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 خالصه اجرایی .1

حسب سال های گذشته مطابق قوانین، مقررات و لوایح وزارت محتم تحصییالت  1400پوهنتون دعوت در سال 

 عالی فعالیت داشت که خالصه اجراآت آن در سال مذکور قرار ذیل است: 

 می مورد نیاز در برنامه های لیسانس و ماستی.  استادان دای( تن 18)استخدام  -1

 دید و مسلکی در ادارات مختلف از جمله آمریت تضمین کیفیت. کارمندان ج( تن 22) استخدام  -2

( 76( و )80امللیل( بیا اخیذ )ارزیابی موفقانه برنامه های ماستی )فقه و قانون و روابط بین سپری منودن  -3

 از طرف هیئت مسلکی ریاست نظارت و ارزیابی وزارت تحصیالت عالی.  منره

و حل مشکل محصالن اضافه جیذب شیده  ه های ماستیت جذب دوم در برنامتکمیل معیار های ظرفی -4

 . 1398در سال 

سییپری منییودن ارزیییابی اختصاصییی برنامییه هییای لیسییانس علییوم اجتامعی)صعیییات، حقییوق، اقتصییاد و  -5

 ژورنالیزم(

تقویه و حامیت پروسه تحقیق با استخدام افراد مسلکی و نرش و چاپ شیامره هیای دوم، سیوم و چهیارم  -6

 مجله علمی دعوت. 

 و ارسال پیشنهاد فعال منودن مجدد پوهنخی طب معالجوی ذکور.  اسناد الزم کمیل ت -7

 در بخش های مختلف علمی و تحقیقی. ( سیمینار و ورکشاپ 12برگذاری بیش تر از ) -8

 خریداری کتاب های اختصاصی برنامه ماستی روابط بین امللل.  -9

 نیاز سنجی کتاب های اختصاصی پوهنخی طب معالجوی.  -10

 ارزیابی ادارات پوهنتون توسط محصالن و سایر ارزیابی های تضمین کیفیت.  انجام -11

 ایجاد سیستم ویدیو لینک برای محصالن اناث که تعداد شان جدا بودن صنف را ایجاب منی کند.  -12

 فعال منودن کمیته های عمومی پوهنتون و پوهنخی ها. و تنظیم مجدد کتابخانه  -13
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پیروزی امارت اسالمی افغانستان بدون تنقیص بسیت هیای اداری ییا  ادامه کار و فعالیت پس از تحول و -14

 کم کردن معاشات استادان و کارمندان.  

ی علی رغم کم شدن عوایید پوهنتیون بیه پرداخت به موقع معاشات استادان و کارمندان اداری و خدمات -15

 عوت. ( محصالن پوهنتون د1000علت تحول نظام و ترک ادامه تحصیل از طرف بیش تر از )

 پنجا ملیون و هشت لک و هفتاد هزار و هشت صید و سیی و هفیت افغیانی کسب عواید مجموعی مبلغ -16

 1400( افغانی در سال 50870837)

چهییل ملیییون و سییه صدوسییی و هفییت هییزار و چهارصیید و چهییل و  مبلییغحییدود مرصییف منییودن تقریبییا   -17

 تشیییکیل داده اسیییت.  1400را در سیییال  مرصیییف عیییادی پوهنتیییونکیییه ( افغیییانی 40337441)ییییک
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 پیام رئیس/ معاون پوهنتون .2

الحمد لله رب العاملین والصالة والسالم علی سید األنبیاء واملرسلین محمد وعلی آله وصحبه ومن اهتدی بهدیه إلی 

 یوم الدین. 

 تده متعهدد خددمتوبعد: د دعوت پوهنتون، خپل دیني او ميل مسؤولیت ته په پام، په داسې توګه د هیواد د ځوانانو 

 هد ل( کال کې هڅه کړې څدو خپلدو۱۴۰۰او متخصص کدر وروزي. موږ تل او په ځانګړې توګه په ) څو ملتزم دی،

پام او د خپلدو مدالی  قوانینو، اصولو او الرښوونو ته پهوو په الر کې د دولت اړونده اسانتیازده کړیاالنو ته د تحصیلی 

او نصاب او  کدر پیاوړی کړو یسییت ته وده ورکړو، اداري او تدر، اغیزمن مدیرامکاناتو په چوکاټ کې او محیطی

 تدریسی موادو  لکه کتابتون، البراتوارونو او له شفاخانو رسه عملی تجاربو ته ارتقا ورکړو.

ناروغۍ او ورپسې د سیاسی بدلونونو له کبله، اغیزمندې شدوې، خدو  ۱۹امې، په هیواد کې د کوید که څه هم زموږ برن

د همدې موجودو الس ته راوړنو  هنتونپرتله د دعوت پو  نورو دولتی او خصوصی د عالی تحصیالتو موسسو رسه په

 .یوه کبله، له الله تعالی نه شاکر د توفیق ل

)د پوهنځویدو لده درندو رییسدانو، وررسه تدریسدی همکدارانو او خدواری ک دو او   همدا راز د پوهنتون له علمی کدر

تر  ، خپلې دندې،برنامې تضمیند کیفیت د  ځواکمنو استادانو( او اداري، مايل او خدماتی موظفینو په ځانګړې توګه

 . دي لېو ده پورې په بریالۍ توګه پر مخ بو ممکنه ح

کو نه هم د زړه له کومي مننه کوم چې له موږ څخه ېدې الزمدې الرښدوونې او د لوړو زده کړو د وزارت له درنو چاروا

 همکارۍ نه دي سپمولې، هر وخت ېې زموږ الس نیولی او مرسته ېې رارسه کړې.

او د هیوادوالدو  ت هیلده کدوم چدې مدری، سیاسدی بددلونپه آخر کې د وزارت له محرتمو چارواکو څخده پده درن د

پده تعدا ا او تدرحم والړ   موږ له پوهنتون او ندورو د لدوړو تحصدیالتو لده مؤسسدو رسهاقتصادي ستونزو ته په پام، ز 

مدبرانه چلند تر رسه کړي، تر هغه چې الله ستونزې مرفوع او د الله تعالی د رحم، پراخي او نیکمرغي ملن پده هیدواد 

 وغوړيږي.

