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 پیام رئیس موسسۀ تحصیالت عالی قدس

در هـ. ش.(  ۱۳۹۳مؤسسۀ تحصیالت عالی قدس، به حیث یک نهاد علمی در سال )

ترین ربیه و شرعیات( ایجاد و شروع به فعالیت نمود. عمدهه )تعلیم و تدو دانشکد

 کردهۀ خدمت به جامعه و پرورش نسل تحصیلدلیل در ایجاد این نهاد علمی انگیز

مسؤلین مؤسسۀ تحصیالت رهبری و  ه افغانستان است.ن و جامعدر سطح والیت بغال

نشجویان با زیور دانش و های داعالی قدس باورمند است که با پرورش استعداد

ها در جامعه مبارزه کرد و با سامانیتواند در برابر جهل و نا بهای انسانی میمهارت

مسؤلین  انکشاف و تعالی سوق داد. رهبری و چراغ علم و معرفت جامعه را به سوی

داند؛ ت و معیاری در خور نیازهای جامعه میحصیلی با کیفیعرضۀ خدمات ت نسبت به این نهاد اکادمیک درالت عالی قدس، رضایت و اعتماد مردم را تحصی

صادقانه در خدمت ترین هزینۀ تحصیلی و با مؤثرترین وسایل آموزشی مساعد ساخته و با کم های تحصیل راتا بهترین زمینه نمایداز این رو پیوسته تالش می

 تربیت اوالد وطن قرار گیرد.

ها و انین و لوایح وزارت محترم تحصیالت عالی و با درک شرایط، برنامهت تعهد وظیفوی، همواره منطبق با قورهبری این نهاد علمی، با در نظرداش 

های علمی و مقتضیات جامعه افغانستان برای پرورش شخصیتو نماید تا موازی با پیشرفت علوم های مؤثر تعلیمی و تربیتی را طرح و تدوین میفعالیت
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های و تقاضای جامعه و نیازمندیتحصیالت  های وزارتهم خود را در آبادانی و انکشاف جامعه ایفا نماید. با توجه به پالیسیمسلکی اهتمام ورزیده و س

های تحصیل را برای دانشجویان ترین زمینهو مسلکی را به کار گمارد و خوب کوشد تا بهترین استادان مجربدانشجویان، رهبری مؤسسۀ تحصیالت قدس می

های تحصیل در مینهزساله این نهاد علمی، تالش دارد جپن ماید. بنا بر این تحصیالت عالی قدس در روشنایی دیدگاه و ماموریت پالن استراتیژیکفراهم ن

ها با آن علمی در سطح کشور و خارج از کشور کهمعتبر  را با نهادهای  تحصیالت قدس مؤسسه گانآموختهدانشرا برای ارشد )ماستری( مقطع کارشناسی

های مؤثر و شاخص مهم که این یکی از قدم ِّ. ارتقای سطح دانش و تربیت قشر جوان شعار ماست، بناء، مساعد نمایدهای علمی داردکاریی همدر رابطه

این که از آن طریق  است رساند، توجه به نهادینه ساختن و انکشاف کیفیت در ارائه خدمات تحصیلی معیاریآموزشی یاری می مؤسسه را در تحقق اهداف

های سازنده آموزشی و اکادمیک مبادرت ورزد. تقویت دانش و تربیت تواند در مسیر روشن و معقول انسانی جهت خدمت در جامعه و فعالیتمؤسسه می

های بلند ما و رسیدن به قلهمینلح پایدار در کشور، سالمتی جامعه، هراست از فرهنگ اصیل اسالمی و غنامندی فرهنگ افغانی در سرزجوانان، تحکیم ص

  نسانی آرزوی ماست.معرفت و تکامل جامعۀ افغانستان به سوی تمدن واقعی اسالمی و ا
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 پیام رئیس دانشکدۀ تعلیم و تربیه

تحقیقی در ممالک مختلف دنیا همیش وظیفۀ شان تولید، -مراکز علمیها و دانشگاه

راه مردم و جهان است. یکی از این  های فراشها به چالحلو یافتن راه دانش انکشاف

باشد. آموزش و تعلیم و تربیه یا آموزش و پرورش می ،های مبرم در یک جامعهضرورت

تعلیم وسیله »که معروفی وجود دارد  ای هر جامعه است، قولپرورش زیربنای اساسی بر

فکری و ناین پرچم روش دانشکدۀ تعلیم و تربیه بختانهخوش «و تربیه هدف است

های آن توسط چندین تمام ارزش متاسفانه کهوشنگری را در جامعۀ در دست دارد ر

روشنگری و  تقویت فرهنگ که بارود می صدمه دیده است، امید جنگ و بدبختی ههد

 ارایه نمایند. در جامعه مسلکی و بادانش  اندرکاران دانشکدۀ تعلیم و تربیه بتوانند خدمات ارزشمندی تحصیلی را برای تربیت کادرهایری دانش؛ دستداپرچم

و شبانه به  روزانهدر دو تایم  دانشکدۀ تعلیم و تربیه های. دانشجویان دیپارتمنتو تربیه داری هفت دیپارتمنت است دانشکدۀ تعلیم رفته،هم روی 

قشری را تربیه  داریم آموزگاران تشکیل می دهد ما افتخار ین یارا بیشتر معلم دانشکدۀ تعلیم و تربیه آموزش مشغول اند. باید یادآور شد که دانشجویان

ی تحصیالت عالی قدس با تربیۀ آموزگاران و باشند. دانشکدۀ تعلیم و تربیهازی میسگری و ذهنیتلفعل درحال روشناب در جامعه هاآنکنیم که هر کدام می

 با تکمیل شرایط یدانشجویان که از طریق کانکور دولتچنان ی دارد. همنقش بسیار برجستهیافته در تحول معارف والیت و تحصیل مسلکیگان آموختهدانش

داشت  یافته اند، شامل قشر ذکور و اناث بوده و با در نظر به این نهاد علمی راه ،امتحان ورودی موسسه ز طریقا شده اند و یا همبه این نهاد تحصیلی معرفی 
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آورند و با فراهم حول به این نهاد رو میبا اندیشۀ در حال ت ن دانشکدۀ تعلیم و تربیهبینند. دانشجویالف جذب و آموزش میسوابق تعلیمی شان در صنوف مخت

ی خود آیندهتا بتوانند برای کنند های الزم کار را کسب میالت آموزشی مدرن در سطح این دانشکده، دانشجویان بر وفق مقتضیات جامعه مهارتبودن  تسهی

 را ایفا کنند.  رشور خود نقش مؤثو ک

و  یتربیه در همین مسیر با امکانات و تسهیالت معیاری تعلیم و ؛ دقیقاً دانشکدهگونه که شعار ماست قدس گامی بسوی پیشرفت علم و عرفانهمان 

های پیشرفت و به سوی قلهار در کشور، پیش صلح پایداستقرار و دیگر پذیری . به امید آیندۀ روشن، همداردگام بر میی ماستر و دکتور استادان با سویه

 تعالی.
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 معرفی دانشکدۀ تعلیم و تربیه

لقوۀ خود ااستعدادهای بپرورش تعلیم و تربیه یکی از نیازهای اساسی جامعه انسانی است، آدمی به وسیله زیور دانش و هنر تربیت نه تنها قادر به  

تادان نخبه و مسلکی لیم و تربیه با داشتن نصاب درسی مدون و موجودیت اسهای شامخ انسانیت برسد. دانشکدۀ تعد بر قلهتوانشود، بلکه با گهر معرفت میمی

بعد از منظوری وزارت تحصیالت عالی در هفت دیپارتمنت )ادبیات، پشتو، ش.( هـ.۱۳۹۴ ) در هفت دیپارتمنت فعالیت دارد. دانشکدۀ تعلیم و تربیه در سال

 فیه، کمپیوترساینس و بیولوژی( به فعالیت آغاز نمود. یاضی، جغراانگلیسی، ر

( تن استاد قراردادی ۵۶( تن استاد دایمی و )۲۵در حال حاضر با موجودیت)گان در جامعه آموختهتقدیم هشت دور از دانشدانشکدۀ تعلیم و تربیه با  

دانشکدۀ  دارند. برای اعتالی دانش مسلکی در خدمت دانشجویان عزیز قرارند و دهش میرا آموز( دانشجو ۲۰۰۰)باشند، با سویۀ دکتر، ماستر و لیسانس می

را  دانشجویانگی کامل دارد تا دروس باشد آماده( تن آن ظبقۀ اناث می۹۷۰که حدود ) هـ.ش.(۱۴۰۰در سال ) ( تن دانشجو۲۰۰۰تعلیم و تربیه با داشتن )

اداره مصمم است تا زمینۀ عرضۀ خدمات چنان این ورد. همهای اداری و علمی خویش به دست آبا تطبیق پالن به بهترین وجه به پیش برده و نتایج عالی را

 ارزشمند و با کیفیت تحصیلی را، برای دانشجویان عزیز این کانون علمی فراهم سازد. 
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 دیدگاه 

آموخته، آراسته با  دانش دانشکادرهای در پرورش ی علم-های پژوهشیتبا توسل به فعالیدر رقابت سالم با نهادهای مماثل دانشکده تعلیم و تربیه  

 د.کنایفا گی جامعۀ افغانستان نقش بارز و مؤثری را در انکشاف و سازنده تا پردازدمی  بازارکار و های  الزم بر وفق مقتضیات عصرمهارتمسلکی و 

 ماموریت

ستعدادهای اهای یادگیری و پرورش درن آموزشی، زمینهتحصیلی و فراهم ساختن تسهیالت مسالم محیط  ایجادبا کده تعلیم و تربیه رسالت دارد دانش 

سطح دانش مسلکی استادان و  ،های آموزشیریزی استادان و دانشجویان و با برنامه های علمی و پژوهشیبا حمایت از خالقیت دانشجویان را مساعد نماید.

