې ورکشاپ -۶
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 ورکشاپ AMOSد څيړنې د موادو د تحلیل او تجزیې یا  -۲

  

 

 

 

 یتودلوژۍ ورکشاپد څيړنې م -۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 لېسانس برنامې فوق    3.5 

د مؤسس ې  په ستراتيژيک پالن کې د ستراتيژيکو موخه څخه يوه مهمه موخه د حقوقي او سياس ي علومو 

پوهنځې کې د ماسترۍ برنامې ايجاد دی چې په تېر تحصيلې کال کې پدې اړوند په مختلفو وختونو کې د رهبرۍ 

 ترالسه ش ي.په راتلوونکي کې څو ياده موخه په کچه ناستې شوې تر 

 د تحصيلي نصاب پراختيا   4.5

ره الندي اقدامات ترس ېپه برخه ک اینصاب د انکشاف او پراخت تحصیليد  مؤسس ې و ړ زده ک و ړ لو  التقوی دد 

 :دي ي ړ ک

 یليحصتعلوم او اقتصاد( د  اس يی) حقوق او س و ځیپوهن و ړ د داو  ې پر مټیټنصاب کم تحصیليد  مؤسس ې د

 په ېي خهڅ وید هر  ېچ ي،ړ اقدامات تر سره ک ولهډدوه  ېپه مورد ک اینصاب د بهبود، انکشاف او پراخت

 :کوو  ادونهی ول ډ په الندېمختصر شکل 

شکلي اقدامات ېپه برخه ک اينصاب د انکشاف او پراخت تحصيلياقدام: د  يړلوم  

 دخلو ید ز  ېد بهبود او انکشاف په مورد کنصاب  تحصیليپه سطحه د  مؤسس ېد  ېهغه اقدامات دي چ دا

 .له لوري ترسره شوي دي يیټنصاب د کم تحصیليد  مؤسس ېسره په تفاهم او مشورو د  انونو ګلورو او ار 
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رو نو  هګمسلکي اشخاصو او همدارن وندهړ د موجوده محصالنو، فارغو محصالنو، استادانو، ا ېبرخه ک پدي

ه ............( سر استیچارو ر  و یدبهرن ت،یمستوف مرکات،ګ ،ېجناي والي،ارنڅ) قضاء،  انونو ګار  دخلو یز  وندهړ ا

  یوز ت يڼتنپاښهغوي ته پو  ي ته رابلل شو  و ډلوري غون دخلیشوي، ز  ري یدا يډغون یناستي شوي، مختلف

 اتو یي نظر پد ابېشوي او  تلښغو  اتینظر  ېنصاب د بهبود په برخه ک تحصیليد  ېک و ڼتنپاښشوي او پدي پو 

 تایغوره نظر  خهڅ اتوینظر  ولو ټ ېد د ابېشوي او  لیجم  واري شوي، تحل اتینظر  ول ټ  شوي باندي بح

 .شوي  کیسره شر  ونوالو ګډ وډشوي او د غون ول ټرا

 ېکولو په مورد ک هینصاب د ته تحصیليلورو ته پدي د بازار د تقاضاء مطابق  دخلو یز  وندهړ ا ګنڅتر  ید د

وره موجه او غ خهڅ انونوګشوي او پدي هکله د مربوطه لورو او ار  ييږ ل ول ډپه رسمي  يڼتنپاښپو  لو ېب ال ېب

داس ي  ېاس ي او اقتصاد برخو کیپه حقوقي، س هګنهاد په تو  وعلميیشو د  یوکول و څشوي تر  تلښغو  اتینظر 

ل قناعت حاص ولنيټاو وس ي او هم د  ېونکوي  وابځستونزو ته  وندهړ ا ېچ و ړ ک انديړ ته و  ولنيټ دیتو ل و ی

 .ي ړ ک

 :متني او ماهوي اقدامات ېپه برخه ک اينصاب د انکشاف او پراخت تحصيلياقدام: د  ميو د

(  متن، محتوا او مفرداتو ته شامل دي پدي نوینصاب) مضام تحصیليد  ېاو اقدامات دي چ نيړ هغه ک دا

 لهیو په پاماتاو د شکلي اقدا ي ړ سره ناستي ک انونو ګلورو او ار  دخلو یز  لو ېب ال ېنهاد د ب تحصیليهم  ېبرخه ک

فردات م ېچ نيمضام نيځی هګشوي، د م ال په تو  کهیالسته راغلي هغه له دوي سره شر  لهیکومه پا ېچ ېک

 ياځ ېپه بل مضمون ک ېسره ورته او مشابه وه هغه مضمون حذف شوي او مفردات ي نو یله نورو مضام ېي

ق جزا، عمومي حقوق جزا او د دي مفردات په اختصاص ي حقو  ېچ لیشوي، لکه د کود جزا تحل یاځپر 

تللي،  هځهغه ملن دهینه محسوس ېي ایتړ ره اډی ېچ نيهغه مضام نيځی هګمدغم شوي، همدارن ېک ژندهيجزاپ

و معاهدات والو ړین ونونه،ړ دفاعي ت والړیاو بحري حقوق، ن ېفضاي والړین راف،ګلکه تعاملي حقوق، مونو 

 .اغلير  تهځاو انکشافات من راتيورته م بت تغ تهیاو دد معامالتو حقوق  ک،ینیاو اداري کل یاس یحقوق، س

 تنو ښاو د وخت د غو  اري یمع و ی وڅهم ورته اقدامات ترسره شوي تر  ېک يځپه اقتصاد پوهن هګهمدارن

 نيځی ېنصاب ک تحصیليد ترالسه کولو لپاره هم په  ليید دي پا ېچ و،ړ ک تهځنصاب رامن تحصیليمطابق 

دات مهارتونو په نوم مضمون مفر  شنټینیز یورته اشاره کوو: د مؤثر پر  ول ډپدي  ېراغلي چ تهځمن رايم بت تغ

ه روانشناس ي پ هګشوي، همدارن ايځپر  ايځ ېپه نوم مضمون ک ميید کاروباري مفاه ېي نيځیملغاء او  نيځی

شوي. د دي  ايځپر  یاځ ېداداري روشونو په نوم مضمون ک ېنوم مضمون مضمون لغوه او مهم مفردات ي

داس ي مضمون  ېاو په عوض ي دهیمحسوس هن ایتړ ا رهډی ېلغوه اعالن شوي کومو چ نيمضام نيځی ګنڅتر 

د  ېپه نوم مضمون لغوه او په عوض ي ر يد تغ تیر ی: لکه د مددهیورته محسوس ایتړ ا رهډی ېاضافه شوي چ

د داس ي روشونو او برنامو د تحقق لپاره هم  هګهمدارن. په نوم مضمون ور اضافه شو تیر یمد تیفکېکلي 

دي استاد پ ېپه هر مضمون ک عنيیوروزل ش ي  ول ډمحصالن په عملي  ېي ادیپر بن ېشوي چ هیپالنونه ته

په عمل  يیور یمحصالن هره ت و څتر  ي ړ باندي هم کار وک تیاو ماه تید مضمون عملي نوع ېمکلف شوي چ

هم په  عنيیعملي کار وش ي،  دیبا ېاو پدي برخه ک ي ړ موارد ترالسه ک قبېتط د ېاو هم ي ي ړ ک قبېپلي او تط ېک
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 ول ټ دغه ېاو هم د اقتصاد په برخه ک ېهم په اداري برخه ک ،ېهم په حقوقي برخه ک ،ېبرخه ک اس يیس

محترم وزارت د علمي او انکشافي برنامو د محترم  و ړ زده ک و ړ د لو  ول ډاجراءات په متواتر شکل په رسمي 

 .شوي  کيیشر سره  استیر 

ول او پروتوک دليیرس بوي په تص ېک و یټاو کم و ځیپوهن و،ګانڅ وندهړ په ا مونهیاجراءات او تصم ول ټ دا

 شوي دي. دیتائ ټپربنس لو یشوي البته له بح  وروسته د موجه دال 

 تضمين کيفيت او اعتبار ورکول      5.5

ين د تضم ېکال ک ر ېکانديد ده او په ت ته ېمرحل ېدوهم ېونړ لو  تیمؤسسه د کيف و ړ زده ک و ړ لو  التقوی د

 ته کانديد ش ي. او ړ پاس او دريم پ او ړ دغه پ و څلري تر  یچمتووال ړ بشپ ټپه م ټېکيفيت کمي

 درس ي موادو پراختيا   6.5

د مؤسس ې ډيپارتمنتونو او د تحصيلې نصاب مرکزي او د پوهنځيو کميټو په تېر تحصيلي کال کې د تحصيلې 

ل علمي کادر غړي پر دې مکلف کړې دي چې درس ې مواد ترتيب او د سميستر په نصاب په مطابقت سره ټو 

پيل کې د محصالنو په خدمت کې ورکړې نو پدې همدې اساس علمي کادر غړو چيپترنه ترتيب کړې او ددې 

ترڅنګ ځينو علمي کادر غړوي په حقوقي علومو، سياس ي علومو، ديني علومو، تاريخې علومو او اقتصاد کې 

کتابونه ليکلي چې د تحصيلي نصاب کميټې د تائيدۍ څخه وروسته د درس ې کتاب په توګه تدريس درس ې 

 کېږي.