 په درن ت

 دکتور شیرعلی ظریفی

 رئیس پوهنتون
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 مقدمه .3

اهداف و دورمنای خویش موفقانه به پایان  مطابق پالن استاتیژیک پنج ساله، را 1400 مالی سال دعوتپوهنتون 

رسانید و دستاورد های زیادی را در این سیال کسیب منیود، در ایین سیال متیام بخیش هیای علمیی و اداری ایین 

بیه  ادامیه دادنید،را به گونه درست پوهنتون حسب لوایح کاری و طرز العمل های ترتیب شده فعالیت های شان 

منظور تضمین ارتقای کیفیت، متام برنامه های علمی و اداری زیر نظر کمیته تضمین کیفیت فعالیت میی منیود 

که از آن جمله می توانیم بیه سیپری منیودن ارزییابی  به اهداف خود در این مرحله برسیمکه در نتیجه توانستیم 

 .وهنخی حقوق، صعیات، اقتصاد و ژورنالیزم اشاره مناییمموفقانه برنامه های ماستی و ارزیابی اختصاصی پ

میورد تاییید قیرار  22/11/1398پالن استاتیژیک پوهنتون دعوت در  شورای عالی وزارت تحصیالت عیالی میخر  

ریاست پالن، پالیسی وتقنین وزارت محتم تحصییالت   24/11/1398مخر   1171گرفته بود و طی مکتوب شامره 

داشنت پالن اسیتاتیژیک در نهیاد هیای تحصییلی از  قسمی که معلوم است وت ارسال شده بود وبه پوهنتون دع

رود زیرا پالن استاتیژیک به یک نهاد تحصیلی سیمت جمله کارهای اساسی، مهم وبنیادی آن اداره به حساب می

طرییق اهیداف دراز میدت ها از این و سو می دهد،   و اگر پالن استاتیژیک به شکل جدی تطبیق گردد پوهنتون

د، یقینا  که ایین کیار متقاضیی جهید مسلسیل و کیار نخویش را با کیفیت بلند وپیامنه بسیار باال به دست می آور 

ن مرتیب ائج بسیار رسنوشت ساز و مثمر به آ د ولی نتآن نیز در دراز مدت به دست می آی متداوم است، و نتیجه

ام نه یابد نتائج  دلخواه و مطلوبی درپی نه خواهد داشت، بناء  بیا می گردد، ولی اگر به شکل درست و دقیق انج

توانست پالن عملیاتی یک ساله  از پالن استاتیژیک خویش را که قبال  به وزارت  پوهنتون دعوتدرک این اهمیت 

 محتم تحصیالت عالی ارسال منوده بود با راپور تطبیق آن به امتام برساند. 

( را ترتیب داده است کیه در آن بیرای متیام 1400ن استاتیژیک پنج ساله پالن سال دوم )این پوهنتون نظر به پال 

بخش های کاری بودجه مالی را تعیین منوده است و اینک در این گزارش به تفصیل فعالیت های علمی، اداری و 

 مالی پرداخته می شود. 

 اداره و حکومت داری .4

ق یک پالیسی مشخص رهبی و حکومیت داری خیوب بیه پییش میی از بدو تاسیس تا کنون مطاب دعوت پوهنتون

ه سیاالری در رسلوحیه آن قیرار دارد و بیدون تبعییا از اقشیار و اقیوام مختلیف رود که معییار عیدالت و شایسیت

کارمندان و استادان توامنند را استخدام منوده است که همیواره مطیابق قیوانین و مقیررات کشیور و در روشینی 

 در خدمت هموطنان قرار دارند. ارزش های اسالمی 
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ای علمی و اداری را ارزیابی منیود و ام کارمندان بخش همت 1400در سال دعوت  پوهنتون تضمین کیفیت اداره 

گردیده است تا پس از درک نواقص کاری شان پیالن هیای بهبیود این ارزیابی ها دوباره به کارمندان توزیع  نتیجه

 شان را ترتیب دهند. 

مربوطیه توظییف  هر کارمند را به اساس مهیارت و شایسیت ی اش در دیپارمتنیت 1400دعوت در سال پوهنتون 

این اقدام ما شیاهد ییک سلسیله  که در نتیجه و همچنان برخی کارمندان مسلکی را جدیدا  استخدام منود   منود

 پیرشفت های قابل مالحظه بودیم و به مشکل جدیی در این مورد برنخوردیم. 

اصول اخالقی خود در بخش اداره و حکومیت داری متعهید مانیده و در سیخت تیرین صاییط  نتون نظر بهپوهاین 

شیوع ویروس کرونا و همچنان پس از سقوط نظام جمهوریت و روی کار آمدن امارت اسالمی، از متیام کارمنیدان 

پس از سقوط ی از محصالن علمی و اداری خود حامیت منوده و معاش آنان را بر وقت ادا کرد، هرچند بخش زیاد

نظام جمهوریت پوهنتون را ترک کردند و از این بابت عواید پوهنتون کم شد و قسمی کیه برخیی پوهنتیون هیای 

دی ر اکرث کارمندان شان را از کار برکنار منودند یا معاش شان را کم کردند اما پوهنتون دعوت تا هنوز هیچ ییک 

  معاش ماهوار شان را کام فی السابق پرداخت منوده است. از کارمندان خویش را سبکدوش نکرده و 

 برنامه های آموزشی رهربی    1.4

ارتقای ظرفیت کارمندان یکی از ارکان مهیم و اساسیی در ییک اداره میباشید اولوییت داده شیده اسیت.در سیال 

کلییه ده اسیت کیه را تهییه منیو  کارمندان ارتقای ظرفیت طرح برنامه آمریت منابع برشی پوهنتون دعوت 1400

 تالش ها وفعالیت هایی که موجب آگاهی و ارتقای سطح دانش و مهارت های حرفه ای وبلند بردن سطح موثریت

( 6در آن گنجانیده شده است، کار باالی عملی منیودن ایین طیرح کیه دارای )شغلی کارکنان یک اداره می گردد 

در هر ربع یک مرحله آن عملی بر می گیرد و قرار است  ( ماه را در3مرحله است آغاز شده است و هر مرحله آن )

( تین از 50( تین از کارمنیدان بخیش هیای اداری و )  65، حسب نیاز سنجی آمریت منابع برشی بیه تعیداد ) شود

اشتاک منیوده انید و در سیال  1400استادان دایمی در برنامه های ارتقای ظرفیت کارمندان و استادان در سال 

( تن استادان دایمی در برنامه های مطیابق برنامیه هیای ذییل 59( تن از بخش اداری و )98مندان )بعدی متام کار 

 اشتاک خواهند کرد: 

:  )مییروری کوتییاهی بییر قییوانین تحصیییالت عییالی، الیحییه ی سیسییتم کریییدت مخسسییات برنامههه هههای دوره اول

م کریدت مخسسات تحصیالت عیالی تحصیالت عالی افغانستان برای دوره ی تحصیلی لیسانس،  الیحه ی سیست
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افغانستان برای دوره ی تحصییلی ماسیتی، قیانون اجیراآت اداری، رهنمیود مراسیالت اداری، مقیررو طرزسیلوک 

 مامورین خدمات ملکی.(

 شامل آموزش برنامه های مهم کمپیوتری. : برنامه های دوره دوم

: شامل موضوعات مدیریتی اساسات اداره و مدیریت،  اندیشه هیای جدیید در میدیریت،  برنامه های دوره سوم

مدیریت تغییر، مدیریت زمیان، روش تحقییق، برنامیه رییزی، فراینید و فنیون تصیمیم گییری، نظیارت و ارزییابی،  

 گزارش نویسی،  پروپوزل نویسی، مدیریت پروژه. 