 جامعه تقدیم کند.   را بهگزاری صادق و وفادار با روحیۀ خدمت مسلکی هایند ببرد تا کادردانشجویان را بل
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 هاارزش

 گرایی، صداقت و تعهد وظیفویعدالت ✓

 دیگرپذیری و احترام متقابل، همباریتحمل و برده ✓

 های اسالمیدوستی و احترام به ارزشروحیۀ وطن ✓

 دهیگرایی مبتنی بر قانون، شفافیت و گزارشسازمان ✓

 ، زبانی و سمتیمذهبیر نوع تبعیض؛ جنسیتی، قومی، باز هاجتنا ✓

 ملی دینی، فرهنگی و های پا بندی به ارزش ✓

 ساالری و سپردن کار به اهل آنشایسته ✓

 های علمی و پژوهشیحمایت از خالقیت ✓

 های اساسی و کارآموزیسازی و اعتالی مهارتظرفیت ✓

 زداییجویی و خشونتصلح ✓

 ککادمیزین اپاسداری و رعایت موا ✓
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 و انکشافی  اهداف تدریسی، علمی، اداری

کرده، ثابت ساخته است که باعث ترقی و انکشاف یک جامعه و ملت است. جامعه و تعلیم و تربیه، منحیث یگانه راه درست برای تربیۀ افراد تحصیل 

پیشرفت کشورهای متمدن جهان امروزی خود دلیل بر این  ه انکشاف وگشته اند کی نایل های بلند پیروزملت که از تعلیم و تربیه عالی برخودار اند به قله

قدیم نماید و مدعا است. دانشکده تعلیم و تربیه موسسه تحصیالت عالی قدس نیز کوشیده تا افراد با دانش و ملبس به زیور تعلیم و تربیه را در جامعه ت

 نماید.می چنان جهت رسیدن به این آرزو اهداف ذیل را تعقیبهم

 های ملی و دینی.دوستی و پابند به ارزشآماده ساختن افراد مسلکی، متخصص، متعهد، مبتکر و دارای حس وطن •

 مسلکی برخوردار باشند، برای معارف افغانستان. کرده که از تعلیم و تربیهتربیۀ اشخاص تحصیل •

 های علمی و مسلکی آموزگاران معارف کشور.ارتقای ظرفیت •

باری و احترام متقابل که بتوانند ههای مبتنی بر اساس تعهد اجتماعی، بردفکر مسئول و متعهد، دارای ظرفیت الزم و اندیشهشننشجویان روتربیۀ دا •

 منحیث شهروندان خوب مصدر خدمت به ملت گردند.

 های ملی و جهانی.گام شدن با تحوالت علمی جهان و ایفای نقش مؤثر در عرصههم •

 های ملی و منطقوی باشد.ده نیازهای تحصیلی در زمینهابگیری که جودریس و یادبهبود کیفیت ت •

 گان ورزیده در راستای تامین نیازهای انکشاف اجتماعی و اقتصادی افغانستان.آموختهتعلیم و آموزش دانش •

 افغانستان.ارتقای سطح تدریس، تحقیق، فراگیری و تشویق عرضۀ خدمات به جامعه و معارف  •

 مماثلهای دولتی، خصوصی و نهادهای های آموزشی، تحقیقی و فرهنگی با سازمانازنده در راستای فعالیتالت و ارتباطات سایجاد و حفظ تعام •
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 تسهیالت آموزشی و تجربی

 ؛ماستر و دکتر تحصیلی به سویۀ مسلکیاستادان مجرب،  •

 ؛خانۀ مجهز با انترنتکتاب •

 ؛البراتور مجهز •

 ؛آموزشیمجهز با وسایل مدرن  صنوف معیاری •

 ؛کمپیوترلب •

 ؛معلوماتی آوریفنشعبۀ  •

 انترنت رایگان؛ •

 منابع درسی معیاری و مرجع؛ •

 های کاری فعال؛کمیته •

 مرکز انکشاف مسلکی و تحقیقاتی استادان؛ •

 اتاق صحی فعال؛ •

 تدریس با وسایل مدرن آموزشی؛ •

 ترانسپوتیشن برای دانشجویان؛ •
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 بیهقاسم رسولی رئیس دانشکدۀ تعلیم و ترمحمد 

ثور سال  ماهمحمد قاسم رسولی فرزند معلم عبدالرسول در روز جمعه در هفتم 

کش منطقۀ کهگدای شهرستان نارین)نهرین( دیده هـ.ش.( در دهکدۀ اره۱۳۷۳)

ست. تعلیمات ابتدایی را نزد پدر آغاز کرد مکتب را در لیسۀ به جهان گشوده ا

در آزمون کانکور (  .ش.ـه۱۳۹۱  کهگدای به اختتام رساند. در سال )عالی 

( به دانشکدۀ ادبیات و علوم بشری هـ.ش.۱۳۹۲اشتراک نموده و در سال )

دری به از رشتۀ زبان و ادبیات فارسیهـ.ش.( ۱۳۹۵یافت، در )نشگاه بغالن راهدا

اه به دست آورده درجه عالی فارغ گردیده و سند کارشناسی خود را از این دانشگ

به حیث استاد در موسسۀ تحصیالت عالی  هـ.ش.(۱۳۹۶رسولی در سال ) است.

زمان در کانکور دورۀ کارشناسی ارشد زبان به حیث آمر دیپارتمنت زبان و ادبیات پارسی دری انتخاب گردید، هم هـ.ش.(۱۳۹۷قدس پذیرفته شد، در سال )

های از کامیاب ( تن۲۶با کسب نمره عالی در جمع ) ،نک کنندۀ این آزمو( نفر اشترا۴۰۰) میان بختانه ازکرد، خوشو ادبیات پارسی دری دانشگاه کابل اشتراک 

 . قرار گرفت این آزمون

تحت تحصیل ی بعد از اتمام دورهتحصیلی کارشناسی ارشدش را رسالۀ پایان هـ.ش.(۱۳۹۹از سمت آمریت دیپارتمنت استعفا داد در بهار ) رو از این 

با حضور استادان دیپارتمنت  اند دکتر محمد یونس طغیان ساکایی تهیه وبه رهنمایی پوه« ی محالت والیت بغالنهابررسی واژگانی و تاریخی نام»عنوان 
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به حیث آمر انکشاف  التحصیل گردیده، در ماه ثور همین سالپارسی دری دانشگاه کابل دفاع نموده و رسما به درجۀ اعلی از دورۀ کارشناسی ارشد فارغ

به حیث رئیس دانشکدۀ تعلیم و تربیه  هـ.ش.(۱۳۹۹در بیستم قوس )ن گردید، تحقیقات علمی موسسه تحصیالت عالی قدس تعییمسلکی استادان و مرکز 

دنی، فرهنگی و ادبی نیز های اجتماعی، ممحمد قاسم رسولی در دورۀ دانشجویی در ضمن درس و تحقیق به فعالیت موسسه تحصیالت عالی تعیین گردید.

 :کاری داشته و داردذیل نیز هم با نهادها و جراید چنانهای مختلف سروده است. همها پارچه شعر در قالبقیقی نوشته و دهمقاله تح، چندین پرداختمی

 عضو فعال اتحادیۀ جوانان بغالن .۱

 ال شورای اجتماعی تفاهم نهرین هاعضوی فع .۲

 یت بغالنعود در والخانۀ مسعضو مکتب .۳

 سنت افغانستان های اهلسری هزارهعضو شورای سرا .۴

 نامۀ هزارهگان دانشعضو نویسنده .۵

 عضو انجمن فرهنگی و ادبی آستانه .۶

 عضو انجمن ادبی و فرهنگی موج نو .۷

 نامۀ سبزمنشهمکار با هفته .8

 همکار با جریده دولتی اتحاد .۹

 نامۀ سلسلههمکار با هفته .۱۰
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 دیپارتمنت جغرافیهنصور نادری آمر محمد م

هـ. ۱۳۶۱) سال ، نادری درباشدمی نادر باشنده فعلی ولسوالی نهرین قریه حافظ بچه منصور نادری فرزند محمد محمد

محمد شهید  میر مکتب متوسطۀت ابتدایی را در متدین دیده به جهان گشود. تعلیما فکر وروشن ۀیک خانواد  درش.( 

( به  .ش ـ.ه ۱۳۷۹ید در سال) و تعلیمات ثانوی و لیسه را در مکتب گلمیران شه واقع در شهرستان نهرین خوانده است

دار کمیته سویدن در بخش ساختمان سازی مکاتب در والیت ( به صفت تحویل .ش ـ.ه ۱۳8۶اتمام رسانید. درسال) 

تربیه دانشگاه بغالن  تعلیم و دانشکدۀ( در امتحان کانکور در .ش ـ.ه ۱۳8۷سال ) کندز ایفای وظیفه نموده است. در

سال)  و در اعی داشت در این رشته آغاز به تحصیل نمودمندی که به رشته علوم اجتمهالقنسبت عبه و  کامیاب گردید

 گردید. التحصیل( از دانشگاه فارغ.ش ـ.ه ۱۳۹۰

( .ش ـ.ه۱۳۹۶-۱۳۹۵سال)  سال ایفای وظیفه نموده است و در مدت دوه ( در ولسوالی نهرین باکایجبصفت ترینر موسسۀ )(  .ش ـ.ه ۱۳۹۲درسال) 

ه صفت استاد در ( در یک امتحان رقابتی اشتراک و ب.ش ـ.ه ۱۳۹۷سال)  در نموده است. خدماتی تصدی شیرخان بندر وظیفه اجرا ر ادارۀسکرت ه صفتب

 .نمایدهـ. ش.( به حیث آمر دیپارتمنت جغرافیه انتخاب گردید و تا حال در این پست اجرای وظیفه می۱۳۹8در سال ) و  موسسۀ عالی قدس موفق گردید

 فاطمه سروری آمر دیپارتمنت زبان و ادبیات

، تحصیالت ابتدایی و ثانویی خویش را باشدمی شهر تهران کشور ایران .(خـ.ه ۱۳۷۲ )ماهمحمد سرور متولد دیفاطمه بنت 

ات کشور خویش افغانستان گردید. وی تعلیمعازم هـ. ش.( ۱۳8۶)مکتب بالل حبشی به اتمام رسانیده و در سال در شهر کرج

 فارغ گردید.از این لیسه با کسب نمرات عالی  و فرا گرفترا در لیسه عالی بی بی حوا  ثانوی

ادبیات و علوم بشری  دانشکده در دانشگاه بغالنیابی به اک در امتحان کانکور موفق به راهبا اشترهـ. ش.( ۱۳۹۱)وی در سال  

هـ. ۱۳۹۶)سال  را به موفقیت به پایان رسانید. در سی دریدر رشتۀ زبان و ادبیات پار گردید و مدت چهار سال تحصیلی
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به جامعه انشکده تعلیم و تربیه و تا اکنون  به حیث آمر دیپارتمنت زبانهای د ی موسسه تحصیالت عالی قدس کامیاببا اشتراک در امتحان بست کادرش.( 

 نماید.علم دوست و علم و پرور مردم والیت بغالن خدمت می

 تمنت کمپیوتر ساینسناه آمر دیپارپجمیله یزدان

، تعلیمات ابتدایی باشدمی ( باشنده فعلی والیت بغالن شهر پلخمری۱۵/۹/۱۳۶8گل متولد سال) علی بنت پناهجمیله یزدان

( به پایان رسانیده است و تحصیالت .ش .هـ ۱۳88خویش را در مکتب لیسه بی بی حوا شهر پلخمری والیت بغالن در سال ) 

  .لیسانس به پایان رسانیده است به درجۀ (.ش.هـ ۱۳۹۲) دانشگاه بغالن در سالدر کمپیوتر ساینس  در رشتۀویش را عالی خ