 بريښنايي زده کړې     7.5

په دې ورستيو کې په ځانګړي توګه د قرنطين په حالت کې  لوړو زده کړو مؤسسه التقوی د

و د رمخ وړلو لپاره او اسانتياالکترونيکي زده کړو زمينه محصالنو ته برابره کړې ده. د چارو د ښه پ

 رامنځته شوي.برېښنايي زده کړو کمېټه  رامنځته کولو په موخه د 

 ( برېښنايي زده کړې دStudent Portal له الرې )  

 
 
 
 
 
 

 

 :برېښنايي زده کړې د یوټیوپ کانال له الرې 
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 ( برېښنايي زده کړې دWhatsApp:ګروپونو له الری ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( کنفرانس پرمختللی سافټوير له طريقه:ZOOMرېښنايي زده کړې د )ب 

 پر ليکه يا انالين زده کړو  په جريان کې محصلينو ته کورنۍ دنده ورکول او داستاد او محصل ترمنځ مباح ه کول.
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ي ي خونې په هر ټولګپه همدې توګه مؤسسه غوره زده کړه ييزې اسانتياوې  لري لکه غوره  او پراخه تدريس 

 سکرين ، انالين حاضري محصلينو ته په انالين توګه د درس ي موادو انتقال. LCDکې 

 یته الس رس  ۍ معلوماتي تکنالورژ     8.5

په موخه د معلوماتي  ۍالس رس  ښ ېته د  ۍنالوژ ګد معلوماتي ت ېمؤسس  و ړ زده ک و ړ لو  التقوی د 

 .يځمخ ته  هګپه منظمه تو  ې چار  ې د الر  مديريت ېدد ېچ کړي  تهځمديريت رامن ۍکنالوژ ټ

 

 

 

 

 

 

 

هم د خپلو علمي او اداري چارو د ال پرمختیا او عصري سیستم د  مؤسسهلوړو زده کړو  التقوی د

رامنځته کولو لپاره یو جام  او د لوړو زده کړو وزارت د لوایحو او مقرراتو او همدارنګه د نړیوالو معیاراتو 

  ږی.یادېس په نوم بې( ډیټاSmart Cube ERP، چې د )کړي  مطابق یو سیستم رامنځته
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 لوړو زده کړه ته الس رس ی6 .

ب مناس يز ړ زده ک ي ګړ انځ انتهځد مسلکي او علمي کادرونو په لرلو سره  مؤسسه و ړ زده ک و ړ لو  التقوی دد 

اره د اد و ړ زده ک و ړ لو  لتقوی داشتون لري. د  ې اسانتياو  يز ړ غوره زده ک ېک ريالېچاپ ېلري او په د ريالېچاپ

 ېلري، چ کتابونه ودښاو الر  س يېپاره پال هته د السرس ي ل و ړ زده ک و ړ د جذب او لو  انتهځراتلونکي لپاره  منډاډ

 ته السرس ي ومومي. و ړ زده ک و ړ ش ي لو  یکول وادوالېه ېي ټپر بنس

 لوړو زده کړو ته د السرس ي زياتوالي   1.6

د لوړو زده کړو ته د السرس ي  ګراف په لوړولو کې د جذب پاليس ي لري،  سهمؤسلوړو زده کړو  التقوی دد 

چې د لوړو زده کړو وزارت د نافذه قوانینو، مقرراتو او الیحو په رڼا کې تصويب شوي او  د محصلينو د جذب 

 په موخه وض  شوې ده:

ته د  هغوی  په چوکات کې په شرايطو برابر اشخاصو جذبول او مؤسس ېلوړو زده کړو  التقوی د (1

 لوړو زده کړو په برخه کې السرس ي لپاره اسانتياوې او اساسات برابرول.

 داوطلبو اشخاصو  ته تحصيلې ودې او شغلي مهارتونو د پرمختګ الرو وړاندوينه کول. (2

د هېواد ځوان نسل د علمي، مسلکې او تخصه ي وړتيا او پياوړتيا لپاره د ښوونې او روزنې په برنامو  (3

 د مکلفيتونو او مسوليتونو ټاکل. کې د محصلينو 

د هېواد د وګړو او د دولتي او خصوص ي ادارو  د کارکوونکو لپاره د امکاناتو زمينې برابرول او د  (4

 ظرفيت لوړونې چارې ترسره کول.

د دولتي او نورو خصوص ي لوړو زده کړو موسسو ترمنځ د آزادې سيالۍ له الرې د لوړو زده کړو   (5

 کېفي لحاظ توجه کول.پرمختګ ته په کمي او 

کې د دواطلبانو  هغوی ( ټولګيو د فارغانو څخه ډاډ حاصلول او په ۰۷( او څوارلسم )۰۷د دولسم ) (6

 ت بيتول او ورته معياري د لوړو زده کړو خدمتونو  وړاندې کول.

الصه ته الره خان بساينې ځڅو په هېواد د وګړو  د زده کړو  کچې  ودې او پراختيا لپاره د بشري قوي توليدول؛ تر  (7

 ش ي.

 د عصري وسايلو او معاصر ې تکنالوژۍ پر بنسټ  د محصلينو د کانکور ازموينې څخه دقيقه ارزيابۍ کول.  (8

  د کانکور ازموينې په پروسه کې د هر ډول مداخلي او ناوړه ګټې اخيستنې څخه مخنيوي کول. (9

 ن دوستۍ د روحيې پياوړتيا.او  د ځوانانو  ترمنځ د ملي يووالي او وط د نويو محصلينو د جذب  (11

د محصلينو جذب په پالېس ۍ کې د محصلينو جذب له پاره اسانتياوې په پام کې نیول شوي، چې ترې د خپلې 

 تحصيلي دورې پر مهال ګټه اخلي:

 .معياري تحصيل او مناسب فيس 

 .مجهز کمپيوټر ليپ 

 . ډيجيټل کتابتون 

 .د محصلينو له پاره ښه تحصيلي چاپېريال 

  مرکز.څېړنېز 
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 .د محصلينو له پاره په لوړه کچه تحصيلي اسانتياوې 

 .د ملي او نړيوالو  ښوونکو او اداري کارکونکې شتون، چې د ماسترۍ او دوکتورا په کچه تحصيلي سندونه لري 

 .حقوقي کلينک او تم يلي محکمې 

 .بهرنيو هېوادونو کې محصلينو له پاره د لوړو زده کړو زمينه برابرول 

  توګه د ملي او نړيوال نصاب تدريس. په جال جال 

 .د ښځينه و محصلينو له پاره مجهز  ټرانسپورت 

 .د موټرو تم ځای 

 .د امنيت د تامين له پاره د الزمو امکاناتو درلودل 

 .د ملانځه د اداء کولو له پاره د مناسب ځای درلودل 

 .د شنې ساحې درلودل 

 .د علمي مجلي درلودل 

د نويو محصلينو د جذب پوره ظرفيت لري  او د پوهنځيو په تفکېک په  سهمؤسلوړو زده کړو  التقوی د 

د محصلينو احصائيه په  ونو سمستر او خزاني کال پسرلني ۰۰۱۱چې د  بېالبېلو څانګو کې محصلين جذبوي.