ریت استس، شخصیت سازی، مهیارت هیای سیخیانی و فین موضوعات روان شناسی: )مدی: برنامه دور چهارم

 . بیان، مهارت های زندگی، رمز موفقیت، چ ونه با مشکالت در زندگی مقابله کنیم ؟،  اسالم شناسی

برنامه دور پنجم: شامل موضوعات مالی ) آشنایی با قوانین مالی، قانون مالیات بر عایدات، اساسات امیور میالی،  

 داری مالی، آموزش پروگرام کویک بوک به شکل عملی.(مدیریت مالی، حساب

: شامل موضوعات عمومی) بازاریابی، بخش معلومات، نوشنت خلص سوانح، مهارت هیای برنامه های دوره ششم

 مصاحبه وظیفوی، کتابداری عمومی، کمک های اولیه، جعل اسناد و راه های مقابله با آن، مهارت های کاریابی.(

پالن منظم و زمانبندی شده توسط مدیریت منابع برشی ترتیب شده و میورد اجیرا قیرار میی  برنامه فوق طی یک

 گیرد. 

 استقالل مالی، اداری و اکادمیک    2.4

استقالل کامل دارد و هیچ ارگان داخلیی و خیارجی در امیور آن  ظ مالی، اداری و اکادمیکپوهنتون دعوت از لحا

 آوری فیس های تحصیلی محصالن است. ، جمع دعوتوهنتون ی انه منبع عایداتی پ دخالت منی کند،

به این اساس پوهنتون دعوت، پالن استاتیژیک پنج ساله را ترتیب داده است که از طرف وزارت تحصیالت عالی 

 تایید شده است و همه ساله پالن ساالنه را در روشنی اهداف پالن استاتیژیک ترتیب می دهد. 

معیارهیای هنتون کامال مستقل بوده و معیارهیای آزادی اکادمییک عملیی میی گیردد، همچنان امور اکادمیک پو 

 آزادی اکادمیک در کتاب رهنامی کارمندان و همچنان در ویبسایت پوهنتون به نرش رسیده است. 

 مبارزه علیه فساد اداری    3.4
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و ماموریت خویش مبارزه علیه  پوهنتون دعوت نظر به دیدگاهاد اداری وجیبه هر مسلامن است، مبارزه علیه فس

کیار هیای ذییل را  1400فساد اداری را مسئولیت خویش دانسته و به خاطر صیفر سیاخنت فسیاد اداری در سیال 

 انجام داده است: 

 برای متام کارمندان حدود کاری و مسئولیت های شان از طریق تعیین لوایح وظیفوی تعیین کرده است.  -1

دام افراد مسلکی بیش تر از گذشیته فعیال سیاخته اسیت کیه ایین اداره اداره تضمین کیفیت را با استخ -2

همواره تالش می کند تا قوانین و مقررات و همچنان معیارهای وزارت تحصیالت عالی را در این پوهنتون 

عملی سازد که به این ترتیب بخش اعظم گونه های فساد اداری که امکان می رفت تا فسیاد اداری النیه 

 ته است. کند از بین رف

 متام کارمندان علمی و اداری با استفاده از فورم های مشخص ارزیابی، نظارت شده اند.  -3

 متام ادارات به طور ربع وار گزارش های کاری خود را به مرجع مربوطه ارسال داشته اند.  -4

 به ثبت نه رسیده است. در مورد فساد اداری در این پوهنتون  قضیه هیچ  1400در سال  -5

 بروکراسی اداری     4.4

مطابق میکانزم ها، لوایح و طرز العمل های قانونی به پیش می رود، هر دعوت متام فعالیت های ادارات پوهنتون 

در ایین  ونه کار کند، به همیین سیبب اری اش را می شناسد و می داند چکارمند در هر بخش مسئولیت های ک

ا سازماندهی شده است و همواره مورد تعقیب و پی رد قرار پوهنتون کندکاری دیده منی شود چون متام برنامه ه

 می گیرند. 

در بسیت معاونییت  )محتم دکتور شییرعلی ظریفیی( به دلیل تعیین شخص مسلکی 1400در سال قابل ذکر که 

که از شخصیت هیای مطیرح کشیور اسیت و تجیارب  و بعدا در اواخر سال مذکور به حیث رئیس  پوهنتون علمی

تغییرات مثبت ایجاد گردیده و وضعیت اداری نبست به گذشته بهت شیده  ه های مختلف دارد،زیادی در عرص

 .  است

 کود گذاری پالن عملیاتی  1.4.4

متام ادارات علمی و اداری مکلف می باشند تا پیش از صوع سال جدید تحصییلی، پیالن هیای عملییاتی شیان را 

لعمل که قبال  توسیط کمیتیه تضیمین کیفییت ترتییب گردییده ساخت وساز پالن گذاری طبق طرزاترتیب منایند، 

 .است پالن های عملیاتی وانکشافی خویش را تنظیم می منایند
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در قسمت تنظیم و ساخت پالن ها به شکل معیاری از طرف آمرییت تضیمین کیفییت تیالش هیای  1400در سال 

ن هیای عملییاتی از طرییق اراییه خوبی صورت گرفت و بیرای ریاسیت هیا و آمرییت هیا روش ترتییب معییاری پیال 

 ورکشاپ آموزش داده شد. 

متام برنامه های علمی و اداری دارای پالن های عملیاتی بودند که در محور پالن استاتیژیک پنج  1400در سال 

 ساله ترتیب شده اند و هرکدام دارای کود و نشانه خاص می باشند.

این پالن ها بعد از امتام شدن سال تحصیلی با گزارشات ربعوار وتحلیل وارزیابی های فییدبک داده میی شیود در 

صورتیکه موارد اکرثیت متام نشده باشد دوباره پالن رفع نواقص ترتیب می گیردد ودر سیال پیالن عملییاتی سیال 

باشد هم پالن جدید وهم پیالن رفیع نیواقص بیه بعدی متام موارد انجام نیافته اولویت بندی می گردد تا توانسته 

 امتام برسد. 

برای رؤسای پوهنخی ها در یک جلسه وییژه روش اراییه و ترتییب گیزارش نظیارت سیاالنه  1400همچنان در سال 

پوهنخی از طرف آمریت تضمین کیفیت آموزش داده شد که به اساس آن متام پوهنخی ها گزارش نظارت سیاالنه 

 خویش را ترتیب دادند. 

  تقویت نظارت و ارزیابی  2.4.4

ری و نظارت و ارزییابی را انکشیاف دادییم و متیام برنامیه هیای علمیی و اداری میورد بیازن  پروسه 1400در سال 

 ارزیابی قرار گرفتند. 

با استخدام افراد مسلکی در آمریت تضمین کیفیت، سیستم  1400خوشبختانه پوهنتون دعوت توانست در سال 

 بخش فعالیت های ذیل انجام یافت:  نظارت و ارزیابی را در این پوهنتون تقویت کند که در نتیجه در این

به اثر تقویت نظیارت و ارزییابی پروسیه تقیرر و تبیدل در بسیت هیای اداری و علمیی گسیتش یافیت و  -1

 کارمندان به اساس شایست ی و مهارت شان در بست های مورد نظر استخدام شدند. 