 موسسۀ ( با سپری نمودن امتحان رقاتبی در وزارت تحصیالت عالی به صفت استاد دایمی در .ش.هـ۱۳۹۳) وی در سال

( در مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی .ش .هـ۱۳۹۵ ( الی).ش .هـ۱۳۹۳چنان از سال )همتحصیالت عالی قدس کامیاب شد، 

مدیر  (به حیث.ش .هـ۱۳۹8 ( الی  ). ش.هـ ۱۳۹۵در سال)  حکیم سنایی، تعلیمات عالی فرهنگ( مشغول تدریس بوده و )

 .هـ ۱۳۹۹تعلیم و تربیه موسسه تحصیالت عالی خصوصی قدس ایفای وظیفه نموده، در آغاز سال)  عمومی تدریسی دانشکدۀ

 . علیم و تربیه موسسه تحصیالت عالی خصوصی قدس انتخاب و ایفای وظیفه می نمایدت پارتمنت کمپیوتر ساینس دانشکدۀبه حیث آمر دی (.ش

 آمر دیپارتمنت بیولوژیمحمد حکیم قربانی 

بغالن در یک خانواده  هـ.ش.( در دهکدۀ یرم باال شهرستان جلگه والیت ۱۳۷۳محمد حکیم قربانی فرزند عبدالغفور در سال )

هـ.ش.( شامل دانشکده تعلیم و  ۱۳۹۴متدین دیده به جهان گشود، مکتب را در لیسۀ یرم علیا به اتمام رساند. در سال )

هـ.ش.( از رشته بیولوژی سند کارشناسی )لیسانس( خود را از دانشگاه نامبرده  ۱۳۹۷تربیه دانشگاه بغالن گردید، در سال )

نان در مدت تحصیل در دانشگاه بغالن در رشتۀ نرسینگ در انستیتیوت علوم صحی درمان نیز مصروف چبه دست آورد. هم

هـ.ش.( ۱۳۹8ند. در سال )برده فراغت حاصل کردهـ.ش.( از انستیتیوت نام ۱۳۹۷وزش علوم صحی گردیده و در سال )آم

در موسسه تحصیالت عالی قدس موفق گردید و بعد از یک آزمون کادر علمی به عنوان کادر علمی در دیپارتمنت بیولوژی 

 موسسه تحصیالت عالی قدس انتخاب گردید.  هـ.ش.( به عنوان آمر دیپارتمنت بیولوژی ۱۴۰۰در سال )
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 آمر دیپارتمنت ریاضی محمدی الرحمنگل 

هـ.ش.( در قریه سنجتک شهرستان نهرین  ۱۳۷۶گل الرحمن محمدی فرزند حاجی حبیب الرحمن در سال)  

را در مکتب  ی متوسطهدورهچی آغاز نمود واتر علیمات ابتدایی را در مکتب ابتدائیهده به جهان گشود. تدی

یا در شهر پلخمری به اتمام را در لیسه عالی حضرت خاتم االنب تعلیمات ثانوی متوسطه سیادره تکمیل کرد. 

همین سال در  ردید. وی در اواخرهمین  لیسه فارغ گ از .(شـ.ه ۱۳۹۴ ) رسانیده و با درجه عالی در سال

کامیاب دانشکده انجنیری )سیول(  دانشگاه تخار  .(  بهشـ.ه ۱۳۹۵ ) آزمون کانکور اشتراک کرده و در سال

های علمی نیز انجام داده و بعد از سپری نمودن چهار سال عالیتکارها و فجریان دوره تحصیلی  گردید. وی در

اتمام ی کارشناسی خویش را به درجه عالی از همین دانشگاه دوره با (شـ.ه ۱۳۹8 ) دوره تحصیلی در سال

حصیالت عالی قدس آغاز به حیث استاد در دانشکده تعلیم و تربیه موسسه ت .(شـ.ه ۱۳۹۹ ) رسانید. در سال

وان انجینر نظارت در ریاست تصدی بنایی ریاست انکشاف ملی ریاست جمهوری به عن زمانهم رد وبه کار ک

انتخاب و به حیث آمر دیپارتمنت ریاضی موسسه تحصیالت های قدس  .(شـ.ه ۱۳۹۹ ) . وی در آواخر ساله استهای انکشافی نیز کار کرداز پروژه کننده

 نماید.ارتمنت این موسسه ایفای وظیفه میتعین گردیده و تا حال منحیث آمر دیپ
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 تعلیم و تربیه ء رسولی مدیر تدریسی دانشکدۀاحمدضیا

 پروردر یک خوانوادۀ دین  الی نهریناوی سجان ولسوهـ. ش.( در دهکدۀ ک۱۳۷۶در سال )رسولی فرزند عبدالسالم  ءایضاحمد

یمات ثانوی را در لیسۀ هـ.ش.( تعل۱۳۹۴را در مکتب متوسطۀ سجان و در سال )دیده به جهان گشوده است. تعلیمات ابتدایی 

و  ادبیات ان و ادبیات پارسی دری در دانشکدۀدر رشتۀ زبرا لیسانس مقطع ولسوالی نهرین به پایان رسانید. خواجه خضر)ع( 

در رشتۀ فقه و قانون دانشکدۀ شرعیات موسسه زمان . همهـ.ش.( به پایان رسانید۱۳۹8در سال ) دانشگاه بغالن علوم بشری

 س خود را به دست آورده است.هـ.ش.( از این موسسه نیز مدرک لیسان۱۳۹8تحصیالت عالی قدس نیز دانشجو بود و در سال )

 نماید.ه حیث مدیر تدریسی دانشکدۀ تعلیم و تربیه ایفای وظیفه میهـ.ش.( به این سو ب۱۳۹۹از سال )

 نزاکت صافی مدیر اجرائیه دانشکده تعلیم و تربیه

ادۀ متوسط نوخاهـ. ش.( در دهکدۀ احمد شهرستان دوشی والیت بغالن در یک ۱۳۷۴نزاکت صافی بنت محمدشاه در سال )

دیده به جهان گشود. تعلیمات ابتدایی تا صنف ششم را در مکتب متوسطۀ قریه احمد سپری کرده و تعلیمات ثانوی در 

لیسۀ نسوان دوشی به پایان رسانید. تحصیالت عالی را در رشتۀ فقه و قانون در دانشکدۀ شرعیات موسسۀ تحصیالت عالی 

 -۱۳۹۱این موسسه تحصیالت عالی خصوصی به دست آورده است. وی از سال )ز ا قدس ادمه داده و سند لیسانس خود را

هـ. ش.( تا به حال به حیث  ۱۳۹۳هـ. ش.( در دفتر اکتید به صفت کارمند اجتماعی اجرای وظیفه نموده و از سال ) ۱۳۹۲

 نماید. مدیر اجرائیه دانشکدۀ تعلیم و تربیه ایفای وظیفه می
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 هاهای زبانتمنتتشکیالت دیپارچارت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فاطمه سروری

هاآمر دیپارتمنت زبان  

 محمد رفیع آرین فروزان مدبر
 رحمت اهلل قادری زرغونه وردک

 گل رحمن روشنگر مرید احمد مودب

استاد ادبیات 

 انگلیسی

استاد ادبیات 

 انگلیسی
 استاد ادبیات پشتو استاد ادبیات پشتو

 استاد ادبیات 

دریپارسی   

 استاد ادبیات

دری پارسی  

اهلل ابراهیمیحسیب  

 استاد ادبیات

دری پارسی  

الدین رهیابجمعه  

 استاد ادبیات

دری پارسی  

 محمد قاسم رسولی

ادبیات استاد  

دری پارسی   
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تشکیالت دیپارتمنت کمپیوتر ساینس چارت  
 

 

  

 

 

 

 

 

ریمحمد سرور سرو  

 عضو دیپارتمنت
 حفیظ هللا حمیدی

 عضو دیپارتمنت

فتانه غنی زاده            

 

 جمیله یزدان پناه

آمر دیپارتمنت کمپیوتر 

 ساینس

 عضو دیپارتمنت

 

 رویا سروری

 عضو دیپارتمنت 
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 چارت تشکیالت اعضای اکدر علمی دیپارمتنت راییض

 

 

 

 

 

 

 محدالدین ساحل 

 عضو 

 پرویز احمدی 

 عضو 

 عادله رفیعی 

 عضو 

 زهرا صمدی 

 عضو 

 نظیفه امینی 

 عضو 

 گل الرحمن محمدی 

 آمر دیپارتمنت 

 سونم امیری 

 عضو 
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 هچارت تشکیالت دیپارتمنت جغرافی 

 محمد منصور نادری

 آمر دیپارتمنت

 

 

 

 
 

 سلیمان جباری

 عضو

 سوما قادری

 عضو

 نازی میرزاد

 عضو

هللا خردمندشفیع  

 عضو

 مجن حسنیار

 عضو

 اختیار گل عادل

 عضو
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و بیولوژیچارت تشکیالت آمریت دیپارتمنت کیمیا   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاطره "فرهمند صمدی"
 استاد دیپارتمنت

"قیوم " نفشهب  
 استاد دیپارتمنت

"هاشمی" فریبا  
 استاد دیپارتمنت

"فضلی " تمیم  
 استاد دیپارتمنت

 محمد حکیم "قربانی"
 آمر دیپارتمنت کیمیا و بیولوژی

"امیری "سومن   
 استاد دیپارتمنت



24:  

 حال فارغان و آمار دانشجویان برآمار 
گان آموختهدانش گان اناثآموختهدانش دیپارتمنت سال تحصیلی 

 ذکور

 

 مجموعه

دور اول فرا
ت

غ
 

۱۳۹۵
 

 ۳۶ ۳۲ ۴ ادبیات دری

 ۰ ۰ ۰ ادبیات پشتو

 ۰ ۰ ۰ ادبیات انگلیسی

 ۰ ۰ ۰ بیولوژی

 ۴۷ ۴۰ ۷ جغرافیه

 ۴۲ ۳۱ ۱۱ ریاضی

 ۰ ۰ ۰ کمپیوتر ساینس

 ۱۲۵ ۱۰۳ ۲۲ مجموعه

 

 

سال 

ی
صیل

ح
ت

 مجموعه گان ذکورآموختهدانش گان اناثآموختهدانش دیپارتمنت 

 

دور دوم فراغ
 ت

۱۳۹۶
 

 

 ۵۰ ۳۲ ۱۸ ادبیات دری

 ۲۳ ۱۷ ۶ ادبیات پشتو

 ۲۰ ۱۶ ۴ ادبیات انگلیسی

 ۶۲ ۳۰ ۳۲ بیولوژی

 ۷۵ ۵۲ ۲۳ جغرافیه

 ۴۷ ۳۴ ۱۳ ریاضی

  