 الندې ډول ښوودل کېږي:

 مجموعه                                          څانګې      پوهنځي        هګڼ

 یسمستر خزان سمستر بهاری 

 1907 2794 قضاء او څارنوالي حقوق او سياس ي علوم ۰

 اداره او ډيپلوماس ي
 اقتصاد ۲

 

 1303 عمومي اقتصاد

 

989 

 او تجارت  ادار 

 مالي

 2896 4097  مجموعه

ي، چې فيسونو کې د لوړو د فیسونو د کمښت کړنالره لر  التقوی دلوړو زده کړو ته السرس ي په پار 

کمښت)کمښت( په چارو کې د شفافيت او  له کمښت څخه د مستحقو اشخاصو د برخمن کېدو په موخه 

 .وض  شوې ده

 :ددې طرزالعمل د وض  کېدو موخې عبارت دي له

ـ له اقتصادي اړخه د ټولنې کمزوري، ناتوانه او ضعيف قشر ته په کم لګښت د لوړو زده کړو د زمينې ۰

 .برابرول

 .ـ د فيسونو په چارو کې د شفافيت، قانونيت او عدالت رامنځ ته کول ۷

 .وي  ـ د ټولنې د بې وزله وګړو السني۹

 .. د فيسونو د کمښت د عرايضو او مکتوبونو د ارزونې کميسيون ۰

کې د فيسونو د کمښت د عرايضو  مؤسسهد فيسونو په چارو کې د شفافيت او عدالت په موخه په دې 

 .د ارزونې او کمښت کميسيون ايجاديږي  او مکتوبونو 
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 :د فيسونو د کمښت د عرايضو او مکتوبونو  د ارزونې کمېسيون غړي عبارت دي له

 رييس مؤسس ېـ د ۰

 .د علمي چارو مرستيال .۷

 ـ د اداري او مالي چارو مرستيال۹

 المرستېد محصالنو چارو  .۰

 فیت امر کېد تضمين  .۵

 :تحقين په الندې توګه ديد کمښت مسددې کړنالرې له مخې 

 ـ د هېواد د ملي حاکميت، خپلواکۍ او ازادۍ د ساتنې په الر  کې د شهيدانو ورثه.۰

 ورثه. هغوی ـ معيوبين، معلولين او د ۷

 ورثه. هغوی ـ ملي امنيتي ځواکونه او د ۹

 ـ د ليرې پرتو او نا امنه سيمو اوسېدونکې.۰

 د لرونکې وګړي.ـ د ټولنې نور بې وزله او د کمزري اقتصا۵

 ـ ښځينه.۶

 دی. ی شو سسه کې کمښت پر دريو ګټګوريو وېشل ؤ ادي وضعيت ته په کتو سره په دې مد هر شخص اقتص

 سلنه  کمښت. ۰۱۱زيات تر  ۵۰الف کټګوري:  له 

 سلنه کمښت. ۵۱زيات تر  ۷۰ب کټګوري: له 

 کمښت. سلنه  ۷۱تر  ۵ج کټګوري له 

 زياتوالي ېصلينو د السرس کړو ته د ښځينه مح لوړو زده2.6   

په چوکاټ کې د ښځينه محصلينو د جذب  مؤسس ېلوړو زده کړو  التقوی دش ئ د  یکوال  توګهالندنې  په

 زياتوالي د بهاري او خزاني سمسترونو په پام کې نيولو سره پرتله کړئ:

رېدا تاثيرات او په بهاري کانکور ازموينه کې چې د کرونا ويروس د خپ مؤسس ېلوړو زده کړو  التقوی دد 

( تنه محصلين جذب شوي و، چې له دې ۶۲۰اقتصادي ستونزې هم شتون درلود خو بيا هم په مجموعه )

 . ی لوړو زده کړو ته السرس ي پيدا کړ  ( تنه ښځينه محصالن۰۵جملې )

و بيا خد خزاني کانکور ازموينې په لړ کې بيا هممهاله د کرونا ناروغۍ بدې اغېزې په ټولنه کې شتون درلود؛ 

( تنه محصلين دو ۲۰۷هم د لوړو زده کړو سره په شرایطو برابرو مراجعينو لېوالتيا وه او په مجموع کې )

( تنه ښځينه ۰۱حقوق او سياس ي علومو( ته بريالي شوي، چې له دې جملې ) -بېالبېلو پوهنځيو )اقتصا

 ورکوي.محصليني لوړو زده کړو ته السرس ي پيدا کړي او خپلو زده کړو ته دوام 

 د کريديت سيستم تقويت او عملي کول     3.6

د کريديت  سيستم اليحه د نړۍ په زياتو هېوادونو کې د لوړو زده کړو په برخه کې يوګټوره او پرمختللي اليحه 

يې په سمه توګه عملي کولو سره ژمن ده. په هېواد کې د لوړو زده  مؤسسهلوړو زده کړو  التقوی دده، چې 

امنځته کولو او د دنيا د مختلفو هېوادونو له پوهنتونو سره د اړیکې  په صورت کې ددې اړتيا کړو سيستم د ر 
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ليدل کېږي چې دغه سيستم په بريالي توګه عملي او هغه خنډونه چې د لوړو زده کړو په برخه کې شتون لري 

 ددې  سيستم په رامنځته کولو سره له منځه والړ ش ي.

پر الر اچولو څخه موخه داده چې محصل وکوالي ش ي هغه فعاليتونو او کړنو ددغې سيستم له عملي کولو او 

کې برخه واخلي چې دده د زده کړې لپاره موثر تمامېږي او ددې سيستم په عملي کولو سره به د هېواد لوړې 

 يزده کړې  د نړۍ له معيارونو سره عيارې ش ي، ځکه چې په دغه سيستم کې محصل ته اسانتيا او يو څه ازاد

او د چټک پرمختګ زمينه ورته مساعده  شوی  وي  ورکړل شوې  او د وخت له  ضايعه کېدو څخه مخني

شوې ده او همدارنګه په دغه سيستم کې د استادانو مسوليتونه او فعاليتونه د محصل د علمي کچې د 

 لوړاوي لپاره ډير ګټور تمامېږي.

د کار طريقه او اقتصادي اسانتياوې د محصل لپاره په دغه سيستم کې د اسانتياوو او امکاناتو لکه وخت، 

په نظر کې نيول شوې دي او په  په دغه سيستم کې محصل کوالی ش ي چې په فکري،مالي لحاظ  او د وخت 

 په نظر کې نيولو سره ځان عيار کړي.

کولو  تهد کريديت اليحي د تطبيق د ال پرمختیا او عصري سیستم د رامنځ  مؤسسهلوړو زده کړو  التقوی د

لپاره یو جام  او د لوړو زده کړو وزارت د لوایحو او مقرراتو او همدارنګه د نړیوالو معیاراتو مطابق یو سیستم 

ر  د کورنۍ وي ږی، دغه سیستم چې د سافټیادېس په نوم بې( ډیټاSmart Cube ERP، چې د )کړي رامنځته 

برخې او راپورنه رانغاړلي دي، چې د هېواد په نوي او عصري تکنالوژۍ سمبال دی دغه سیستم مهمې ټولې 

معیاري سیستمونو ترڅنګ ګم شمېر نړیوال معیاري راپورونو برخې او تګالرې په نظر کې نیول شوي، همدارنګه 

دغه سیستم د ډیټا د منظم ساتلو سیستم، محصلين خپلو معلوماتو ته په اسانۍ او له هر ځای څخه 

ستادانو لپاره جال جال برخې او اسانتیاوې ، د کانکور لپاره انالين نوم ليکنه، السرس ی لري، اداري کارمندانو او ا

و ف اشيد انالین نتایجو منظم او عصري سیستم، د محصل د تحصیلي دورې د ټولو فعالیتونو منظم ار 

راپورونه، د محصلینو انالین حاضري  او د محرومۍ او ناکامۍ شفاف سیستم، لوړو زده کړو وزارت ته د 

اپور ورکولو منظم سیستم ، د محصلینو د اکاونټونو او همدارنګه د کورنیو د غړو اکاونټونو منظم سیستم، ر 

د شمولیت څخه تر فراغت پورې د محصل ټولو معلوماتو ته په اسانۍ السرس ی، د کنترول او ارزیابۍ 

 د ارزیابۍ منظمه او  فیت له طریقه د محصلینو پر مټ د استادانو کېمنظمېبرخې او راپورونه، د تضمين 

شفافه پروسه، د استادانو درس ی مفرداتو )کتاب، چېپټر داس ې نور( ته د محصلینو چټک السرس ی، د 

محصلینو د شمولیت فراغت، اخطاريې، او د محصلینو د فراغت اسنادو د انالین تصدیق منظم او پرمختللی 

الو معیارونو سره برابره برخه، د محصلینو د نو لپاره منظمه او د نړیو وي سیستم، د محصلینو د انالین ازم

کورنیو دندو لنډو سیمینارونو برخه، د استاد او محصل تر منځ د مباح ې او نظر شریکولو برخه، د انالین زده 

کړو په لړۍ کې د هغو مضامینو چې عملي کار ته ضرورت لري س ینې تختې  تر څنګ يې د  پورته يادو شوو 

يبرخې او راپورونه هم موجود دي،یاد سیستم ته استادان او کارمندان د برخو سربېره  ډېری فرع

(www.altaqwaerp.net/login( لینک له الرې او محصلين )www.altaqwaerp.net لینک له الرې داخیلدای )

( لینک څخه www.altaqwaer.net/bierp.apkشن د )کېرنګه محصلين کوالی ش ي د موبایل اپلیش ي، همدا

 ډاونلوډ کړي.  

http://www.altaqwaerp.net/login
http://www.altaqwaerp.net/
http://www.altaqwaer.net/bierp.apk
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: د محصلینو داکاونټونو یوه جام  Students Portal (Mobile App)شن( کېد محصلینو اکاونټ )موبایل اپلی

راتو برابره برخه تنظیم کړې، چې محصل د خپلو د پوهنتون په رابطه او همدارنګه خپلو او په ټولو معیا

 انفرادي معلوماتو ته د هر ځای څخه په ډېرې اسانۍ السرس ی لرالی ش ي.