 م گردید. ( نفر کارمندان جدید در بخش های مختلف استخدا12به تعداد ) 1400در سال  -2

 متام کارمندان اداری و علمی از طریق کمیته های تضمین کیفیت ارزیابی شده اند.  -3

برنامیه ارزییابی اختصاصیی چهار پوهنخی )حقوق، صعیات، اقتصاد و ژورنیالیزم( مطیابق  1400در سال  -4

ا وزارت تحصیالت عالی و ریاست جمهوری، ارزیابی شدند کیه در ایین خصیوص میا توانسیتیم خیود را بی
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اغلب معیار های آن ارزیابی آماده مناییم و رسانجام پیوهنخی هیای میذکور توسیط هیئیت بیا صیالحیت 

 ارزیابی گردیدند اما تا هنوز به دلیل تحول نظام نتیجه آن به ما مواصلت نورزیده است.  

ابیط بیین به اثر تقویت نظارت و ارزیابی، پوهنتون دعوت توانست برنامه های ماستی )فقه و قانون و رو  -5

منره پس از ارزیابی مجدد ریاست نظیارت و ارزییابی وزارت تحصییالت عیالی،  76و  80امللل( را با اخذ 

 کامیاب سازد. 

همچنان توانستیم به اثر تالش های زیاد، امکانات ظرفیت جذب دوم را در برنامه هیای ماسیتی فیراهم  -6

قام محتم وزارت تحصییالت عیالی رسییده سازیم که پس از تاییدی امکانات پیش نهاد منظوری آن به م

 تا هنوز مکتوب آن به ما مواصلت نورزیده است.  به اثر تحول نظام است ولی

برای رفع کمبودی ها پالن مشیخص سیاخته شید و بعید از تعقییب، نظیارت و ارزییابی مسلسیل، نیواقص  -7

 موجود را مرفوع ساختیم و این روند همچنان ادامه دارد. 

 اری های علمیافزایش همک   5.4

توامییت هیا و تفاهمنامیه هیای موجیود در پوهنتیون دعیوت، ممیورد بررسیی قیرار گرفیت، لسیت  1400در سال 

نهیاد تحصییلی در داخیل  15بییش تیر از  بیاتفاهمنامه های موجود ترتیب گردید که در حال حارض این پوهنتیون 

 قرار ذیل است:  که جدول آن اری دوجانبه به امضا رسانیده استکشور تفاهمنامه همک

 ایمیل ارتباطی نهاد موقعیت نهاد تاریخ قرارداد نام نهاد شامره

ةالقاهر  ةجامع 1  - - مرکز مرص 1/28/2013 

کابل -کارته مامورین  1399/09/22 پوهنتون پولی تخنیک 2  - - 

کابل -کارته چهار  1399/08/08 پوهنتون ابن سینا 3  790003047 - 

کابل -چهاراهی برکی  1399/08/08 پوهنتون رنا 4  729030303 www.re.edu.af 

کابل -چهاراهی گل رس   1399/08/21 پوهنتون سالم 5  799351444 salamuniversity@gmail.com 

کابل -کارته نو  1399/08/21 پوهنتون سپین غر 6  783206008 momand.spinghar@gmail.com 

کندهار -شهر نو  1399/10/18 تحصیالت عالی سبا 7  708092814 saba.university124@gmail.com 

قلمتحصیالت عالی  8  1399/11/12 
 -سه راهی خواجه بغرا 

 کابل
700292670 zarif.abasi@gmail.com 

لتحصیالت عالی مستقب 9 کابل -ارزان قیمت  1399/11/12   782458767 aminabid@gmail.com 

http://www.re.edu.af/
mailto:salamuniversity@gmail.com
mailto:momand.spinghar@gmail.com
mailto:saba.university124@gmail.com
mailto:zarif.abasi@gmail.com
mailto:aminabid@gmail.com
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امی پیش تحصیالت عال 10 لکاب -چهاراهی پروان سوم  1399/08/21   775353222 hashim013@gmail.com 

فاریاب -میمنه  1399/08/21 تحصیالت عالی رشاد 11  708198380 rashidreshad@yahoo.com 

عالی تنویر تحصیالت 12 کی -اسد آباد  1399/08/21   700641818 - 

کابل -چهاراهی لب جر  1399/08/21 تحصیالت عالی ملی 13  778150150 chancellor@gmail.com 

غزنی -پالن سوم  1399/08/08 تحصیالت عالی مسلم 14  779494265 - 

 کابل   12/1400 پوهنتون کابل 15
  

 1398/02/05 تحصیالت نعامن سادان 16
 -رسک ب رام پل چرخی 

 کابل
799199190 waheed.shirzai@smartgroup.af  

این پوهنتون تصمیم گرفت تا با دو پوهنتون بیین املللیی در کشیور ترکییه تفاهمنامیه بیه  1400همچنان در سال 

 به انجام می رسد.  1400امضاء برساند که کار آن در جریان است و تا ختم سال 

 جذب کمک ها   6.4

محصالن است و به فضل خداوند چنانچه قبال بیان گردید، ی انه منبع عایداتی پوهنتون دعوت، جمع آوری فیس 

چون پوهنتون دعوت دارای تعمیر دایمی است و مصارف پوهنتون از طریق عواید داخلی آن به دست می آید، بنا 

 .براین ما رضورتی برای جذب کمک از نهاد های داخلی و خارجی نداشته ایم

تحیول نظیام کیه میردم بیه  پس از  1400پوهنتون دعوت در واقع غیر انتفاعی می باشد، به همین خاطر در سال 

نییه ملیییون و پنجصیید و هشییتاد و نییه هییزار و سییه صیید و چهییارده مشییکالت اقتصییادی رو بییه رو شییدند، بییه مبلییغ 

 را برای محصالن تخفیف داد. ( افغانی 9589314)

ات همچنان با وصف اینکه پس از تحول و روی کار آمدن امارت اسیالمی افغانسیتان، اکیرث پوهنتیون هیا و مخسسی

تحصیالت عالی خصوصی کارمندان شان را سبکدوش کردند و یا معاش شان را کم کردند، اما پوهنتون دعوت تیا 

هنوز هیچ یک از کارمندان علمی و اداری خویش را از وظیفه سبکدوش نکرده و معاش آنان را بیر وقیت پرداخیت 

 کرده است. 

 افزایش بودجه پوهنتون   7.4

تحول بزرگی در افغانستان به وجود آمد که به علت آن اقتصاد اکیرث خیانواده  1400چنانچه معلوم است در سال 

پالن داشت بودجه خویش را از طریق جمع آوری عواید )فیس  1400سیب پذیر شد، پوهنتون دعوت، در سال ها آ 

تطبییق  محصالن( افزایش دهد تا فعالیت های پالن شده را در متیام بخیش هیا مطیابق اهیداف پیالن اسیتاتیژیک

mailto:hashim013@gmail.com
mailto:rashidreshad@yahoo.com
mailto:chancellor@gmail.com
mailto:waheed.shirzai@smartgroup.af
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مناید، اما پس از تحول نظام، یک ثلث محصالن این پوهنتون از ادامه تحصیل منرصف شدند و به اثر آن، نیه تنهیا 

بودجه ما افزایش نیافت بلکه به منظور عادی سازی جریان تحصیل و تشویق محصالن و استادان به ادامه فعالیت 

می به خارج از کشور، بخشی از بودجه احتیاطی خویش را در پوهنتون و تالش برای جلوگیری از فرار کادرهای عل

 نیز رصف معاشات کارمندان و استادان خویش کرد. 