 ۰ ۰ ۰ کمپیوتر ساینس

 ۲۲۷ ۱۸۱ ۹۶  مجموعه
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ت

دور سوم فراغ
 

  ذکور گانآموختهدانش گان اناثآموختهدانش دیپارتمنت سال تحصیلی

 مجموعه

1397
 

 ۱۲۲ ۸۹ ۳۳ ادبیات دری

 ۰ ۰ ۰ ادبیات پشتو

 ۰ ۰ ۰ ادبیات انگلیسی

 ۲۵ ۱۳ ۱۲ بیولوژی

 ۱۰۴  ۵۹ ۴۵ جغرافیه

 ۷۸ ۴۱ ۳۷ ریاضی

 ۳۳۰ ۲۰۲ ۱۲۸ مجموعه

 

  گان ذکورآموختهدانش گان اناثآموختهدانش دیپارتمنت سال تحصیلی 

 مجموعه

دور چهارم
 

۱۳۹۸
 

 ۱۶۰ ۹۹ ۶۱ ادبیات دری

 ۸۴ ۲۹ ۵۵ ادبیات پشتو

 ۲۳ ۱۴ ۹ انگلیسیادبیات 

 ۱۳۱ ۴۵ ۸۶ بیولوژی

 ۱۳۷  ۷۶ ۶۱ جغرافیه

 ۱۰۲ ۶۰ ۴۲ ریاضی

 ۶۳۷ ۳۲۳ ۳۱۴ مجموعه
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دور پنجم

 
گان آموختهدانش دیپارتمنت سال تحصیلی

 اناث

  گان ذکورآموختهدانش

 مجموعه

۱۳۹۹
 

 ۱۳۳ ۵۹ ۷۴ ریادبیات د

 ۳۹ ۳۰ ۹ ادبیات پشتو

 ۱۵ ۱۲ ۳ انگلیسیادبیات 

 ۵۰ ۳۰ ۲۰ بیولوژی

 ۱۱۶ ۷۳ ۴۳ جغرافیه

 ۴۴ ۲۲ ۲۲ ریاضی

 ۳۱ ۲۸ ۳ کمپیوتر ساینس

 ۴۲۸ ۲۵۴ ۱۷۴ مجموعه

 

گانه مصروف آموزش و اندوختن دانش اند که هفتهای ( تن دانشجو دارد که در دیپارتمنت ۱۶۶۱دانشکدۀ تعلیم و تربیه در سال جاری به تعداد )  

دانشکدۀ تعلیم و  .باشند. تمام این تعداد دانشجویان در دو تایم روزانه و شبانه مصروف آموزش اند( تن از طبقۀ اناث و متباقی از ذکور می۶۵۳)از آن جمله 

های؛ زبان و ادبیات پارسی تن از دانشجویان را به سویۀ لیسانس از رشته (۱۵۴۷پنج دوره محصل فارغ داده است، به تعداد )تربیه در هفت سال فعالیت خود 

 گردیده است. آموخته، بیولوژی و ریاضی دانشزبان و ادبیات پشتو، زبان و ادبیات انگلیسی، کمپیوترساینس، جغرافیه دری،
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 های درسی دیپارتمنت زبان و ادبیات پارسی دریبرنامه

 ی دریبیات پارسزبان و اد سمتسر اول

 کریدت نوعیت مضمون مضمون شماره

 ۴ اساسی فنون ادبی )بدیع و بیان( ۱

 ۴ اساسی متن شعر )مثنوی( ۲

 ۴ دانشگاه شمول شناسی عمومیروان ۳

 ۲ دانشگاه شمول پشتو ۴

 ۲ دانشگاه شمول عربی ۵

 ۲ دانشگاه شمول انگلیسی ۶

 ۱ شمول دانشگاه ثقافت اسالمی )جهان بینی اسالمی( ۷

 ۱۹ هاکریدت مجموعه

 زبان و ادبیات پارسی دری سمستر دوم

 کریدت نوعیت مضمون مضمون شماره

 ۴ اساسی عصر غزنویانتاریخ ادبیات از دوره باستان تا  ۱

 ۳ اساسی مرسلمتن نثر ساده و  ۲

 ۲ اساسی آیین نگارش  ۳

 ۴ دانشگاه شمول شناسی انکشافیروان 

 ۲ ولاه شمدانشگ تربیت بدنی ۴

 ۲ دانشگاه شمول تاریخ معاصر افغانستان ۵

 ۲ دانشگاه شمول انگلیسی ۶

 ۱ دانشگاه شمول ثقافت اسالمی )فلسفه عبادات( ۷

 ۲۲ هاکریدت مجموعه



28:  

 زبان و ادبیات پارسی دری سمتر سوم

 کریدت نوعیت مضمون مضمون شماره

 ۴ اساسی دستور زبان )صرف( ۱

 ۳ اساسی (متن نثر )مسجع و فنی ۲

 ۲ اساسی مبادی سبک شناسی ۳

 ۲ دانشگاه شمول محیط زیست ۴

 ۲ دانشگاه شمول اساسات کمپیوتر ۵

 ۴ مسلکی شناسی تربیتیروان ۶

 ۱ ه شمولدانشگا )نظام اخالقی اسالمی(ثقافت اسالمی  ۷

 ۱۸ هاکریدت مجموعه

 زبان و ادبیات پارسی دری سمستر چهارم

 کریدت موننوعیت مض مضمون شماره

 ۳ اساسی دستور زبان )نحو( ۱

 ۴ اساسی متن شعر )قصیده( ۲

 ۳ اساسی تاریخ ادبیات از دوره اسالم تا عصر غزنویان ۳

 ۲ اساسی شناسیسبکگستره  ۴

 ۲ مسلکی مبادی تعلیم و تربیه ۵

 ۲ مسلکی تتکنالوژی تحصیلی ۶

 ۱ ه شمولدانشگا ثقافت اسالمی )نظام سیاسی اسالم( ۷

 ۱۷ هاکریدت موعهجم

 



29:  

 زبان و ادبیات پارسی دری سمستر پنجم

 کریدت نوعیت مضمون مضمون شماره

 ۳ اساسی شناسی مبادی و تاریخیزبان ۱

 ۳ اساسی متن شعر )قالب غزل( ۲

 ۳ اساسی تاریخ ادبیات از عصر غزنویان تا عصر سبجوقیان ۳

 ۲ اساسی ادبیات فولکلور ۴

 ۱ دانشگاه شمول اسالمی( جتماعینظام اثقافت اسالمی ) ۵

 ۳ اساسی متن نثر )مصنوع و منحط( ۶

    

 ۱۵ هاکریدت مجموعه

 زبان و ادبیات پارسی دری سمستر ششم

 کریدت نوعیت مضمون مضمون شماره

 ۳ اساسی ادبیات شناسی ۱

 ۳ اساسی روش تحقیق ۲

 ۴ اساسی میتود تدریس زبان و ادبیات پارسی دری ۳

 ۲ اساسی قد ادبیمبادی ن ۴

 ۲ اساسی تصوف ۵

 ۱ دانشگاه شمول ثقافت اسالمی )تاریخ تمدن اسالمی( ۶

۷    

 ۱۵ مجموعه

 



30:  

 زبان و ادبیات پارسی دری سمستر هفتم

 کریدت نوعیت مضمون مضمون شماره
 ۲ اساسی فنون ادبی )عروض( ۱

 ۲ اساسی متن نثر معاصر ۲

 ۴ اساسی عاصرتاریخ ادبیات از عصر مغول تا عصر م ۳

 ۲ اساسی ادبیات عرفانی ۴

 ۴ مسلکی تدریس آموزی ۵

 ۲ اساسی فردوسی شناسی ۶

 ۱ ه شمولدانشگا ثقافت اسالمی )اعجاز علمی قرآن( ۷

 ۱۷ هاکریدت مجموعه

 زبان و ادبیات پارسی دری سمستر هشتم

 کریدت نوعیت مضمون مضمون شماره
 ۲ اساسی فنون ادبی )قافیه و معانی( ۱

 ۲ اساسی متن شعر )معاصر( ۲

 ۳ اساسی فرهنگ ملی آریایی و اسالمی ۳

 ۲ اساسی گستره نقد ادبی ۴

 ۲ اساسی موالنا شناسی ۵

 ۲ اساسی بیدل شناسی ۶

 ۴ اساسی نامهپایان ۷

 ۲ دانشگاه شمول اداره تربیتی 8

 ۱ دانشگاه شمول ثقافت اسالمی )تعلیم و تربیه اسالمی( ۹

 ۱۹ هاتکرید مجموعه



31:  

 های درسی دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتوبرنامه

 پشتوسمستر اول زبان و ادبیات 

 کریدت نوعیت مضمون مضمون شماره
 ۲ اساسی فونولوژي ۱

 ۳ اساسی د ژبپوهنې بنسټونه ۲

 ۲ اساسی گرافیم ۳

 ۲ دانشگاه شمول دری  ۴

 ۲ دانشگاه شمول انگلیسی ۵

 ۲ دانشگاه شمول کمپیوتر ۶

 ۱ دانشگاه شمول بینی اسالمی( )جهانثقافت اسالمی  ۷

 ۱۴ هامجموعه کریدت

 زبان و ادبیات پشتو دومسمستر 

 کریدت نوعیت مضمون مضمون شماره

 ۳ اساسی اساسات ېد ادب پوهن ۱

 ۳ اساسی يلیکوال ۲

 ۲ اساسی يفولوژرمو ۳

 ۳ اساسی بدیع ۴

 ۴ دانشگاه شمول يشناسروان ۵

 ۲ دانشگاه شمول ينتربیت بد ۶

 ۲ دانشگاه شمول يانگلیس ۷

 ۱ دانشگاه شمول )فلسفه عبادات( يثقافت اسالم 

 ۱۸ هامجموعه کریدت



32:  

 زبان و ادبیات پشتو سومسمستر 

 کریدت نوعیت مضمون مضمون شماره

 ۲ اساسی ادب تاریخ ۱

 ۲ اساسی نثر نظم ۲

 ۳ اساسی ادبیات يعرفان ۳

 ۲ اساسی نری ادبیات ۴

 ۲ اساسی بیان ۵

 ۴ دانشگاه شمول يشناسروان يتربیت ۶

 ۲ دانشگاه شمول يانگلیس ۷

 ۱ دانشگاه شمول )نظام اخالق اسالمی( يثقافت اسالم 8

 ۱۸ هامجموعه کریدت

 سمستر چهارم زبان و ادبیات پشتو

 کریدت نوعیت مضمون مضمون شماره

 ۲ اساسی ادب تاریخ ۱

 ۲ اساسی متن نثر ۲

 ۴ اساسی ونح ۳

 ۲ اساسی اساسات نېاو روز نېښود ۴

 ۲ دانشگاه شمول زیستمحیط  ۵

 ۲ دانشگاه شمول يعرب ۶

 ۲ دانشگاه شمول تاریخ معاصر ۷

 ۱ دانشگاه شمول )نظام سیاسی اسالم( يثقافت اسالم 8

 ۱۹ هامجموعه کریدت

 