 

 
 

 

 

 

 

( ۱د کریډیت سیستم او همدارنګه د درجه بندۍ د نړیوال او پرمختلي سیستم له الرې د هر مضمون  د )

ږي، چې له دې ځایه د سمستر کې( نمرو پورې ځانګړې درجې او د هغې اوسی ځای پر ځای ۰۱۱صفر څخه تر )

(S.GPA( او همدارنګه د ټولې تحصیلې دورې )C.GPA محاسبه کېږي، چې درجه بندۍ سيستم يې په الندې )

 ږي:کېجدول کې روښانه 

 

Grade Marks Range Grade Point Grade Description 

A+ 90 – Above 4.00 Excellent 
A 85 – 89 3.7 Excellent 

B+ 80 – 84 3.3 Good 

B 75 – 79 3.00 Good 

C+ 70 – 74 2.7 Satisfactory 

C 65 - 69 2.3 Satisfactory 

D+ 60 – 64 2.00 Satisfactory 

D 55 – 59 1.7 Marginal 

F 55 < Below 0.00 Fail 

 د محصلينو خدماتو تقويه کول   6.4

ړو ک ته د هغه خدمات او اسانتاوې چې د لوړو زدهو زده کړو مؤسس ې په تېر تحصيلي کال کې لوړ  التقوی د

 وي تيار او تقويه کړي دي چې په الندې ډول ترې يادونه کوو:سرس ي په برخه کې رغنده رول لوبال 
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 کتابتون   1.4.6

     دی، چې دغه کتابتون په شوی (کال کې ایښودل ۰۹۱۱کتابتون بنسټ  په ) مؤسس ېلوړو زده کړو التقوی دد 

کتابونه مجلي ورځپانې چايي آثار ، انځورنه او داس ي نور  ۵۵۱۱( زره امریکايي ډالرو رغېدلی دی ، چې ۷۵۱۱۱) 

س شوي او په خپلو املاریو کې ځاي پرځاي شوي دي د مطالعې بېمواد پکې شتون لري،  یاد  کتابونه ټول  ډیټا

ړو دمسلکې روزنې له الرې د ټولنيزې ارامۍ د ژوند په هر ډګر يې م بته اغيزه لپاره یو مهم مرکز دی ، چې د وګ

ده. د دې سربېره  بریښنايي کتابتون هم شتون لري ، چې په یاد بریښنايي کتابتون کې له مونږ سره  کړي 

ابتون  ت( پورې بریښنايي کتابونه شتون لري او همدارنګه د ښځينه محصلینو لپاره جال بریښنايي ک۰۷۱۱۱۱تر)

موجود دي ، چې په یاد  کتابتون کې بریښنايي کتابونه او د بریښنايي کتابتونونو ادرسونه موجود دي د کتابتون 

ښځینه محصلینو لپاره ډله ييزې بح  خونې هم شته، څو محصلين او مطالعه کوونکې په په داخل کې د نارینه او 

     ارامه زړه مطالعه کولی ش ي.

زیات کتابو نه او چايی آثار لري ، چې  په  څخه ۵۵۱۱د لوستونکو لپاره تر  کتابتون  مؤسس ېه کړو لوړو زد التقوی د 

( تنه کار کوونکې لري دغه کتابتون د انسانانو د ۹دغه راز ) ره نه زیات کسان  لیدنه کوي اوهم( ز ۰۱کلني ډول تر ې )

و سلکې ملګرتیا پراخه مطالعه او له کتاب لوستلپوهنيزې سطحې په لوړولو کې رعنده او جوت رول لري، د کتابتون م

ته وه مهم عنصر په توګه ور او د کلتوري هڅو په لړ کې د ی وي  سره مینه د انسانانو د پوهنې لوړو لوړو پوړیو ته رس

 ي.ږ کېکتل 
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 تون لينکونه:بريښنايې کتابد 

 

 

 

 

 

 مپیوټر لیبک 2.4.2

موخه يو مجهز او فعال کمپيوټر ليب التقوا د لوړو زده کړو مؤسسه د خپلو محصلينو د ظرفيت لوړونې په 

 ، چې لسګونه فعال کمپيوټرونه او په هر کمپيوټر کې الندې پروګرامونه هم فعال دي: 

Software List 

 Microsoft Office Professional update  
o Word, Excel, PowerPoint and Access  
o Internet Explorer 
o Mozilla Firefox  
o Chrome  
o Adobe Acrobat Reader 
o Pdf reader  
o Quick Books  

ياد کمپيوټر ليب هره ورځ له سهاره تر ماښامه د محصلينو په چوپړ کې وي او د دواړو پوهنځيو محصلين 

 ترې د خپلو زده کړو لپاره ګټه اخلي.
 

 

 

 

 

 

 سپورټي اسانتياوې    3.4.6

 https://www.altaqwaerp.net 

https://www.Salar library 

https://www.pdfdrive.com/ 

https://ketabton.com/ 

https://www.aghalibrary.com/search/books 

ww.acku.edu.afwhttps://  

 

https://www.altaqwaerp.net/
https://www.pdfdrive.com/
https://ketabton.com/
https://www.aghalibrary.com/search/books
https://www.acku.edu.af/
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رټي فعاليتونه د بدني روزنې مديريت په کې د سپورت کلوپونه وجود لري، چې ټول سپو  مؤسسهلوړو زده کړو  التقوی 

په الره اچول کېږي. د هر پوهنځي څخه د وړتيا او مهارتونو په اساس  له هچوکات کې تنظيم او ټولې سيالۍ د همدې ادرس

ته  ج لوبو ته د لوبغاړي په توګه الره پيدا کړي او سپورتي فعاليتونو ناو سطر  ټکوالی ش ي د وليبال، فوټبال، کرک محصلين

 ادامه ورکړي.

 

 

 

 

 

 

 

 حقوقي کلينک  4.4.2

لوړو زده کړو وزارت دقواعدو او مقرراتو په اساس هر تحصيلي نهاد په دې مکلف دی ، چې دمحصلينو  د

دنظري زده کړو ترڅنګ دعملي زده کړو لپاره هم زمينه برابره کړي، نو په همدې موخه التقوا دلوړو زده کړو 

اوسمهال حقوقي کلينيک ديو جاد کړ. ې عمال حقوقي کلينيک ايش کال ک ـه ۲/۰۷/۰۹۱۱هم په  مؤسس ې

لي زده کړو زمينه دی او دقضاء او څارنوالۍ دڅانګې محصلينو لپاره دعم کېمنظم پالن او اساسنامې لرون

 .ده کړي برابره 

 

 

 

 

 

 

 

نو کې تم يلي په مختلفو وختو   ددې لپاره چې د محصالنو عملي زده کړې ال پياوړي ش ي د حقوقي کلينيک لخوا

 چې په الندې ډول ښودل کېږي: محکمې دايرې شوې 
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  روغتيايي اسانتياوې     6.4.6

د اړتيا وړ روغتيايي کلينک لري، چې په بېړنيو حاالتو کې محصلينو لپاره لومړنۍ  مؤسسهلوړو زده کړو  التقوی د

صلينو سره اړينې روغتيايي مرستې کوي او په هر پوهنځي کې د روغتيايي اسانتیاوې لري، چې د پېښو پرمهال مح

 طبي لومړنيو مرستو کېټونه هم شتون لري؛ خو د سختو ناروغانو لپاره له څو روغتونونو سره هوکړه ليکونه لري.

 مناسب چاپېريال    7.4.6

نه لکه ش يال درلودونکې ده، دزده کړو لپاره د يو مناسب تحصيلي چاپير  مؤسسهلوړو زده کړو التقوی د

 پارکېنګ او دازموينو اخستلو لپاره مناسب ځای . مسجد، ،سيمه
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 ترانسپورت    8.4.6

 :ري لپروګرامونو لپاره د ترانسپورت برخه  ادارې ښځینه محصلینو او همدارنګه د خپلو  خپلو  د مؤسسه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وندې او مشوره ورکونې مديريت د کارم 6.4.2

کار موندنی او مشوری ورکونې مدیریت خپلو فارغو او برحاله محصلینو  د مؤسس ېلوړو زده کړو  التقوی د

اپونه چمتو بېالبېل ورکش کېلپاره د کاري تجربې او کاري فرصتونو برابرولو ترڅنګ د ظرفیت لوړونې په برخه 

قي، تخنیکې، مسلکې، علمي او ټولنيزې شویکوي. د کار موندنی او مشوری ورکونې مدیریت محصلینو ته ت

نامې برابروي او هڅه کوي اداراتو سره د کاري ځواک په پیدا کولو کې هم مرسته وکړي، تردې دمه یې بر 

 سلګونه محصلين په کار ګمارلي او د ادارو په غوښتنه یې وړ کسان معرفي کړي.
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 مسلکې اداره لري  مؤسسه   10.4.6

کلنې تجربې ۷۱ه برخه کې تر مسلکې ادارې درلودونکې ده چې په خپل د مؤسسهلوړو زده کړو التقوی د

 لرونکي اداري کادر لري.