 حساب دهی و شفافیت  9.4

شفافیت و حساب دهی یک اصل بارز و معیار اساسی ما است، ما با اداره و تطبیق میکانزم هیای خیویش حسیاب 

 در متام بخش ها تضمین کرده ایم. دهی و شفافیت کامل را

متام مسئولین در این پوهنتون از کارهیا و مسیئولیت هیای خیویش حسیاب ده میی باشیند و شیفافیت در کیار و 

 محاسبه تضمین شده است، متام اسناد مصارفاتی از متام بخش ها در مدیریت مالی موجود است.

رف را به کمیته مالی و اداری پوهنتون ارسیال منیوده مدیریت مالی و اداری، گزارش عواید و مصا 1400در سال 

 است که مطابق آن بودجه و پالن مالی سال آینده ترتیب می گردد. 

 برنامه های علمی  .5

 های ذیل فعالیت دارد:  پوهنځیدر حال حارض پوهنتون دعوت در 

خش ماستی، تنهیا فقیه و ای فقه وقانون وتعلیامت اسالمی و در ببرنامه هدر بخش لیسانس  : صعیات پوهنځی

 قانون. 

، و در بخش ماستی برنامه روابط یو اداره و دیپلوماس څارنوالیبرنامه قضاء و  :  در بخش لیسانسحقوق پوهنځی

 بین امللل. 

 مالی و بانکی و اداره منجمنت.  اقتصاد: رشته های پوهنځی

 می باشد. ( سیول: این برنامه دارای یک دیپارمتنت فعال )انجینیری پوهنځی 

 پوهنخی فارمسی.  

 پوهنخی ژورنالیزم: این پوهنخی تنها یک صنف فعال دارد که در سال جاری فارغ می گردد. 



12 

 

 1400پوهنخی طب معالجوی برای اناث: در حال حارض پوهنخی طیب در بخیش انیاث فعالییت دارد و در سیال 

ده و پیشینهاد آن را ضیمیمه اسیناد الزم بیه متام امکانات را برای آغاز فعالیت مجدد در بخیش ذکیور آمیاده منیو 

 ریاست انکشاف برنامه های وزارت تحصیالت عالی ارسال منوده است. 

 انکشاف مسلکی کادر علمی   1.5

بست مدیریت انکشاف مسلکی استادان را ایجاد منوده و بیه خیاطر پییش بیرد آن  1400 در سال پوهنتون دعوت

 یک نفر استاد را که دارای درجه تحصیلی ماستی است، استخدام منود. 

این مدیریت در قدم نخست، متام پوهنخی را نیازسنجی منوده و بیه خیاطر اسیتخدام اسیتادان مسیلکی در هیر 

 کرث پوهنخی های فعال، استادان جدید از طریق پروسه قانونی، استخدام گردید. رشته اقدام که در نتیجه در ا

روش »هرچند در سال های گذشته برای اعضای کادر علمی برنامه های آموزشیی کوتیاه میدت را تحیت عنیاوین 

لیف دایر شده بود، این مدیریت برگذاری برنامه های مخت« 21، و تدریس در قرن OBLهای مخثر نوین و تدریس 

غرض پیرشفت و انکشاف مسلکی استادان پالن منود ولی به علت تحول نظام و آسیب پیذیر شیدن بخیش میالی، 

 متام فعالیت های پالن شده انجام نشد.  

مدیریت انکشاف مسلکی استادان مطابق الیحه کاری خویش، شورای استادان پوهنتون دعوت را تشکیل داد کیه 

ون به حیث رئیس شورا، یک نفر استاد به حیث منشیی شیورا کیار میی کننید و در آن یک نفر استاد دایمی پوهنت

 برخی مشکالت و پیشنهادات استادان از این طریق به مراجع با صالحیت رسانیده می شود. 

 تحصیالت فوق لیسانس: برنامه های ماسرتی و دکتورا  2.5

که در  و قانون و روابط بین امللل می باشد در رشته فقهبرنامه ماستی در حال حارض پوهنتون دعوت دارای دو 

خوشبختانه پوهنتون دعوت توانست برنامه های ماستی )فقه و قانون و روابط بین امللیل( را بیا اخیذ  1400سال 

 منره پس از ارزیابی مجدد ریاست نظارت و ارزیابی وزارت تحصیالت عالی، کامیاب سازد.  76و  80

های زیاد، امکانات ظرفیت جذب دوم را در برنامه های ماستی فراهم سازیم کیه همچنان توانستیم به اثر تالش 

پس از تاییدی امکانات پیش نهاد منظوری آن به مقام محتم وزارت تحصیالت عیالی رسییده اسیت ولیی بیه اثیر 

 تحول نظام تا هنوز مکتوب آن به ما مواصلت نورزیده است. 

 انکشاف نصاب تحصیلی  3.5
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ا نصاب تحصیلی خویش را در مرحله لیسانس بازن ری منوده و مطابق نیاز کنونی جامعه انکشاف م 1398در سال 

ځی ها را تغییر دادیم و نصاب جدید را در کتاب های دادیم، به همین منظور کتاب های رهنامی پوهنتون و پوهن

 . رهنامی محصالن به نرش رسانیدیم

 تضمین کیفیت و اعتبار گیری 4.5

با استخدام افراد مسلکی در آمریت تضیمین کیفییت، رونید  1400وهنتون دعوت توانست در سال خوشبختانه پ

 ارتقای کیفیت تحصیلی را در این پوهنتون تقویت کند که در این بخش ها کارهای ذیل قابل ذکر است: 

( 6چ، )تجهیز دفت آمریت تضمین کیفیت با متام وسایل و امکانات مورد نیز از قبیل، مییز جلسیات، کیو  -1

 پایه املاری، دو پایه کمپیوتر، ال سی دی، دو پایه پرنت رن ه و سیاه و سفید، یک ماشین کاپی و ...( 

 برگزاری سه سیمنار عملی راجع به تفهیم معیارهای تضمین کیفیت به کارمندان و استادان.  -2

 اخذ درجه خوب. به اثر ارزیابی وزارت تحصیالت عالی با  یابی موفقانه برنامه های ماستیارز -3

 سپری منودن ارزیابی های اختصاصی چهار برنامه علوم اجتامعی.  -4

 آشنا شدن کارمندان علمی و اداری به معیار های تضمین کیفیت.  -5

 انکشاف مواد آموزشی/ درسی  5.5

از قبیل: چیوکی هیا  وسایل آموزشی متام صنوف درسی ما با، ما همه ساله مواد آموزشی مان را انکشاف می دهیم

 1400آماده است، در سال  به تعداد محصالن هر صنف، میز خطابه، ال سی دی یا پروژکتور، تخته سفید و غیره

 مطابق موجودی مدیریت حفظ و مراقبت اکرثیت صنوف با وسایل مذکور مجهز بوده است. 