33:  

 سمستر پنجم زبان و ادبیات پشتو

 کریدت نوعیت مضمون مضمون شماره

 ۲ اساسی پوهنهلغت ۱

 ۲ اساسی ادب تاریخ  ۲

 ۲ اساسی نظممتن  ۳

 ۳ اساسی ماشوم ادب ۴

 ۳ اساسی تاریخ بې تو ژښد پ ۵

 ۲ اساسی د کلتور تاریخ ۶

 ۲ مسلکی د تدریس عمومی میتود ۷

 ۱ ه شمولدانشگا )نظام اجتماعی اسالم(ثقافت اسالمی  ۷

 ۱۷ هامجموعه کریدت

 ادبیات پشتو سمستر ششم زبان و

 کریدت نوعیت مضمون مضمون شماره

 ۲ اساسی ادب تاریخ ۱

 ۳ اساسی متن نثر ۲

 ۲ اساسی قافیه ۳

 ۲ اساسی کره کتنه ۴

 ۲ اساسی دمقایسوي ژبپوهنې تاریخ  ۵

 ۲ اساسی سبک پوهنه ۶

 ۲ مسلکی ارزیابی ۷

 ۱ ه شمولدانشگا ) تاریخ تمدن اسالم( ثقافت اسالمی  ۷

 ۱۶ هامجموعه کریدت



34:  

 سمستر هفتم زبان و ادبیات پشتو

 کریدت نوعیت مضمون مضمون شماره

 ۲ اساسی ادب تاریخ ۱

 ۳ اساسی متن نظم ۲

 ۲ اساسی دژبې دتدریس اصول  ۳

 ۳ اساسی څېړنه ۴

 ۴ اساسی ) مونوګراف (پایلیک ۵

 ۲ مسلکی يیمتعل يتکنالوژ ۶

 ۱ ه شمولدانشگا )اعجاز علمی قرآن(ثقافت اسالمی  ۷

 ۱۷ هامجموعه کریدت

 هشتم زبان و ادبیات پشتوسمستر 

 کریدت نوعیت مضمون مضمون شماره

 ۲ اساسی يادب تیور ۱

 ۴ مسلکی يتدریس آموز ۲

 ۲ اساسی خوشحال پیژندنه ۳

 ۲ اساسی فنړې  ژباد ۴

 ۲ اساسی وزنپوهنه ۵

 ۲ اساسی ادبیات ي ماسح ۶

 ۲ ه شمولدانشگا اداره تربیتی ۷

 ۱ دانشگاه شمول تربیه اسالمی(ثقافت اسالمی )تعلیم و  8

 ۱۷ هامجموعه کریدت

 



35:  

 های درسی دیپارتمنت ریاضیبرنامه

 سمستر اول دیپارتمنت ریاضی

 کریدت نوعیت مضمون مضمون شماره

 ۵ اساسی ریاضی عمومی ۱

 ۴ اساسی فزیک عمومی ۲

 ۲ دانشگاه شمول تاریخ معاصر ۳

 ۲ دانشگاه شمول ت کمپیوتراساسا ۴

 ۴ دانشگاه شمول شناسی عمومیروان ۵

 ۲ دانشگاه شمول انگلیسی ۶

 ۱ دانشگاه شمول بینی اسالمی()جهانثقافت اسالمی  ۷

 ۱۸ هامجموعه کریدت

 دیپارتمنت ریاضی دومسمستر 

 کریدت نوعیت مضمون مضمون شماره

 ۳ اساسی ریاضی گسسته ۱

 ۴ یاساس ۲ریاضی عمومی ۲

 ۴ اساسی مثلثاتاساسات هندسه و  ۳

 ۲ اساسی فزیک مالیکولی)ترمودینامیک( ۴

 ۲ اساسی )ترمینالوژی ریاضی( ۲انگلیسی  ۵

 ۲ دانشگاه شمول شناسی انکشافیروان ۶

 ۱ دانشگاه شمول ثقافت اسالمی  ۷

 ۱۶ هامجموعه کریدت



36:  

 دیپارتمنت ریاضی سومسمستر 

 ریدتک نوعیت مضمون مضمون شماره

 ۳ اساسی ۱حقیقی انالیز  ۱

 ۳ اساسی تیوری اعداد ۲

 ۳ اساسی هندسه تحلیلی سطح ۳

 ۳ اساسی وکتورانالیز ۴

 ۲ دانشگاه شمول تربیت بدنی ۵

 ۲ دانشگاه شمول محیط زیست ۶

 ۲ دانشگاه شمول شناسی تربیتیروان ۷

 ۱ دانشگاه شمول (فلسفه عبادات)ثقافت اسالمی  8

 ۱۹ هاتمجموعه کرید

 دیپارتمنت ریاضی چهارمسمستر 

 کریدت نوعیت مضمون مضمون شماره

 ۳ اساسی ۲انالیز حقیقی  ۱

 ۴ اساسی انتیگرال کالگوس ۲

 ۴ اساسی ۱الجبر معاصر  ۳

 ۳ اساسی هندسه تحلیلی در فضا ۴

 ۳ اساسی ۲وکتور انالیز  ۵

 ۲ دانشگاه شمول مبانی تعلیم و تربیه ۶

 ۱ دانشگاه شمول ثقافت اسالمی  ۷

 ۲۰ هامجموعه کریدت

 



37:  

 دیپارتمنت ریاضی پنجمسمستر 

 کریدت نوعیت مضمون مضمون شماره

 ۴ مسلکی میتود تدریس ریاضی ۱

 ۴ اساسی ۱معادالت تفاضلی  ۲

 ۳ اساسی فزیک برق و مقناطیس ۳

 ۳ اساسی ۲الجبر معاصر  ۴

 ۲ اساسی هندسه ترسیمی ۵

 ۲ مسلکی ارزیابی ۶

 ۱ ه شمولدانشگا  )نظام اجتماعی اسالم(فت اسالمیثقا ۷

 ۱۹ هامجموعه کریدت

 دیپارتمنت ریاضی ششمسمستر 

 کریدت نوعیت مضمون مضمون شماره

 ۳ اساسی وکتور انالیز ۱

 ۴ اساسی ۴انالیز  ۲

 ۳ اساسی  ۴الجبر ۳

 ۴ اساسی هندسه تفاضلی ۴

 ۲ مسلکی ارزیابی ۵

 ۱ ه شمولدانشگا اسالم( ) تاریخ تمدنثقافت اسالمی ۶

 ۱۷ هامجموعه کریدت

 

 



38:  

 دیپارتمنت ریاضی هفتمسمستر 

 کریدت نوعیت مضمون مضمون شماره

 ۳ اساسی ۱انالیز مختلط  ۱

 ۴ اساسی میتود ریاضی در فزیک ۲

 ۳ اساسی ۲احصایه  ۳

 ۲ مسلکی تکنالوژی کاربردی ۴

 ۳ دانشگاه شمول تحقیق و پروژه ۵

 ۴ دانشگاه شمول تدریس آموزشی ۶

 ۱ دانشگاه شمول ثقافت اسالمی  ۷

 ۲۰ هامجموعه کریدت

 دیپارتمنت ریاضی هشتمسمستر 

 کریدت نوعیت مضمون مضمون شماره

 ۳ اساسی ۲انالیز مختلط  ۱

 ۴ اساسی انالیز عددی ۲

 ۴ اساسی تیوری احتماالت ۳

 ۲ اساسی حل مسایل ریاضی ۴

 ۲ اساسی تیداری/ تحقیق عملیااصول حساب ۵

 ۴ دانشگاه شمول روش تحقیق  ۶

 ۱ دانشگاه شمول ثقافت اسالمی  ۷

 ۱۸ هامجموعه کریدت

 



39:  

 بیولوژیهای درسی دیپارتمنت برنامه

 بیولوژیدیپارتمنت  اولسمستر 

 کریدت نوعیت مضمون مضمون شماره

 ۳ اساسی کیمیای عمومی ۱

 ۴ اساسی بیولوژی عمومی ۲

 ۴ ه شمولدانشگا ریاضی عمومی ۳

 ۲ دانشگاه شمول اساسات کمپیوتر ۴

 ۲ دانشگاه شمول انگلیسی ۵

 ۴ دانشگاه شمول شناسی عمومیروان ۶

 ۱ دانشگاه شمول )جهان بینی اسالمی(ثقافت اسالمی  ۷

 ۲۰ هامجموعه کریدت

 بیولوژیدیپارتمنت  دوم سمستر

 کریدت نوعیت مضمون مضمون شماره

 ۴ اساسی بیولوژی عمومی ۱

 ۴ اساسی کیمیای عمومی ۲

 ۳ اساسی فزیک عمومی ۳

 ۲ دانشگاه شمول انگلیسی ۴

 ۲ دانشگاه شمول محیط زیست ۵

 ۴ دانشگاه شمول شناسی عمومیروان ۶

 ۲ اساسی هستولوژی عمومی ۷

 ۲ اختیاری زراعت 8

 ۲ اختیاری تربیت بدنی ۹

 ۱ دانشگاه شمول )فلسفه عبادات(ثقافت اسالمی  ۱۰

  هاوعه کریدتمجم



40:  

 بیولوژیدیپارتمنت  سوم سمستر

 کریدت نوعیت مضمون مضمون شماره
 ۲ اساسی کیمیای عضوی ۱

 ۴ تخصصی زولوژی غیر فقاری ۲

 ۴ تخصصی نباتات عمومی ۳

 ۲ تخصصی پرکتیک نباتی ۴

 ۲ تخصصی ایکولوژی ۵

 ۴ مسلکی شناسی تربیتیروان ۶

 ۲ تخصصی میتود تدریس بیولوژی ۷

 ۱ ه شمولگادانش )فلسفه عبادات(قافت اسالمی ث 8

 ۲۱ هامجموعه کریدت

 بیولوژیدیپارتمنت  چهارم سمستر

 کریدت نوعیت مضمون مضمون شماره

 ۲ تخصصی زولوژی فقاریه ۱

 ۴ تخصصی فزیولوژی نباتی ۲

 ۲ تخصصی سیستماتیک نباتی ۳

 ۲ تخصصی میکروبیولوژی ۴

 ۲ ه شمولدانشگا تاریخ معاصر افغانستان ۵

 ۲ دانشگاه شمول میتود عمومی تدریس ۶

 ۲ تخصصی ایکالوژی ۷

 ۲ تخصصی میتود تدریس بیولوژی 8

 ۱ ه شمولدانشگا ) نظام سیاسی اسالم(ثقافت اسالمی  ۹

  هامجموعه کریدت



41:  