 کم فيس11.4.6   

 نورو پوهنتونو په پرتله دکم فيس په لرلو سره دټولنې وګړو ته  دز ده کړو زمينې برابرولد

د هېوادوالو اقتصادي وضعيت ته په کتو  پرتله نورو تحصيلي بنسټونوته  مؤسسهلوړو زده کړو التقوی د

 کړې. دښ ې زده کړې زمينه برابره

 دلوړو زده کړو وزارت دقانون اړوند دکړنو ترسره کول  12.4.6   

د داخلي  محيطي عواملو د معلومولو په ترڅ کې دا څرګنده شوه، چې  مؤسس ېلوړو زده کړو لتقوی دا

دافغانستان نافذه قوانينو په ځانګړې توګه د لوړو زده کړو د وزارت د قانون اړوند کړنې ترسره   مؤسسه

 کوي.

 او اداري کارکوونکو ترمنځ همغږي عملي   13.4.6

 د علمي او اداري کارکونکو ترمنځ بشپړه همغږي موجوده ده. مؤسس ېلوړو زده کړو  د التقوی د

 د ځوانو، مسلکې او ژمنو کادرونو جذبول   14.4.6

چې  ،او ژمن کادرونه جذب کړې کې د ځوانو مسلکې  په تېر تحصيلي کال مؤسسهلوړو زده کړو التقوی د

 .  کړي يې جذب  ې د وګړو  باور د ټولن

 لنډمهاله کورسونه او پروګرامونه    15.4.6

د خپلو علمي پروګرامونو په لړ کې د انګلېس ې ژبې او کمپیوټر لنډ مهاله او یو  مؤسسهلوړو زده کړو  التقوی د

  کلن پروګرامونه هم  لري.
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 نهڅېړ  .7

 ي ږ ېيوه ستونزه مشخص ک ېولنټد  ړی لوم ېچ کهځ ،ید خهڅيو د مهمو اسبابو  ګد پرمخت ېولنټد  نهړ يڅ

زده  و ړ لو  التقوی دپار  ېنو په همد ي ېږ ترسره ک نهڅېړ د حل په موخه  ې ستونز  ېوروسته دد ېاو له هغ

 :يړ پرمخ و  ول ډ ېفعاليتونه په الند نيز ړ يڅخپل  ېمؤسس  و ړ ک

 د فعاليتونو خالصه ېپه برخه ک نو ړ يڅد  .7.7

 يو ځانسجام او مديريت په موخه د پوهن هښفعاليتونو د  نيزوڅيړ د  ېکمؤسسه  و ړ زده ک و ړ لو  التقوی د د

 وجود لري، هټکمي نو ړ يڅپه سطحه هم د  ېد مؤسس  هګتنظيم شوي او همدارن ټېکمي نو ړ يڅپه سطحه د 

 .ته وده ورکول دي نو څيړ علمي  ېي ګنڅمعياري کول او تر  نو ړ يڅد  ېعمده هدف ي ېچ

 تنظيم لپاره کلني پالنونه ترتيبوي او د ياد پالن ملخي خپل فعاليتونه هښد فعاليتونو  نيزوړ يڅد  ېکميت یياد

 هخڅ نوڅيړ هغه د  ېفعاليتونه کوي چ ېپه دريو عمده برخو ک هټکمي نو ړ يڅد  ېمجموع ک ېچ ي،ړ پر مخ و 

 د ېپه برخه ک نو څيړ د  ګنڅتر  ېکول دي، او دد ړ مالت خهڅفعاليتونو  نيزوڅيړ کول دي، د  ارنهڅنظارت او 

 .استادانو او محصلينو روزنه ده

 ېساح ېوندړ د تمرکز ا ېنړ يڅد  .7.2

 و ړ لو  التقوی د ېيوه کميته لري ، او دا چ نو ړ يڅپه سطحه د  مؤسس ېد  مؤسسه و ړ زده ک و ړ لو  التقوی د د

 یاندړ سنبال کادرونه و  یته په علم باند ولنيټ ېپه دوو برخو حقوق او اقتصاد په برخه ک مؤسسه و ړ زده ک

 ېول يفعاليتونو ترسره ک نيزوړ يڅد  ېتوجو د حقوقو او اقتصاد په برخو ک ولهټ ېکميت نو ړ يڅنو بناء د  کوي،

 .د کار او تمرکز ساحه ده

 ې پروژ  ې نيز ړ يڅ .7.7

کې څېړنېزو پروژو باندې کار ندی کړی، په راتلوونکي کال هـ کال  ۰۰۱۱په ې مؤسس  و ړ زده ک و ړ لو  التقوی د

مقررې د دوېيمې عملي، څېړنيزو مؤسسو د علمي څېړنيزو فعاليتونو د   کار جريان لري.خال د ډکېدو لپاره ددې 

مادې درېيمې فقرې په اساس د شرايطو څخه يو شرط د څېړنيزه پروژه بايد د يو پوهاند استاد ترالرښوونې 

 .الندې پرمخ الړه ش ي چې متاسفانه په خصوص ي پوهنتونو کې استادانو رسمي تقرر ندی حاصل کړی 

 د علمي مقالو خپرول، د سيمنارونو او کانفرانسونو دايرول .7.4

ادو يچي د ترسره کړې،  مقالې نيزي څيړ  ۱ ېهـ کال ک ۰۰۱۱په  ې استادانو مؤسس  و ړ زده ک و ړ لو  التقوی د د

روسته د و  خهڅ یرياست د تاييد يځ،د پوهن ټېکمي نو ړ يڅ يڼځ، د پوه ټديپارتمن يځعنوانونه د پوهن نو ړ يڅ

 چې په الندې ډول ترې يادونه کوو: .کړي تاييد  يټکمي نو ړ يڅ مؤسس ې

 ګڼه څېړونکی پوهنځی نيټه د څېړنې عنوان کتنې

۱۱/۵/۱۴۱۱ د رهن او بيع الوفا د توپيرونو څېړنه  حقوق او سياسي  
 علوم

 ۰ محمد ابراهيم سکندري

د ښځو مساوات د قران او حديث په  
 رڼا کې

۵۲/۳/۱۴۱۱ حقوق او سياسي  
 علوم

 ۲ محمد عمران دولتزی

۱۲/۴/۱۴۱۱ ننګرهار کې سياحتي او جذاب ځايونه  حقوق او سياسي  
 علوم

 ۳ زاهدهللا خليلي
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پر هند د محمود غزنوي د حملو  
 الملونه او د سومنات جګړه

۶۱/۴/۱۴۱۱ حقوق او سياسي  
 علوم

 ۰ زاهدهللا خليلي

 Zakat over general provident 
fund 

۱/۸/۱۴۱۱ سان هللا ايشاناح اقتصاد   ۵ 

 Impact of rule model on 
behavioral and purchase 

international among 
youngster 

۱۱/۵/۱۴۱۱  ۶ حفيظ هللا نوري اقتصاد 

 How gender inequality 
contributes to the 

subjugation of women in 
Afghanistan 

۱۳/۸/۱۴۱۱  ۷ فرهاد هللا شايان اقتصاد 

 The mediating role of 
employee engagement in 

SHRM 

۱۱/۵/۱۴۱۱  ۸ عيسی خان اقتصاد 

 The impacts of financial 
management 

۱۱/۷/۱۴۱۱  ۹ جهاد حسين اقتصاد 

 

کال کې استادانو او محصلينو ته د څيړنې برخه کې د وړاندې شويو  ۱۴۱۱

 ستيورکشاپونو/سيمينارونو ل

 کتنې وخت/ورځې ټهني وړاندې کوونکی عنوان ګڼه

اقتصاد پوهنځي اتم  ۱

سمستر محصلینو ته د 

 مونوګراف لیکنې ورکشاپ

  یوه ورځ ۱۰۴۴حمل  ۱۷ استاد دولت خان امرخیل

حقوقو پوهنځي اتم  ۲

سمستر محصلینو ته د 

 مونوګراف لیکنې ورکشاپ

  یوه ورځ ۱۰۴۴حمل  ۱۱ استاد محمد ابراهیم سکندري 

استادانو د څيړنې  ۳

 لوژۍ سیمینارمیتودو 

کاستو چودري )هند، ګجرات پوهنتون 

 استاد(

حمل  ۳۱، ۳۴، ۲۱

۱۰۴۴ 

  درې ورځې

استادانو ته د څيړنې  ۴

AMOS ورکشاپ 

  یوه ورځ ۱۰۴۴ثور  ۱۲ استاد رحمن شاه همدرد

اقتصاد پوهنځي  ۵

 SPSSمحصلینو ته د 

 سیمینار

  یوه ورځ ۱۰۴۴قوس  ۳۴ استاد احسان هللا ایشان

وهنځي استادانو حقوقو پ ۶

ته د څيړنې میتودولوژۍ 

 ورکشاپ

استاد فضل هادي فضلي او استاد 

 فضل خالق للموال

جدي  ۱۳، ۱۲، ۱۱

۱۰۴۴ 

  درې ورځې
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 ېيکړ پوهنتونونو سره ا .7.7