( 6، بیه همیین منظیور  بیه تعیداد )همچنان چون پالیسی پوهنتون دعوت از آغاز تا کنون غیر مختلط بیوده اسیت

وییدیو »صنف که در آن تعداد محصالن اناث کم بوده و معیار تشکیل صنف را پوره منی کرد، در آن ها سیسیتم 

را فعال منوده است که با اسیتفاده از آن محصیالن ذکیور و انیاث در صینوف جداگانیه درس اسیتاد را بیه « لینک

 صورت مستقیم فرا می گیرند. 

 زش الکرتونیک آمو   6.5

زش الکتونییک را فیراهم کیرده زمینه آمو  ،با استفاده از نیروی برشی، علمی و امکاناتی که دارددعوت پوهنتون 

تشکیل داده است و در هیر ( را به سطح پوهنتون E. Learningاست. به همین منظور کمیته آموزش الکتونیک )

 ا دارای لوایح، طرز العمل و مسئول می باشند. پوهنخی کمیته فرعی آن فعال می باشد، این کمیته ه
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توانسیت سیسیتم  به علت شییوع میوج سیوم وییروس کرونیا و رخصیت شیدن دروس، 1400این پوهنتون در سال 

فعال مناید که توسط آن محصالن مرحله لیسانس و ماستی توانستند نصف سمسیتی ( را  SLMSآموزش آنالین )

 . درست تکمیل منایند به گونه را خویش 1400ی سال بهار 

( 6همچنان چون پالیسی پوهنتون دعوت از آغاز تا کنون غیر مختلط بیوده اسیت، بیه همیین منظیور  بیه تعیداد )

وییدیو »صنف که در آن تعداد محصالن اناث کم بوده و معیار تشکیل صنف را پوره منی کرد، در آن ها سیسیتم 

محصیالن ذکیور و انیاث در صینوف جداگانیه درس اسیتاد را بیه را فعال منوده است که با اسیتفاده از آن « لینک

 صورت مستقیم فرا می گیرند. 

عالوه بر آن پوهنخی صعیات و مدیریت کتابخانیه، سییمینار آموزشیی را تحیت عنیوان تحقییق کتابخانیه ییی بیا 

کتبیه الکتونیکیی راه اندازی منودند که در آن سییمینار روش هیای اسیتفاده از م« املکتبة الشاملة»استفاده از 

 شامله برای محصالن و استادان آموزش داده شد. 

 دسرتسی به تکنالوژی معلوماتی   7.5

ما امکانیت دستسی به تکنالوژی معلوماتی و اطالعاتی را فراهم کرده ایم؛ به گونه ای که سطح استفاده از کاغذ 

د پوهنتیون اسیت و متیام معلومیات و در میور را کاهش داده اییم، وییب سیایت پوهنتیون حیاوی متیام معلومیات 

مشخصات استادان، کارمندان و محصالن در دیتابیس پوهنتون ثبت می باشد، همچنان بیرای اسیتفاده میخثر تیر 

 کتاب خانه الکتونیکی را با وسعت بزرگ در اختیار محصالن و استادان قرار داده ایم. 

 افزایش دسرتسی به تحصیالت عالی  1.6

تعیداد  1400سیال آغیاز الزم را غرض دستسی جوانان به تحصیالت عالی فراهم کرده اییم و در ما متام امکانات 

چنانچیه معلیوم اسیت تحیول بزرگیی در تن از محصالن ذکور و اناث میی رسیید امیا  2800محصالن ما تقریبا  به 

دعوت، در این سال پالن افغانستان به وجود آمد که به علت آن اقتصاد اکرث خانواده ها آسیب پذیر شد، پوهنتون 

داشت محصالن بیش تری را در سمست خزانی جذب کند اما پس از تحول نظام، یک ثلث محصالن این پوهنتون 

از ادامه تحصیل منرصف شدند و به تعیداد کمیی از محصیالن جدیید الشیمول در برخیی پیوهنخی هیا ثبیت نیام 

 منودند. 

ترتیب گردیده و طیی مکتیوب منیب  1400رت ساالنه سال تعداد مجموعی محصالن ما قسمی که در گزارش نظا

( 1734، بیه )ده بودبه ریاست محتم تضمین کیفیت وزارت تحصیالت عالی فرستاده ش 2/12/1400مخر   1757
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 16/1/1401( مخر  7بود و قرار مکتوب شامره ) 1400ی رسید اما این آمار به شمول فارغان سمست خزانی سال م

بیه ریاسیت محیتم پیالن و  1400که طی آن احصائیه محصالن برحال به استثنای فارغیان  سمسیت خزانیی سیال 

 تن بوده است.  1532پالیسی فرستاده شد، تعداد محصالن ما 

ترتیب داده است  1401البته این پوهنتون پس از تحول، طرح ویژه ای را غرض جذب محصالن در سمست بهاری 

که با تطبیق آن امیدواریم محصالن بیش تری را جذب منوده و زمینیه دستسیی بیه تحصییالت عیالی را برایشیان 

 فراهم کنیم. 

 افزایش دسرتسی محصالن اناث به تحصیالت عالی 2.6

مطابق پالیسی جدایی صنوف، امکانات و برنامیه هیای درسیی محصیالن انیاث از صینوف ذکیور،  دعوت پوهنتون

 . لی، فراهم سازدتوانسته است زمینه افزایش دستسی محصالن اناث را به تحصیالت عا

چون ملت صیف افغانستان مسلامن هستند و به ارزش های اسالمی پایبند می باشند و پوهنتون دعیوت از بیدو 

اسیس تا کنون زمینه تحصیل غیر مختلط را فراهم کرده است و برای ذکور و اناث صنوف و حتی تعمیر عالحده ت

 . اناث در این پوهنتون بیش تر استدارد به همین دلیل میزان شمولیت محصالن 

بیه  16/1/1401( میخر  7قسمی کیه احصیائیه آن را طیی مکتیوب شیامره ) 1400تعداد محصالن اناث ما در سال 

 ( نفر می رسد.  699ریاست محتم پالن و پالیسی فرستاده بودیم به ) 

 تقویت و تطبیق سیستم کریدیت  3.6

در سال  ،م تحصیالت عالی به شکل کریدیت استسیستم درسی این پوهنتون در مطابقت با سیستم وزارت محت 

طابق کورس پالیسی آنیان ارزییابی هم در سمست بهاری و هم در سمست خزانی مفردات درسی استادان م 1400

شده است که خوشبختانه ارزیابی نشان داده است که اکرثیت استادان درس های شان مطابق پالن و برنامیه بیه 

  پیش می برند و سیستم کریدت را نظره به الیحه عملی منوده اند. 

 تقویت خدمات محصالن 4.6

ستون فقرات پوهنتون محصل است به همین منظیور همیواره تیالش کیرده اییم تیا خیدمات  که ما درک می کنیم

 وسط ترانسپورت مجهز انکشاف دادیم. روند انتقال محصالن را ت 1400محصالن را تقویت بخشیم، در سال 
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صنوف متام دهلیزهای پوهنتون را گرم منودیم و  1400( عدد بخاری زغالی در زمستان سال 6همچنان با نصب )

 و اداراتی که از ساحه گرمایش دور بودند آن ها توسط بخاری های برقی گرم ساخته شده اند. 