 بیولوژیدیپارتمنت  پنجم سمستر

 کریدت نوعیت مضمون مضمون شماره
 ۴ اساسی زولوژی نباتی ۱

 ۲ اساسی لوژی عمومیایکا ۲

 ۲ اساسی مایکروبیولوژی ۳

 ۲ اساسی سیستماتیک نباتی ۴

 ۲ اساسی زولوژی فقاری ۵

 ۲ مسلکی ارزیابی تربیتی ۶

 ۲ اساسی میتود تدریسی بیولوژی ۷

 ۱ ه شمولگادانش )تاریخ تمدن اسالم(ثقافت اسالمی  8

 ۱۷ هامجموعه کریدت

 بیولوژیدیپارتمنت  ششم سمستر

 کریدت نوعیت مضمون مضمون هشمار

 ۲ اساسی ایکولوژی ۱

 ۴ اساسی زولوژی فقاریه ۲

 ۳ اساسی فزیولوژی نباتی ۳

 ۲ اساسی سیسماتیک نباتی ۴

 ۴ اساسی مایکروبیولوژی ۵

 ۲ مسلکی ارزیابی تربیتی ۶

 ۲ مسلکی میتود تدریسی ۷

 ۱ ه شمولگادانش (نظام اجتماعی اسالم)ثقافت اسالمی  8

 ۲۰ هاه کریدتمجموع



42:  

 بیولوژیدیپارتمنت  هفتم سمستر

 کریدت نوعیت مضمون مضمون شماره
 ۲ ه شمولدانشگا مونوگراف و یا امتحان دولتی ۱

 ۲ تخصصی جنتیک ۲

 ۴ تخصصی اناتومی و فزیولوژی انسان ۳

 ۴ مسلکی تدریس آموزی ۴

 ۲ مسلکی ارزیابی تربیتی ۵

 ۲ ه شمولدانشگا تحقیق ۶

 ۱ ه شمولدانشگا )اعجاز علمی قرآن(المی ثقافت اس ۷

 ۱۷ هامجموعه کریدت

 بیولوژیدیپارتمنت  هشتم سمستر

 کریدت نوعیت مضمون مضمون شماره
 ۲ ه شمولدانشگا امتحان دولتیمونوگراف و یا  ۱

 ۲ اختیاری تکامل عضوی ۲

 ۴ تخصصی بیوشیمی ۳

 ۲ تخصصی جنتیک ۴

 ۴ تخصصی اناتومی و فزیولوژی انسان ۵

 ۲ مسلکی تکنالوژی تعلیمی ۶

 ۱ ه شمولدانشگا )تعلیم و تربیه اسالمی(ثقافت اسالمی  ۷

 ۱۷ هامجموعه کریدت

 



43:  

 جغرافیههای درسی دیپارتمنت برنامه

 جغرافیهدیپارتمنت  اول سمستر

 کریدت نوعیت مضمون مضمون شماره
 ۳ اساسی مبادی جغرافیه ۱

 ۲ اساسی تاریخ جهان باستان ۲

 ۲ اساسی غرافیای تاریخی افغانستانج ۳

 ۳ اساسی جغرافیه فزیکی عمومی ۴

 ۲ اختیاری مبادی جامعه شناسی ۵

 ۴ مسلکی شناسی عمومیروان ۶

 ۲ اساسی مبادی تاریخ ۷

 ۱ ه شمولدانشگا بینی اسالمی()جهانثقافت اسالمی  8

 ۱۹ هامجموعه کریدت

 جغرافیهدیپارتمنت  دوم سمستر

 کریدت نوعیت مضمون مضمون شماره

 ۲ اساسی کارتوگرافی ۱

 ۴ اساسی نظام شمس ۲

 ۴ مسلکی شناسی انکشافیروان ۳

 ۲ اساسی تاریخ جهان باستان  ۴

 ۲ ه شمولدانشگا انگلیسی ۵

 ۲ اختیاری ساختار جامعه افغانستان ۶

 ۲ ه شمولدانشگا اساسات کمپیوتر ۷

 ۱ وله شمگادانش )فلسفه عبادات(ثقافت اسالمی  

 ۱۹ هامجموعه کریدت



44:  

 جغرافیهدیپارتمنت  سوم سمستر

 کریدت نوعیت مضمون مضمون شماره

 ۲ اساسی اساسات جیومورفولوژی ۱

 ۳ اختصاصی شناسیاقلیم ۲

 ۲ اختصاصی جغرافیای بشری عمومی ۳

 ۲ شمولدانشگاه حفاظت محیط زیست ۴

 ۳ اختصاصی جغرافیای منطقوی آسیا ۵

 ۲ اختصاصی افغانستانتاریخ معاصر  ۶

 ۲ اساسی/ مسلکی شناسی تربیتیروان ۷

 ۱ ه شمولگادانش اخالقی اسالم()نظام ثقافت اسالمی  ۷

 ۱۷ هامجموعه کریدت

 جغرافیهدیپارتمنت  چهارم سمستر

 کریدت نوعیت مضمون مضمون شماره

 ۳ اختصاصی جیولوژی قوای داخلی ۱

 ۳ اساسی جغرافیای فزیکی افغانستان ۲

 ۲ اختصاصی جغرافیای اقتصادی قاره آسیا ۳

 ۲ اساسی R.Sو   G.I.Sاساسات  ۴

 ۳ اختصاصی جغرافیای سیاسی جهان ۵

 ۲ اساسی/ مسلکی اساسات تعلیم و تربیه  ۶

 ۱ ه شمولگادانش )نظام اجتماعی اسالم(ثقافت اسالمی  ۷

 ۱۶ هامجموعه کریدت

 



45:  

 جغرافیهدیپارتمنت پنجم  سمستر

 کریدت نوعیت مضمون ونمضم شماره
 ۳ اساسی جغرافیه اقتصادی افغانستان ۱

 ۳ اساسی جیولوژی قوای خارجی ۲

 ۲ اساسی ژیوپولیتیک ۳

 ۲ اساسی جغرافیای حیاتی  ۴

 ۲ اساسی جغرافیای اقتصادی اروپا  ۵

 ۳ اساسی جغرافیای منطقوی اروپا 

 ۲ اختیاری حوادث و مخاطرات طبیعی ۶

 ۲ اساسی جغرافیای حیاتی ۷

 ۱ شموله دانشگا )نظام اجتماعی اسالمی(ثقافت اسالمی  8

 ۲۰ هامجموعه کریدت

 جغرافیهدیپارتمنت  ششم سمستر

 کریدت نوعیت مضمون مضمون شماره

 ۲ اساسی جیولوژی افغانستان ۱

۲ (g.i.s )۲ اساسی کاربردی 

 ۲ اساسی هایدروپولیتیک ۳

 ۲ اساسی احصایه در جغرافیا ۴

 ۳ اساسی رافیای منطقوی افریقاجغ ۵

 ۳ اساسی افریقاجغرافیای اقتصادی  ۶

 ۳ اساسی روش تحقیق در جغرافیا ۷

 ۱ ه شمولدانشگا )نظام اقتصادی اسالم(ثقافت اسالمی  8

 ۱۸ هامجموعه کریدت



46:  

 جغرافیهدیپارتمنت  هفتم سمستر

 کریدت نوعیت مضمون مضمون شماره

 ۳ اساسی کاجغرافیای منطقوی قاره امری ۱

 ۲ اساسی جغرافیای اقتصادی قاره امریکا ۲

 ۲ اساسی جغرافیای روستایی شهری ۳

 ۲ اساسی میتود تدریس جغرافیه ۴

 ۲ اساسی گذاری و انکشاف منطقویپالن ۵

 ۲ ه شمولدانشگا نامه تحصیلیپایان ۶

 ۲ اختیاری اصول دفتر داری ۷

 ۲ اساسی جغرافیای فرهنگی 8

 ۱ ه شمولدانشگا )قرآن و علوم معاصر(می ثقافت اسال ۹

 ۱۸ هامجموعه کریدت

 جغرافیهدیپارتمنت  هشتم سمستر

 کریدت نوعیت مضمون مضمون شماره
 ۲ اساسی جغرافیایی منطقوی قاره اقیانوسیه و انترکتیکا ۱

 ۲ اساسی جغرافیایی جمیعت ۲

 ۲ اساسی جغرافیایی سیاسی افغانستان ۳

 ۲ ساسیا فلسفه جغرافیا ۴

 ۲ اساسی افغانستانجغرافیایی روستایی  ۵

 ۲ دانشگاه شمول تکنالوژی کاربردی ۶

 ۴ دانشگاه شمول تدریس آموزی ۷

 ۲ دانشگاه شمول نامه تحصیلیپایان 8

 ۱ دانشگاه شمول ثقافت اسالمی )تمدن اسالمی( ۹

 ۱۸ هامجموعه کریدت

 



47:  

 کمپیوتر ساینسهای درسی دیپارتمنت برنامه

 کمپیوتر ساینسدیپارتمنت اول  سترسم

 کریدت نوعیت مضمون مضمون شماره

 ۴ اساسی اساسات کمپیوتر ۱

 ۴ اساسی سیستم عامل ۲

 ۴ دانشگاه شمول ریاضی عمومی ۳

 ۳ دانشگاه شمول فزیک عمومی ۴

 ۴ دانشگاه شمول شناسی عمومیروان ۵

 ۱ دانشگاه شمول بینی اسالمی()جهانثقافت اسالمی ۶

 ۲۰ هاکریدتموعه مج

 کمپیوتر ساینسدیپارتمنت دوم  سمستر

 کریدت نوعیت مضمون مضمون شماره

 ۴ اساسی جات کمپیوترپرزه ۱

 ۴ اساسی پروگرام نویسی ۲

 ۲ دانشگاه شمول منطق ریاضی ۳

 ۴ دانشگاه شمول شناسی انکشافیروان ۴

 ۲ دانشگاه شمول انگلیسی ۵

 ۲ گاه شمولدانش تاریخ معاصر افغانستان ۶

 ۱ دانشگاه شمول )فلسفه عبادات(ثقافت اسالمی  ۷

 ۱۹ هامجموعه کریدت

 



48:  