پوهنتونونو او مؤسساتو  ول ټپه کچه د  ميیپوهنتون او د س رهار ګد نن مؤسسه و ړ زده ک و ړ لو  التقوی د د

پوهنتون ته د  رهار ګلکه تر دي مهاله د نن ي،ړ مرستي هم غوا خهڅکوي او دهغوي  سره الزمه همکاري 

د  ه،ستیبرخه واخ ېپه ورکشاپ ک يړڼيڅد  ېد نشر په موخه، خراسان پوهنتون ک یلږ لي نيړ يڅاستادانو 

 .تيښهمکاري غو  ېپه ترسراوي ک نيړ يڅد  ېي خهڅاو الفالح پوهنتنونو  انښرو 

  ويلپروژو تم نيزوړ يڅد  .7.2

 یله عاد مؤسس ې و ړ زده ک و ړ لو  التقوی دد  نيڅيړ  وليټ یتر دي مهاله خپل مؤسسه و ړ زده ک و ړ لو  التقوی د

 .تمويل کوي  خهڅ ېبودج

 ېعايداتي سرچين .7.7

 ېده، چ جهیبود یعاد مؤسس ې و ړ زده ک و ړ لو  التقوی دلپاره تر دي مهاله پوري عايداتي منب  د  نو څيړ  د

 .ږیکي ګړی انځ فعاليتونو لپاره نيزوڅيړ 

 ونهګاسانتياوو او تجهيزاتو پان نيزوړ يڅپه  .7.7

په  الر ډ ېامريکاي ۱۵۱شوي، او هم تر دي وخته پوري  ړ کميتي لپاره يو جال دفتر او کمپيوتر ليپ جو  نو ړ يڅ د

مقدار  ړیژورنالو کي نشر شوي مصارف شوي، او هغه استادانو ته نومو  يوالو ړ په ن ېچ یباند نو ړ يڅهغه 

 .ي ړ نشر ک ېژورنالونو ک ېي یمقال ې، چ شوی ه تاديي
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 زیربنا – 8

 ( کال کې د زيربنا په برخه کې الندې فعاليتونه ترسره کړي:۰۰۱۱لوړو زده کړو مؤسس ې په ) التقوی د

 د تدریس ی ودانیو جوړول: 1.8

ری لو سهولتونو براب، د خپلو عملی او تدریس ی برنامو لپاره منظمی او په ټو مؤسس ېلوړو زده کړو  التقوی د

( ۰۵ددی جملی څخه د حقوقو او سیاس ی علومو پوهنځی لپاره د تدریس ی خونو شمير ) چې، لري تدریس ی خونی 

او په  شوی دا شمير د پخوا په نسبت زیات  چې( ته رسيږی، ۰۱او د اقتصاد پوهنځی تدرس ی خونو شمير )

خونی د لوړو زده کړو وزارت او د  یادېیولی ( نوو تدریس ی خونو تکمیل صورت ن۰د ) کې( هـ ش کال ۰۰۱۱)

طرحی مطابق د ښځینه او نارینه محصلینو لپاره  شوی اسالمی آمارت د مختلی درس ی نظام لپاره  د وړاندی 

او د  کېږي ، د یادو درس ی خونو څخه په میاشتینی ډول نظارت شوی اماده او د پردی په وسیله سره جدا 

 .کېږي سهولتونه محیا ورته الزم  کېکمبوتاتو په صورت 

 ( تدریس ی خونی د منظموLCD.ګانو باندی سمبال دی ) 

  لري تدریس ی خونی د ژمی او اوړی لپاره منظم سهولتونه. 

  و ترمیم صورت نیولی.کېتدریس ی خونو د چو 

 ميزونو ترمیم صورت نیولی. بېد تدریس ی خونو لپاره د خطا 

  شوی تدریس ی خونو لپاره منظمی چوکۍ خریداری. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د جمنازیوم، اډیتوریم او لیلی جوړول: 2.8

 

 

 دارې اد خپلو عملی پروګرامونو، غونډو، تم یلی پارچو، سیمنارونو، او نورو  مؤسس ېلوړو زده کړو  التقوی د

ظرفیت لوړونی پروګرامونو او انالین مجالسو او کنفرانسونو لپاره یو معیاری او په ټولو سهولتونو  برخېاو عملی 

 دی: کېد الندی ځانګړتیاوو درلودون چې کړي غونډو تاالر )ادیتوریم( جوړ  سمبال د

 ( چو ۷۱۱ادیتوریم د )دی. کېو ظرفیت درلودونکې 

 دی. کېن درلودونشيادیتوریم د غږ )سونډ سیستم( منظم مرکزی سیستم او ما 

  لري ادیتوریم د ګرمۍ او یخنۍ د موسمونو لپاره منظم سیستمونه. 

  لري سیستم  شوی ر دایمی نصب ادیتوریم د پروجیکټو. 
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  لري ادیتوریم منظم او د السرس ی وړ او دخولی او خروجی دروازی. 

 .ادیتوریم په ټولو نوو او عصری وسایلو سمبال دی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د البراتوارونو او نورو تدریس ی زیربناوو پراختیا 3.8

ی دوهم پړاو ته نوماند ده، او پدی برخه پروس  ورکونېفیت او اعتبار کېلوړو زده  وزارت د تضمين او  التقوی د

( فرعی معیاراتو په اساس او همدارنګه ۰۱( ګونو اصلی او )۰۰فیت د )کېد لوړو زده کړو وزارت د تضمين  کې

دی برخه او پ کوي خپلو تدریس ی زیربناوو ته پراختیا ور  مخېد پنځه کلن ستراتيژیک پالن موخو له  مؤسس ېد 

 :شوی وهنځیو په سطحه الندی اقدامات ترسره اوهمدارنګه د پ مؤسس ېد  کې

  شوی کتابتون رامنځته  کېپه سطحه مجهز او په ټولو وسایلو سمبال فزی مؤسس ېد. 

  شوی جدا برخه او خونه ترتیب  کېد ښځینه محصلینو لپاره په کتابتون. 

  شوی س له الری منظم سیستمونه رامنځته بېد ډیټا مؤسس ېبریښنایی کتابتون لپاره د. 

 شوی د څيړنو او معلوماتو پلټولو لپاره منظم کمپیوټر لیب رامنځته  کېتابتون په ک. 

  شوی بڼه پراختیا ورکړل  وي  کفتریا )کانتين( ته په ن مؤسس ېد. 

  فیت د معیاراتو په اساس مرکزی کمیټو ته ځانګړی دفاتر اماده کېپه کچه د تضمين  مؤسس ېد

 .شوی 

  وی شد پړاو لپاره د کمیټو دفاتر رامنځته  ورکونېار فیت او اعتبکېد پوهنځیو په کچه د تضمين. 

  وی شنو مدیریت رامنځته وي د ازم  کېالتو کېپه کچه د محصالنو چارو معاونیت په تش مؤسس ېد. 

  شوی د لوړو زده کړو وزارت د هدایت مطابق د اسالمی ثقافت ډیپارتمنت رامنځته. 

  شوی بڼه رغول  وي  په نمسجد لپاره منظم او ځانګړی ځای انتخاب او  مؤسس ېد. 

 شوی دفتر رامنځته  وي  د ښځینه محصلینو تدریس ی مدیریت لپاره ن. 

  شوی ف ارمنځته شياو ډیجیتل ار  کېپه کچه منظم فزی مؤسس ېد. 

  وی شعاجلو پیښو او ملړنیو ضرورتونو لپاره منظم روغتیایی کلینیک ته پراختیا ورکول  مؤسس ېد. 

  شوی پار حقوقی کلینیک ته پراختیا ورکړل په کچه د عملی زده کړو په  مؤسس ېد. 

  شوی د ریس دفتر )سکرتریت( رامنځته  مؤسس ېد. 
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  و مرو په وسیله د څارلکې امنیتيد  برخېټولی  مؤسس ېد کنترول لپاره د  برخې امنیتيد  مؤسس ېد

 .شوی منظم او انالین سیستم رامنځته 

 شوی ریس ی خونی ځانګړی د لنډ مهاله برنامو د پراختیا په موخه ځانګړی دفتر او تد. 

 .د ښځینه محصلینو تم ځای پراختیا 

  شوی بڼه رغول  وي  ترینونه په نوي  مؤسس ېد. 