و کاریابی محصالن ایجیاد منیودیم کیه ایین  تحت نام مدیریت موفقیت، مشاوره ی رامدیریت جدیددر این سال 

در حال حارض ایین میدیریت  مدیریت وظیفه دارد تا در پوهنخی ها انجمن های علمی و فرهن ی را فعال مناید و

 یک انجمن عمومی از محصالن پوهنتون تشکیل داده است. 

 تحقیق  .7

اسیت کیه در ذییل هیر  به قضیه تحقیق و ریرسچ بیش تر از گذشته اهمیت داده 1400پوهنتون دعوت در سال 

 عنوان به فعالیت های انجام شده اشاره می شود: 

 : حقیق قرار ذیل استخلص فعالیت های بخش ت : خالصه اجرائی 1.7

 فعال سازی مدیریت تحقیق و نرشات و استخدام یک نفر کارمن  مسلکی به حیث آمر تحقیقات.  -1

 ته های تحقیق در متام پوهنخی ها.فعال سازی کمی -2

( مقاله تحقیقی در شامره سیوم و چهیارم از اسیتادان 20( مقاله تحقیقی در شامره دوم، )25جمع آوری ) -3

 پوهنتون دعوت. 

( مقاله علمی از محصالن پوهنتون دعوت غرض نرش که در حال حیارض زییر بررسیی میی 21آوری ) جمع -4

 باشند. 

( 8( مقاله در سه شامره مجله علمی دعوت به نرش رسیده، )17از میان مقاالت جمع آوری شده به تعداد ) -5

 می باشد. مورد آن پس از بررسی رد گردیده و بقیه زیر بررسی اعضای هیئت تحریر مجله علمی 

 ( افغانی. 48995چاپ شامره دوم، سوم و چهارم مجله علمی دعوت به هزینه ) -6

 شامره پنجم این مجله زیر کار و بررسی است.  -7

چاپ و نرش یک مجلد کتاب )مبادی حقوق( تالیف دکتور شیرعلی ظریفی استاد دایمی برنامه ماستی  -8

 پوهنتون دعوت. 

( صفحه است 444که در حدود ) ظریفی تحت عنوان )البینات(ویرایش مجموعه مقاالت دکتور شیرعلی  -9

 . به چاپ رسیده است

 ( افغانی. 50000خریداری کتب مورد نیاز در بخش تحقیق برنامه های ماستی به هزینه ) -10

 ( جلسه پیرامون موضوعات مختلف تحقیقی از آدرس آمریت تحقیقات و نرشات پوهنتون. 10برگذاری ) -11
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 1400برگذاری ورکشاپ روش های تحقیق و مقاله نویسیی، ایین ورکشیاپ دو بیار در بیرج مییزان سیال  -12

 برگذار شد که در آن جمع زیادی از استادان و محصالن اشتاک منوده بودند. 

یق کتابخانه یی با استفاده از مکتبه شامله توسط پوهنخی صعیات به      برگذاری سیمینار آموزشی تحق -13

 1400جدی /2تاریخ 

 برای محصالن. « مونوگراف روش های تدوین و ترتیب»تدویر سیمینار آموزشی  -14

 ساحات مورد مترکز تحقیق :2.7

 فعالیت های تحقیقی اش را در  ساحات ذیل متمرکز ساخته است:  1400آمریت تحقیق در سال 

 جمع آوری مقاالت با معیارهای اساسی در ژورنال های ملی و بین املللی.  -1

 ( شامره از مجله علمی دعوت. 4و نرش ) چاپ -2

تحیت عنیوان  اسیتاد دایمیی پوهنتیون دعیوت-مجموعه مقاالت دکتور شیرعلی ظریفیچاپ و نرش  -3

 و لله الحمد این مجموعه مقاالت به چاپ رسید.  ( صفحه است444که در حدود ) )البینات(

درسیی از آن اسیتفاده  که در نصیاب دکتور شیرعلی ظریفیتالیف  چاپ و نرش کتاب مبادی حقوق -4

 می شود. 

در حوزه علیوم اجتامعیی و علیوم دینیی بیه شیکل  1400بیش ترین تحقیقات صورت گرفته در سال  -5

 تحقیقات کیفی صورت گرفته است. 

 : پروژه های تحقیقاتی 3.7

بیش ترین ساحه مورد مترکز بخش تحقیقات روی چاپ و نرشی مجلیه علمیی و چیاپ و نرشی  1400چون در سال 

  تطبیق ن ردید.  مجموعه مقاالت )البینات( بوده بنا بر این پروژه های تحقیقاتی

 تدویر کنفرانس ها و سیمینار ها ،: نرش مقاالت علمی4.7

( شامره 4( مقاله را از طریق چاپ )24به تعداد ) 1400آمریت تحقیق و  نرشات پوهنتون دعوت توانست در سال 

 ی دی ر را از طریق چاپ مجموع مقاالت )البینات( به چاپ برساند. ( مقاله علم20مجله علمی دعوت و )

( ورکشاپ و 1، ) ( سیمینار 4به تعداد )  1400آمریت تحقیق و  نرشات پوهنتون دعوت توانست در سال همچنان 

 ن و استادان دایر مناید که عناون آن ها قرار ذیل است: را برای محصال  ( محفل1)

 ت علمی برای پذیرش در ژورنال های بین املللی سیمینار روش تدوین مقاال  .1
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 ورکشاپ عملی روش های تدوین مقاالت علمی  .2

 سیمینار شیوه های تدوین مونوگراف برای فارغان دوره لیسانس برای محصالن ذکور  .3

 سیمینار شیوه های تدوین مونوگراف برای فارغان دوره لیسانس برای محصالن اناث .4

 املکتبة الشاملة. نه یی با استفاده از کتابخاسیمینار آموزشی تحقیق  .5

محفل تقدیر از نویسندگان و پژوهش ران و توزیع تصدیقنامه بیرای اشیتاک کننیده گیان در سییمینار و  .6

 ورکشاپ عملی روش ها تدوین مقاالت علمی. 

 ارتباط با پوهنتون ها: 5.7

دوجانبیه داشیته اسیت، قسیمی کیه در بخیش پوهنتون دعوت با تعداد زیادی از پوهنتون ها توامیت و همکیاری 

قیرار بیود بیا مخسسیه همییاری و  1400حقیق و نرشیات در سیال آمریت ت، ضمن آن تفاهمنامه ها به آن اشاره شد

توامنند سازی پیروزی، تفاهمنامه همکاری به امضا برساند و در این راستا مکاتیب غرض برقراری ارتباط و امضای 

 ما به اثر تحول و سقوط نظام جمهوریت این مامول متحقق ن ردید. تفاهمنامه تبادل شده بود ا

 : متویل پروژه های تحقیقی6.7

( افغانی غرض تطبییق پیروژه هیای تحقیقیی پیالن 50,000نظر به پالن استاتیژیک پوهنتون مبلغ ) 1500در سال 

بیش ترین ساحه مورد مترکز بخش تحقیقیات روی چیاپ و نرشی مجلیه علمیی و  1400شده بود اما چون در سال 

 چاپ و نرش مجموعه مقاالت )البینات( بود بنا بر این مبلغ پالن شده در این بخش به مرصف رسید. 