 کمپیوتر ساینسدیپارتمنت سوم  سمستر

 کریدت نوعیت مضمون مضمون شماره

 ۴ اساسی اساسات شبکه ۱

 ۳ ه شمولدانشگا احصائیه ۲

 ۲ اساسی الکترونیک ۳

۴ Java 2 4 اساسی 

 ۲ دانشگاه شمول انگلیسی ۵

 ۱ دانشگاه شمول ثقافت اسالمی ۶

 ۱۶ هامجموعه کریدت

 کمپیوتر ساینسدیپارتمنت چهارم  سمستر

 کریدت نوعیت مضمون مضمون شماره

 ۳ اساسی تیوری احتماالت ۱

 ۴ اساسی اساسات دیتابیس ۲

۳ VB ۴ اساسی 

۴ Network 2 ۴ اساسی 

 ۲ دانشگاه شمول اساسات تعلیم و تربیه  ۵

 ۲ دانشگاه شمول انگلیسی ۶

 ۱ دانشگاه شمول ثقافت اسالمی  ۷

 ۲۰ هامجموعه کریدت

 

 



49:  

 کمپیوتر ساینسدیپارتمنت پنجم  سمستر

 کریدت نوعیت مضمون مضمون شماره

۱ C# 4 اساسی 

۲ Wireless 3 اساسی 

۳ Advance database 4 اساسی 

 ۲ دانشگاه شمول تربیت بدنی  ۴

 ۲ دانشگاه شمول محیط زیست ۵

 ۲ دانشگاه شمول میتود عمومی تدریس ۶

 ۱ دانشگاه شمول ثقافت اسالمی  ۷

 ۱۸ هامجموعه کریدت

 کمپیوتر ساینسدیپارتمنت ششم  سمستر

 کریدت نوعیت مضمون مضمون شماره

 ۴ اساسی دیتا استرکچر ۱

 ۴ اساسی اساسات دیزاین ویب ۲

 ۴ اساسی ۲سیستم عامل ۳

 ۴ ساسیا میتود تدریس در کمپیوتر ۴

 ۲ مسلکی ارزیابی ۵

 ۱ ه شمولدانشگا )تاریخ تمدن اسالمی(ثقافت اسالمی  ۶

 ۱۹ هامجموعه کریدت

 

 



50:  

 کمپیوتر ساینسدیپارتمنت هفتم  سمستر

 کریدت نوعیت مضمون مضمون شماره

۱ Network security 3 اساسی 

۲ Advance web desiging 4 اساسی 

 ۲ مسلکی تکنالوژی تعلیمی ۳

 ۳ ه شمولدانشگا حقیق و ریسرجت ۴

 ۴ اساسی میتود تدریس کمپیوتر  ۵

 ۱ ه شمولدانشگا کریم()اعجاز علمی قرآن ثقافت اسالمی ۶

 ۱۵ هامجموعه کریدت

 کمپیوتر ساینسدیپارتمنت هشتم  سمستر

 کریدت مضموننوعیت  مضمون شماره

 ۴ اساسی دیزان شبکه ۱

 ۴ اساسی پروژه ویب ۲

 ۲ دانشگاه شمول میاداره تعلی ۳

 ۴ دانشگاه شمول مونوگراف ۴

 ۱ دانشگاه شمول )تعلیم و تربیه اسالم( ثقافت اسالمی ۵

 ۱۵ هامجموعه کریدت

 

 

 



51:  

 زبان و ادبیات انگلیسیهای درسی دیپارتمنت برنامه

 انگلیسیدیپارتمنت اول  سمستر

 کریدت نوعیت مضمون مضمون شماره

 ۲ اساسی writing آیین نگارش ۱

 ۲ اساسی Readingخوانش  ۲

 ۳ اساسی   Conversation محاوره ۳

 ۴ دانشگاه شمول  Psychology شناسی عمومیروان ۴

 ۲ دانشگاه شمول Dariدری  ۵

 ۲ اساسی  Grammar گرامر ۶

 ۲ دانشگاه شمول Arabic عربی ۷

 ۲ دانشگاه شمول  General computer اساسات کمپیوتر 8

 ۱ دانشگاه شمول Islamic subject ثقافت اسالمی ۹

 ۲۰ هامجموعه کریدت

 انگلیسیدیپارتمنت دوم  سمستر

 کریدت نوعیت مضمون مضمون شماره

 ۳ اساسی Readingخوانش  ۱

 ۲ اساسی Writingآیین نگارش  ۲

 ۲ اساسی Grammarگرامر ۳

 ۳ اساسی Conversationمحاوره ۴

 ۲ یاساس Method of learning روش آموزش ۵

 ۲ دانشگاه شمول Pashto پشتو ۶

 ۴ دانشگاه شمول Psychologyشناسی انکشافیروان ۷

 ۱ دانشگاه شمول Islamic subject ثقافت اسالمی )فلسفه عبادات( 

 ۱۹ هاکریدتمجموعه 



52:  

 انگلیسیدیپارتمنت سوم   سمستر

 کریدت نوعیت مضمون مضمون شماره

 ۳ اساسی Readingخوانش  ۱

 ۲ اساسی Writingگارش آیین ن ۲

 ۲ اساسی Grammarگرامر  ۳

 ۲ اساسی Psychology شناسیزبان ۴

 ۲ دانشگاه شمول History تاریخ معاصر افغانستان ۵

 ۴ دانشگاه شمول Educative Psychologyتربیتیشناسی روان ۶

 ۱ دانشگاه شمول  ثقافت اسالمی )نظام اجتماعی در اسالم( ۷

 ۱۶ هامجموعه کریدت

 انگلیسیدیپارتمنت چهارم  سمستر

 کریدت نوعیت مضمون مضمون شماره

 ۴ اساسی Conversation محاوره ۱

 ۴ اساسی Readingخوانش ۲

 ۲ اساسی Phonologyآواز شناسی ۳

 ۲ اساسی Writingآیین نگارش ۴

 ۲ مسلکی Education fundamentalمبادی تعلیم و تربیه ۵

 ۱ ه شمولدانشگا  Islamic subject ثقافت اسالمی ۶

 ۱۵ هامجموعه کریدت

 



53:  

 انگلیسیدیپارتمنت پنجم  سمستر

 کریدت نوعیت مضمون مضمون شماره

 ۲ اساسی Literatureادبیات  ۱

 ۲ اساسی Morphology موفولوژی ۲

 ۳ اساسی Conversationمحاوره ۳

 ۲ اساسی  Teaching methodمیتود تدریس انگلیسی ۴

 ۲ اساسی Phonologyآوازشناسی ۵

 ۲ اساسی Writingآیین نگارش ۶

 ۲ دانشگاه شمول Environmentمحیط زیست ۷

 ۲ دانشگاه شمول  General teaching methodمیتود عمومی تدریس ۸

 ۱ دانشگاه شمول Islamic subject ثقافت اسالمی )نظام اجتماعی اسالم( ۹

 ۱۸ هامجموعه کریدت

 یسیانگلدیپارتمنت ششم  سمستر

 کریدت نوعیت مضمون مضمون شماره

 ۳ اساسی Readingخوانش ۱

 ۲ اساسی Writingآیین نگارشی ۲

 ۲ اساسی English literature انگلیسیادبیات  ۳

 ۳ اساسی Conversationمحاوره ۴

 ۲ اساسی Learning Methodتیوری آموزش ۵

 ۲ مسلکی General teaching methodمیتود عمومی تدریس ۶

 ۲ اساسی Evaluationارزیابی ۷

 ۱ ه شمولدانشگا Islamic subgect)تاریخ تمدن اسالم(ثقافت اسالمی  8

 ۱۷ هامجموعه کریدت



54:  

 

 انگلیسیدیپارتمنت هفتم  سمستر

 کریدت نوعیت مضمون مضمون شماره

 ۲ اساسی محاوره ۱

 ۳ مسلکی موزیآتدریس  ۲

 ۲ مسلکی میتود تدریس ۳

 ۲ اساسی ادبیات ۴

 ۲ مسلکی اداره تربیتی ۵

 ۲ مسلکی تحقیق ۶

 ۲ اساسی ترجمه ۷

 ۲ اساسی نحو 8

 ۲ مسلکی تعلیمیتکنالوژی  ۹

 ۱ دانشگاه شمول  رآن(اعجاز علمی قثقافت اسالمی) 

 ۲۰ هامجموعه کریدت

 سمستر هشتم دیپارتمنت انگلیسی

 کریدت نوعیت مضمون مضمون شماره

 ۲ اساسی محاوره ۱

 ۲ مسلکی یسمیتود تدر ۲

 ۲ اساسی نحو ۳

 ۲ مسلکی تحقیق ۴

 ۲ اساسی ترجمه ۵

 ۲ اساسی ادبیات ۶

 ۴ مسلکی منوگراف ۷

 ۱ دانشگاه شمول ثقافت اسالمی  8

 ۱۷ هامجموعه کریدت



55:  

 برنامه بیولوژی  التحصیلتعریف واضع از فارغ

دارات دولتی و خصوصی های متخصص و مسلکی برای مکاتب افغانستان انظور کادرتحصیالت عالی قدس به م برنامه بیولوژی دانشکده تعلیم وتربیه موسسه

بخش  که در داندالتحصیل دوره لیسانس خویش میفردی را فارغتربیه ایجاد شده است به این اساس برنامه بیولوژی  ها دانشکده تعلیم ودارالمعلمین

 فرا گرفته باشد.شبانه  بخش روزانه و )هشت سمستر( در یک دوره تحصیلی چهار ساله را در (کریدت ۱۳8-۱۴۵)بیولوژی

 بخش دانش در ۱

به  البراتوار آشنایی دارد و های بدن موجودات حیه و)حجرات  انساج عضالن  اعضا سیستمحد لیسانس با موضوعات  التحصیل برنامه بیولوژی بتواند درفارغ

 جامعه عرض وجود نماید. نوان کادر علمی متخصص )بیولوژی ( دربتواند به ع اجرای تجارب( حاکم باشد تا های عملی وکار

 رت بخش مها در ۲

به تسلط  اجرای تجارب داشته و قادر به تحلیل  تجزیه و التحصیل برنامه بیولوژی فردی است که در حد الزم آشنایی با کاربرد سامان آالت البراتواری وفارغ

  دارا باشد.این بخش  توانایی حل مشکالت خویش را در ها را داشته وسایر رشته موضوعات مرتبط به رشته کاربرد این رشته با

 در بخش سلوک  ۳

 ق والتحصیل برنامه بیولوژی فردی است که از البالی محتوای مضامین تخصصی )بیولوژی ( مضامین مسلکی خویش احترام به قوانین نافذه کشور اخالفارغ

تعصب  نوع  تبعیض و از هر ها متعهد بوده وزشبه تمام این ار اخالقی را فراگرفته است و ی عالی اسالمی انسانی وهادوستی ارزشمعرفت اکادمیک  وطن

 باشد.مبرا می

 

 



56:  

التحصیل برنامه )جغرافیه(و اضح از فارغتعریف   

 بخش جغرافیه مکاتیب و در مسلکی تعلیم وتربیه موسسه تحصیالت عالی قدس به منظور تربیه کادرهای متخصص و دانشکدهجغرافیه برنامه 