  شوی د چاپيریال د زرغون ساتلو په موخه د زینتی بوټو کمپاینونه ترسره  مؤسس ېد. 

 .د  معلوماتی تکنالوجۍ د دفتر او اړونده سیستمونو پراختیا صورت نیولی 

  ی شو مدیریت ایجاد  ارزونېق او بېد محصلینو د اسنادو د تط کېل کېنیت په تشد محصالنو چارو معاو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسجد پراختیا د مؤسسې  د مؤسسې حقوقې کلینیک پراختیا 

 د حقوقو پوهنځي کمیټې اقتصاد پوهنځي کمېټې

 د روغتیایی کلینیک پراختیا د مؤسسې په کچه کمېټې
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ځانګړی د ښځینه محصلینو  مؤسسې د کتابتون  کې

  خونه
د کمپیوتر لیب پراختیا د مؤسسې  

 د مؤسسې ودانۍ  د مؤسسې د کفتریا )کانتین پراختیا(

  خونهکتابتون  يښناييبر  مؤسسې  نوي اخيستل شوي کتابونه تهکتابتون  مؤسسې
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 مالي .9

 په الندې ډول ښوودل کېږي: اتمالياتي حسابکال  ۰۰۱۱التقوی د لوړوزده کړو مؤسس ې 

 عادي عوايد 1.9

 کال کې په الندې ډول ؤ: ۰۰۱۱ړو مؤسس ې عادي عوايد په التقوی د لوړو زده ک

 کتنې عوايد تفصيالت ګڼه

  8,320,600 لمړۍ ربعه 1

  6,524,825 دوهمه ربعه 2

  6,391,700 دریمه ربعه 3

  6,287,180 څلورمه ربعه 4

  27,524,305 مجموعه عوايد

 

 عادي مصارف 2.9

 کال کې په الندې ډول ؤ: ۰۰۱۱په  مصارفالتقوی د لوړو زده کړو مؤسس ې عادي 

 

  هـ ش ۰۰۱۱ لست مصارفات عادي سال مالي

 شماره تفصیالت مبلغ مالحظات

 1 د دفتر لګښت 428,745  

 2 ترمیم او ساتنه 718,127  

 3 د کرایی ورکړه 960,000  

 4 سفر او خواړه 321,563  

 5 خدماتی لګښت 832,258  

 6 معاشات 21,002,871  

 7 خبرتیاوی او تفریح 485,583  

 8 انتفاعی مالیه 1,100,927  

 9 عادی استهالک 1,153,020  

 10 متفرقه 220,087  

 مجموعه 27,223,181 
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 (Expenditure on Assets & Investment)او پانګونه  په شتمنيو مصارف 7.6

 ندې ډول مصارف او پانګونه شوې ده( کال کې په شتمنيو باندې په ال ۰۰۱۱التقوی د لوړوزده کړو مؤسس ې په )

 کریدیت دبت
 تفصیلات

 پول افغانی پول افغانی

  12,600,300  

 فصل اول: سهم سرمایه

موسس )انجینر             

 امان هللا امان(

 
 
 
 
 
 
 
 
11,530,200 

 

 

975,814 

301,124 

 
 

 فصل دوهم: 

 مفاد یا ضرر سال ګزشته

 مفاد یا ضرر حالیه
 

 

 

ازمتجهیزات ولو  

 
2,347,038 

 

 

 

 فصل سوم: 

 پول نقد و موجود کسه

 مجموعه  13,877,238  13,877,238
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 ابعملياتي صورت حس 4.9

 

 (Investments and investment performance) پانګونه او د پانګونې کړنالره 5.9

I.  پايې کمپيوترونه  (۰۰)د بريښنايې کتابتون لپاره کتابتون په برخه کې  مؤسس ې دد

افغانۍ کېږي پدې سره استادانو او محصالنو  (۰۰۰۷۱۱)اخيستل شوي چې مجموعه 

 ړې.نړيوالو کتابتونونو ته الره پيدا ک

II. ( ټوکه مختلف اسالمي، سياس ي، ۰۱۱۱د مؤسس ې د کتابتون د الغني کېدو لپاره )

( افغانۍ کېږي، پدې سره ۰۲۹۰۷۱حقوقي او اقتصادي کتابونه اخيستل شوي چې )

استادانو او محصالنو وکوالی شول چې څېړنې، مونوګراف ليکنه او مطالعې ته پراختيا 

 ورکړي.

III.  ( ګډونوالو ۰۱۱تاالر جوړ کړی چې په يو وخت کې د ) د غونډو لپاره يو معياري مؤسس ې

( افغانۍ پانګونه شوي چې په سبب يې ۷۰۹۲۱۱۱ظرفيت لري په نوموړي تاالر باندې )

استادانو، اداري کارکوونکو، محصالنو او ښکيلو خواوو ته اسالمي، سياس ي، حقوقي، 

 ندې شوي دي. اقتصادي او ټولنيزو برخو کې مختلف سيمنارونه او ورکشاپونه وړا

IV.  او ،وی ش جوړ  ليپ کمپيوتر او دفتر جال يو لپاره کميتي څيړنو دپه څېړنيزه برخه کې 

 ژورنالو نړيوالو په چې باندې څيړنو هغه په ډالر امريکايې ۱۵۱ پوري وخته دي تر هم

 .شوي  مصارف شوي  نشر کي

 مؤسسهصـــــــورت حســــاب  جـــــــــدول

    

 شـــماره شــرح موضــــوع یمقـــدار به افغان مـــالحظات

 1 کل درامـــــد 27,524,305.00 ازمحل فیس محصلین

 2 داخــت مالیـــات انتــفاعیپر 1,100,927.00  

 3 درآمــدپس ازکســــرمالیات 26,423,378.00  

 4 مــــعــــاشات 21,002,871.00  

 5 کــــرایه ساخـــــتمان 960,000.00  

 6 مـــصــارف اجــــــرایی 4,159,383.00  

 )بیالنس( حــــســـاب تـــراز 301,124.00  
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  Creditors Payment Perfomance  و تادياتو کړنالرهکد قرضه ورکون 6.9

کې خپلو ټولو اکاډميکو او اداري فعاليتونو لپاره د مؤسس ې ملريز کال  ۰۰۱۱التقوی د لوړو زده کړو مؤسس ې په 

د عادې او انکشافي بوديجې څخه استفاده کړې ده د کومې بلې مرج  څخه يې قرضه نده اخيستي پس پدې 

 برخه کې تاديات نلري.

 Financial reports and statementsصورت حساب او مالي راپور    7.9

 کتنې مبلغ تفصيل ګڼه

  27,524,305 عواید عادی 1

  27,223,181 مصارف عادی  2

  727724 ګټه يا مفاد
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 پایله .01
، ډيپارتمنتونو، مرکزي او د پوهنځيو کميټو، علمي ې رياست، د پوهنځيو رياستونولوړو زده کړو مؤسس  التقوی دد  

 د پام ( ه ش کال کې د ستراتېژيک پالن د تطبيق په سبب۰۰۱۱په ګډو هڅو پدې وتوانيد چې د )او اداري کادر غړو 

 ونو پايله په الندې ډول ذکر کوو:پرمختګ وکړي دغه پرمختګ وړ 

I. دبرنامې، مالي او اداري خپلواکي،  د رهبرۍ زده کړيزې  پرمختګونه لکه په اداري او حکومتدارۍ په برخه 

ريو پراختيا، د بوديجې زياتوالی او داس ې نور برخو کې د پام وړ زه، علمي همکافساد په وړاندې مبار 

  پرمختګونه رامنځته شوي دي.

II.  څېړنېزو پروژو په الره اچول، د علمي مقالو نشر په ملي او نړيوالو لکه پرمختګ د څېړنې په برخه کې

 وړ پرمختګونه رامنځته شوي دي. ې، په څېړنېزو چارو پاګونه او داس ې نورو برخو کې د پامژورنالونو ک

III.  قوقي او صحي کلنيکد تدريس ي خونو جوړول، د اديتوريم جوړول، حلکه پرمختګ د زيربناؤ په برخه کې 

پراختيا، مرکزې او  د پوهنيځيو کميټو پراختيا، د مسجد پراختيا، د ښځينه محصالنو لپاره ځانګړي ځای 

 خو کې د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي دي.پراختيا، د کيفټريا پراختيا او داس ې نورو بر 

IV.  ظيمول او په داس ې نورو مالياتي برخو کې دد عوايدو زياتوالی، د مصارفو تنلکه پرمختګ په مالي برخه کې 

 پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي دي.
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 السته راوړنې .77

ډېرې السته  ه ش مالي کال کې (۰۰۱۱په )د ستراتېژيک پالن د تطبيق په سبب لوړو زده کړو مؤسسه  التقوی د

 راوړنې درلودې چې په الندې ډول ترې يادونه کوو:

I. .مؤسسه د ستراتيژيک پالن د تطبيق په سبب خود کفاء شوې ده 

II. په مالي او اداري چارو کې په ځانګړي توګه د استخدام په پروسه کې خپلواکي ترالسه کړې ده. مؤسس ې 

III. ې په چ خپلې چارې په بشپړه بې طرفې پرمخ وړي کړې ده، کميټه رامنځته مؤسس ې د فساد پر ضد د مبارزې

 .سبب يې اداري او مالي فساد مخه تر ډېره نيول شوې ده.  