یک دوره  ( کریدیت را در۱۳8-۱۴۵داند که )التحصیل دوره لیسانس خویش میفردی را فارغ برنامه جغرافیه ٬ها ایجاد شده است. به این اساسدارالمعلمین

 سلوک شرایط ذیل را دارا باشد: ها ومهارت ٬ت سمستر( در بخش روزانه و شبانه تکمیل نموده و در بخش دانشتحصیلی چهار ساله )هش

 در بخش دانش .۱

، ن شناسی ،جغرافیایی تاریخی ممالکفارغ التحصیل برنامه )جغرافیه( بتواند در حد لیسانس بر موضوعات )جغرافیایی بشری، اقتصادی ،سیاسی  ،زمی

 عه عرض وجود نماید.تا بتواند که به عنوان کادر متخصص)جغرافیه( در جام ٬زمین شناسی ( حاکم بودهنقشه کشی و 

 در بخش مهارت .۲

( تحلیل مسایل جغرافیایی منطقه شناخت و کشورهای دنیا و کشی آشنایی بانقشهفارغ التحصیل برنامه جغرافیه فردی است که حد الزم آشنایی با )

 خویش را در این بخش دارا باشد. بوده و توانایی حل مشکل

 در بخش سلوک .۳

 ٬احترم به قوانین نافذه کشور ٬و مضامین مسلکی خویش ردی است که از البالی محتوای مضامین تخصصی جغرافیهالتحصیل برنامه جغرافیه ففارغ

نوع تبعیض و  ها متعهد بوده و از هرانسانی و اخالق را فرا گرفته است و به تمامی این ارزش ٬های عالی اسالمیارزش ٬دوستیوطن ٬اخالق اکادمیک

 تعصب مبرا باشد.
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 برنامه ریاضی  ح از فارغ التحصیلف واضتعری

فغانستان، دیپارتمنت های برنامه ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه موسسه تحصیالت عالی قدس به منظور تربیه کادر های متخصص و مسلکی برای) مکاتب ا

نامه ریاضی فردی را فارغ تحصیل دوره لیسانس میداند ریاضی، دارالمعلمین ها، بانکها و شرکت های دولتی و خصوصی ( ایجاد شده است. به این اساس، بر

انش، مهارت ها و سلوک شرایط ذیل را سمستر( در بخش روزانه تکمیل نموده و در بخش د8( کریدیت را در یک دوره تحصیلی چهار ساله )138-145) که

 دارا می باشد. 

 در بخش دانش  -۱

نس به موضوعات ) مفاهیم: حساب، الجبر، ریاضیات عالی، ترسیم گراف ها، گسترش دانش ریاضی، فارغ التحصیل برنامه ریاضی بتوانند در حد لیسا     

ها، اعداد  تحقیقات احصایه وی و تاریخچه ریاضیات در ادوار مختلف، + حل مسایل ریاضیات عالی، حل مسایل هندسه های فضایی و مسطح، مسایل انتگرال

بتوانند به عنوان کادر تحصیل کرده رشته ریاضی در جامعه تا نوشتن( تسلط داشته  و شنیدن، گفتن، خواندن هارت زبان )مختلط( حاکم بوده، بر چهار م

 عرض وجود نماید. 

 در بخش مهارت ها  -۲

ث گوناگون کمپیوتر، مسایل بانکی، شناخت ارتباط جدید بین مباح ) پروگرام های فارغ التحصیل برنامه ریاضی فردی است که در حد الزم آشنایی با    

ها به  ریاضی، ایجاد میتود های جدید محاسباتی و کود های کمپیوتری مقایسه مدل های ریاضی مدیریت خوب، قابلیت جدول بندی دیتا ها به شکل گراف

های بانکی و احصاءیه  تشخیص کاربرد معادالت در مسله های مختلف، تهیه جدولگونه واضح، ارتباط مضامین هندسی با الجبر، تجزیه و تحلیل مسِله ها، 

 وی ( دارد و توانایی حل مشکالت خویش را درین بخش دارا باشد. 

 در بخش سلوک  -۳

الق اکادمیک، وطندوستی، فارغ التحصیل برنامه ریاضی که از البالی محتوای مضامین تخصصی و مضامین مسلکی خویش، احترام به قوانین نافذه کشور، اخ   

 نوع تبعیض و تعصب مرا می باشد. هر ی و اخالقی را فرا گرفته است، به تمامی این ارزشها متعهد بوده و از ارزشهای عالی اسالمی، انسان
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هازبانالتحصیل برنامه  غفار تعریف واضح از  

 و مسلکی برای مکتب افغانستان، تعلیم و تربیه موسسه تحصیالت عالی قدس به منظور تربیه کادرهای متخصص دانشکده و انگیسی پشتو ،دری هایبرنامه           

های صوتی، تصویری ات، اکادمی ملی افغانستان، رسانهتعلیم و تربیه مرکز والی دانشکدهها، ی ادبیات دری و پشتو دارالمعلمینهادیپارتمنت ی،صادرات دولتی و شخ

را در یک  (۱۴۵الی  ۱۳۸از) که داندا فارغ التحصیل دوره لیسانس خویش میفردی رو انگلیسی  پشتو  ،نوشتاری ایجاد شده است. به این اساس برنامه ادبیات دریو 

 باشد:ارا میدوره تحصیلی چهارساله )هشت سمستر( در بخش روزانه و شبانه تکمیل نموده است. در بخش دانش، مهارت و سلوک شرایط ذیل را د

در بخش دانش   

 های ادبی،رایشآر حد لیسانس موضوعات )آشنایی با شاعران و کارکردهای ادبی زبان شناسی دری، توانند دالتحصیل برنامه ادبیات دری و پشتو میفارغ 

 (  حاکم بوده و به چهارنگارش نثر(، سبک ، نقدادبی و )نظم و های ادبیمتنها، ریاییآو تمدن  نگرسم و رواج فرهزبان،  های مختلف تاریخ ادبیات، دستوردوره

 نماید. خدمت ( در جامعهو انگلیسی پشتو ،دریپارسی ، خواندن و نوشتن( تسلط داشته باشند تا بتوانند به عنوان کادر متخصص )ادبیات ، شنیدن)گفتنمهارت زبان 

هادر بخش مهارت  

هم در نوشتار، قادر به  گفتار کاربرد درست کلمات هم در) فردی است که در حد الزم آشنایی باو انگلیسی  پشتو ،دریادبیات پارسی التحصیل برنامه فارغ 

کسب  ،مهارت تدریس ها، کاربرد این رشته در سایر رشتهتسلط موضوعات مرتبط به رشته،  ی، اعتبار و محدودیت در رشته، قادر به تحلیل و تجزیه وایفوخودشک

 بوده توانایی حل مشکل خویش را درین بخش دارا باشد. و...( یهای آموزشبرنامه های علمی و سایرسیمنارها و کنفرانس ز تکنالوژی، قابلیت تدویرامهارت استفاده 

 دربخش سلوک

فردی است که از البالی محتوای مضامین تخصصی)ادبیات(مضامین مسلکی خویش، احترام به قوانین  و انگلیسی پشتو، دریپارسی التحصیل برنامه فارغ 

نوع  ها متعهد بوده و از هراست و به تمامی این ارزشفراگرفته اسالمی، انسانی و اخالقی را  یهای عالدوستی، ارزشنافذه کشور،اخالق و معرفت اکادمیک، وطن

 .باشدتبعیض و تعصب مبرا می
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 تعریف و اضح از فارغ التحصیل برنامه )کمپیوتر ساینس(

کمپیوتر برای مکاتب و دارالمعلیمن  مسلکیبرنامه )کمپیوتر( پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیالت عالی قدس به منظور تربیت کادرهای متخصص و

( کریدیت را دریک دوره تحصیلی 147-۱۳۵برنامه )کمپیوتر( فردی را فارغ التحصیل دوره لیسانس خویش میداند که ) ٬ها ایجاد شده است. به این اساس

 ک شرایط ذیل را دارا باشد:مهارتها و سلو ٬چهار ساله )هشت سمستر( در بخش روزانه و شبانه تکمیل نموده و در بخش دانش

 در بخش دانش

نصب و عیار  ٬عیب یابی شبکه های کمپیوتر ٬)کمپیوتر( بتواند در حد لیسانس بر موضوعات )عیب یابی سخت افزار کمپیوترفارغ التحصیل برنامه  

تا بتواند که به  ٬زبان های برنامه نویسی( حاکم بوده طرح و دیزاین دیتابیس ها و ٬نصب و عیار سازی وسایل شبکه های کمپیوتری ٬سازی پرزه جات کمپیوتر

 در متخصص)کمپیوتر ساینس( در جامعه عرض وجود نماید.عنوان کا

 در بخش مهارت

مدیریت کمپیوتر و ساختن دیتابیس ها.....وغیره(  ٬فارغ التحصیل برنامه )کمپیوتر( فردی است که حد الزم آشنایی با )ساختن برنامه های کمپیوتر 

 ده و توانایی حل مشکل خویش را در این بخش دارا باشد.بو

 لوکدر بخش س

احترم به قوانین نافذه  ٬فارغ التحصیل برنامه )کمپیوتر( فردی است که از البالی محتوای مضامین تخصصی )کمپیوتر( و مضامین مسلکی خویش 

ع تبعیض و تعصب را فرا گرفته است و به تمامی این ارزشها متعهد بوده و از هرنوانسانی و اخالق  ٬ارزشهای عالی اسالمی ٬وطندوستی ٬اخالق اکادمیک ٬کشور

 مبرا باشد.
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 آوردهادست

 ( تن به بازارکار؛ ۲۰۶8)گان با کمیت آموختهتقدیم هشت دور از دانش •

 وهشی؛علمی و پژ-های امور درسیبا دیگر نهادهای مماثل در زمینههای علمی کاریاستفاده مؤثر از رابطه هم •

 های علمی؛دانشکده تعلیم و تربیه با در نظرداشت نیاز بازارکار و پیشرفتهای تحصیلی بازنگری و تجدید نصاب کریکولم رشته •

 ی تحصیلی ماستر؛جذب استادان متخصص با سویه •

 تکمیل تشکیل منظم اداری و تدریسی در سطح دانشکده تعلیم و تربیه؛ •

 سطح دانشکده؛ های کاری درایجاد و انکشاف کمیته •

 ؛انکشاف تسهیالت کمپیوتر لب و البراتوار •

 های علمی؛اندازی سمینارها و کنفرانسراه •

 های علمی؛اجرایی مؤفقانه پژوهش •

 های دانشجویی؛برگزاری گفتمان •

  مجالس فراغت دانشجویان؛گیری فعال در مدیریت و انتظام امتحانات کانکور و سهم •
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 البراتوار دانشکده تعلیم و تربیه
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 اتاق صحی
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