IV.  وخت په وخت مستوفيت سره مالياتي تصفيه شوې ده، د شوی په مالياتي برخه کې ډېر شفافيت رامنځته ،

ندازه ترسره شوي چې راپور يې په تفصيل سره ذکر عوايد په منظم شکل راټول شوې، مصارف د ضرورت په ا

 .شوی 

V.  په مؤسسه کې ادارې بيروکراس ۍ کچه راټيټه شوې ده او تر ډېره ادارې چارې په عصري ټکنالوژۍ پرمخ وړل

 کېږي.

VI. .علمي او اداري چارو څارنې او ارزونې پروسه ګړندۍ شوې ده 

VII.  ګډوالو او بېرته راستنيدوکو چارو وزارت، ننګرهار  دد ګډو علمي همکاريو هوکړه ليکونه السليک شوې دي لکه

 پوهنتون، ننګرهار پوهنې رياست، سپين غر لوړو زده کړو مؤسسه، ننګرهار ښاروالۍ سره.

VIII. په اساس يې  او په همدې توګه د جنډر پاليس ې رامنځته کړې ده چې کړي د جنډر مديريت رامنځته  مؤسس ې

 .شوی وړل نځه د ښځينه او نارينه ترمنځ تبعيض له م

IX.  علمي کارد غړو مسلکي روزنې په برخه کې مختلف سيمنارونه په الره اچول شوې لکه(OBE/SCL)  بريښنايي ،

، څېړنې، په همدې توګه علمي کادر غړو لپاره لنډ مهال برنامې په الره SPSSزده کړې، تضمين کيفت معيارونو، 

 اچول شوې دي.

X. و ماهوي اقدامات ترسره شوې دي.تحصيلي نصاب اړوند انکشاف په موخه شکلي ا 

XI. .مؤسسه تضمين کيفيت دوهم پړاو ته کانديد ده او بشپړ چمتوالي لري ترڅو دغه پړاو هم پاس کړي 

XII.  ،درس ي موادو پراختیا کړې عملي کادر غړو درس ي کتابونه ليکلي، بريښنايي زده کړو زمينه مساعده شوې ده

 .شوی معلوماتو ټکنالوژي ته الس رس ی ډير 

XIII.  ده کړو ته الس رس ي په برخه کې ډيره هڅې شوې دي لکه په فيسونو کې تخفيف، غوره خدماتو وړاندې لوړو ز

ښځينه لپاره ترانسپورت او خوندې ماحول، د کريډيت سيمستم تقويه کول، کارموندنه، سپورتي برنامې کول، 

 او داس ې نور.

XIV.  ل ي د استادانو او محصالنو لپاره بيل بيد څېړنې په برخه کې مختلف سيمنارونه وړاندې شوې، د څيړنو پاليس

، څيړنيزې پروژې په الره اچول شوې دي، مختلفي علمي مقالې په ملي او نړيوالو ژورنالونو کې شوی رامنځته 

 خپاره شوې دي.
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XV.  شوی مسجد جوړ  وي  ، نشوی اديتوريم جوړ  وي  تدريس ې خونې نوي جوړ شوي، ن ۰د زيربناؤ په برخه کې، 

حقوقو  د مرکزې کميټو، اقتصاد او په همدې توګه پراختيا پيداکړې، کلينيک او کيفټريا حقوقي کلنيک، صحي 

  پراختيا رامنځته شوي دي. په برخه کې د پام وړ وهنځي کميټو او سياس ي علومو پ
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 ننګونې .72

اع  ګرځيدلي چې د نورو سکتورنو کرونا اوبا او په هيواد کې سياس ي تحوالت ددې بد ( ه ش کال کې ۰۰۱۱تېر  )

 لوړو زده التقوی دتحصيلي سکتورونو چارې د خنډ او ځنډ سره مخ کړې دې اوبا او  سياس ي تحوالتو  د ترڅنګ 

 کړو چارې هم ننګولي چې په الندې ډول ترې يادونه کوو:

I. چې په سبب يې حضورې زده کړې توقف شوي. ؤ  د کرونا اوبا له امله قرنطينونه 

II. اوبا له امله د خلکو اقتصادي وضعيت کمزورې کېدل چې په سبب يې محصالن نش ي کوالی خپل  د کرونا

 فيسونه په خپل وخت تصفيه کړې.

III. .د محصالنو کمزوري اقتصادي وضعيت له امله د پوهنتون پريښودل 

IV. امنيتي وضعيت.  هېواد بي ثباته د 

V. ب يې ې چې په سبنيمګړې پاتې شو  يې ې زده کړ  حصالنو هيواد پريښودد سياس ي تحوالتو له امله ډیری م

 مؤسس ې څو ټولګي سره يو ځای او د علمي او اداري کادر غړو بستونه يې تنقيض کړل.

VI.  شتون.باورن د خصوص ي پوهنتونونو په دولتي پوهنتونو به پرتله  دپه عمومي ډول 

VII. مين نه شتون ضوظيفوي ت علمي او اداري کادرونو  سس ې دؤ م د. 

VIII. دلېمي رتبو پروس ې ځنډدر غړو ته د علعلمي کا. 

IX. .د رهبرۍ، مرکزي کمېټو او د پوهنځيو د کمېټو په کچه ژر ژر د بدلونونو رامنځته کېدل 
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 د ننګونو او ستونزو د حل الرې  .77

I. کېږي نو مخکې له مخکې بايدحضورې زده کړې توقف  کچېرې د دوباره بيا د کوم غير مترقبه حاالتو له امله 

زمينه مساعده ش ي او پدې برخه کې استادانو او محصالنو ته ځانګړې روزنه نايې زده کړو بريښ د مخلتفو الرو 

 .ورکړل ش ي

II.  محصلينو ته بايد ځانګړې الرښوونې وش ي ترڅو هغوي د مختلفو حرفو سره اشنا ش ي ترڅو د پوهنتوني زده

 .ې توجو وکړي کړو لپاره مالياتي امکاناب برابر کړي پدې برخه کې د کارموندي مرکز بايد ځانګړ 

III. خلکو اقتصادي وضعيت ته په ليدو بايد فيسونه وټاکل ش ي. د 

IV.  مؤسسه بايد داس ې سيمنارونه او برنامې په الره واچوي ترڅو خلک د هيواد سياس ي ثبات او امنيت په برخه

 کې د حکومت مالتړ وکړي.

V.  مساعده کړي او محصلينو ته مؤسسه ددې لپاره چې د ټولنې باور پر ځان پيدا کړي د معياري زده کړو زمينه

 غوره خدمات وړاندې کړي ترڅو د دولتي پوهنتونو سره سالم رقابت وکړي.

VI. لپاره بايد دايمي قراردادونه وش ي، د استخدام پروسه ال مين ضوظيفوي ت علمي او اداري کادرونو  سس ې دؤ م د

 څخه رخصتول مطرح نش ي. شفافه ش ي او د کوچنيو موضوعاتو له امله د دندې پريښودل او يا هم له دندې

VII. ه بايد ګړندی ش ي ترڅو د رتبو د حقوقو څخه برخمن او خپلې دندې ته در غړو ته د علمي رتبو پروسعلمي کا

 .په پوره ډاډمنتيا سره ادامه ورکړي 

VIII. د استخدام په پروسه کې بايد د پوره دقت څخه کار  د رهبرۍ، مرکزي کمېټو او د پوهنځيو د کمېټو په کچه

ژر ژر بدلونونه رامنځته نش ي ځکه پدې سره مؤسسه خپل مسلکي او باتجربه  کې بايد وي  په د ش يواخيستل 

 .کارکوونکي د السه ورکوي 
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ګڼه کې د ټول غړو په اتفاق  ۰۱/۰۰/۰۰۱۱( ۰۹راپور د پالن او پاليس ۍ کمېټې )  (APRپورته د ) 

   تائيد شو.

 ننګيالی مصؤن  

 د پالن او پاليس ۍ کمېټې مشر 

 

ګڼه کې د غړو په اتفاق  ۷۸/۰۰/۰۰۱۱( ۰۷راپور د مؤسس ې علمي شوری په ) (APR)پورته د 

 شو.تائيد 

 خوشحال جواد                         عبدالحميد سيرت                                                     

 د مؤسس ې رييس                 عملي چارو مرستيال                                                        
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