( 538,120ی تحقیقیی و مبلیغ )هیا و ورکشیاپ هیا ینارها در بخش سیمتن( 20,100مبلغ ) 1400همچنان در سال 

 جهت چاپ و نرش مجله علمی دعوت به مرصف رسیده است. 

 : منابع عایداتی7.7

تا هنوز متام برنامه های تحقیقی پوهنتون دعوت مرصفی بوده و از این طریق عایدی نداشته اسیت، امیا در سیال 

مقاالت البینات ( به چاپ رسیده است و مجموع کتیاب هیای فروختیه دو کتاب )مبادی حقوق و مجموع  1400

 شده تا هنوز مرصف چاپ را پوره کرده و عایده نداشته اند. 

 رسمایه گذاری روی تجهیزات و تسهیالت تحقیقی: 8.7

 غرض انکشاف و رسمایه گذاری باالی تحقیق فعالیت های ذیل صورت گرفته است:  1400در سال 
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فر استاد دایمی به حیث آمر تحقیق و نرشات که روزانه با مکلفیت رسمی و معاش ثابت در این استخدام یک ن -

 بخش فعالیت می کند. 

استخدام یک نفر استاد دایمی به رتبه دکتور به حیث رسدبیر مجله علمیی دعیوت بیا معیاش ثابیت و قیرارداد  -

 دایمی. 

چاپ و نرش مجله علمی و تالش برای رسمی سیاخنت  هزار افغانی در( پنجصد 500000مرصف منودن بیش از ) -

 آن در وزارت تحصیالت عالی. 

 زیربنا. 8

 اعامر ساختامن تدریسی  1.8

 پوهنتون دعوت دارای زمین و ملکیت دایمی می باشد و در این زمین چهار تعمیر بنا کرده است: 

 ( اتاق درسی است. 20منزل دارای )تعمیر اول: ساختامن تدریسی ذکور که دارای سه منزل می باشد و هر  -

 ( اتاق درسی است. 12تعمیر دوم: ساختامن تدریسی اناث که دارای دو منزل می باشد و هر منزل تقریبا  ) -

تعمیر سوم: ساختامن اداری که دارای سه منزل بوده و منزل تهکاو آن کتابخانیه عمیومی پوهنتیون اسیت و دو  -

 ( اتاق می باشد که مخصوص ادارات ذکور می باشند. 7منزل فوقانی آن هرکدام دارای )

 زیوم، ادیتوریم و لیلیه اعامر جمنا 2.8

در حال حیارض پوهنتیون دعیوت، دارای ییک مییدان ورزشیی )والیبیال( میی باشید کیه هن یام رضورت اسیتادان، 

 کارمندان و محصالن می توانند در آن مترینات ورزشی خویش را انجام دهند. 

، کافه تریا و ساحه سبز است که همواره از طرف مدیریت حفظ و  ین پوهنتون دارای پارکینگ وسایطعالوه بر آن ا

 ، نظارت می گردد. مراقبت

 تدریسی ها و سایر زیربناهایانکشاف البراتوار  3.8

پوهنتون دعوت یک ساختامن مخصوص را برای البراتورهای پوهنخی هیای طیب معیالجوی، فارمسیی و انجنییری 

( البراتوار مجهز با متام وسایل مورد نیاز می باشد. همچنان ایین 5اختصاص داده است که در حال حارض دارای )

 فعال می باشد.  ( پایه کمپیوتر30پوهنتون دارای یک باب کمپیوتر لب می باشد که دارای )
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نظر به اینکه متام البراتور ها و کمپییوتر لیب، دارای امکانیات کیافی بودنید، بنیا بیراین نییازی بیه  1400سال در 

انکشاف دیده نشده است، البته برای محصالن پوهنخی طب معالجوی فورم نیاز سنجی کتاب ها و اجناس مورد 

سی و تحلیل آن پوهنتون در مورد انکشاف البراتیوار هیا اقیدام رضورت در البراتوار توزیع شده است که پس از برر 

 می کند. 

 مالی .9

 (:operating revenue) عادی عواید 1.9

ی انه منبع عایداتی پوهنتون دعوت جمع آوری فیس سمستوار محصالن است که تا ختم سمست به شکل قسیط 

پنجها ملیهون و هشهت در مجموع  1400وار از طرف محصالن تادیه می ردد،  عواید عادی این پوهنتون در سال 

که همه از درک پرداخیت بوده است ( افغانی 50870837) لک و هفتاد هزار و هشت صد و سی و هفت افغانی

 فیس سمستوار محصالن می باشد. 

 :(Operating expenditureعادی ) مصارف 2.9

و قرار گزارش معاونت مالی و مرصف عادی پوهنتون بوده  ( افغانی 40337441تقریبا  مبلغ )   1400در سال مالی 

قیرار ذییل  1400ق پالن عملییاتی سیال ادرای تفصیل آن به اساس اهداف تعیین شده در پالن استاتیژیک و مطاب

 است: 

 الف: معاشات کارمندان اداری 

جییییییییدی 

1399 
 1399دلو 

حیییییییییوت 

1399 
 1400جوزا  1400ثور  1400حمل 

رسطیییییییان 

1400 
 1400اسد 

سیییییینبله 

1400 

میییییییییزان 

1400 

عقییییییییرب 

1400 
 مجموع 1400قوس 

968468 1011027 1128687 1200851 1422972 1686746 1691095 1970839 1197851 1780307 1594370 1699721 17352934 

 ب: معاشات تدریس استادان دایمی 

جیییییدی 

1399 

دلییییییییو 

1399 

حیییییوت 

1399 
 1400ثور  1400حمل 

جیییییوزا 

1400 
 1400میزان  1400سنبله  1400اسد  1400رسطان 

عقیییییییرب 

1400 

قیییییییییوس 

1400 
 مجموع

0 0 0 1006088 587471 0 233138 638953 588140 666097 193766 717797 4631450 

 ج: معاشات استادان باملقطع 
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جییییدی 

1399 

دلیییییییو 

1399 

حییییوت 

1399 
 1400ثور  1400حمل 

جییییییییییوزا 

1400 

رسطیییییان 

1400 
 1400میزان  1400سنبله  1400اسد 

عقییییییییرب 

1400 
 مجموع 1400قوس 

0 0 0 3042096 1317253 0 660658 1536995 1630804 1840497 756102 2337991 13122396 

 د: مصارف متفرقه استادان و کارمندان

جیییییدی 

1399 
 1399دلو 

حیییییییوت 

1399 

حمییییییییییل 

1400 
 1400ثور 

جیییییییوزا 

1400 

رسطیییییییان 

1400 
 1400اسد 

سیییییییینبله 

1400 

میییییییییزان 

1400 

جمیییییییییع 

اضییییییییافه 

 کاری ها

عقییییییییرب 

1400 

جمییییییییییع 

اضییییییییافه 

 کاری ها

 مجموع 1400قوس 

0 0 0 327676 209295 0 34668 188673 236210 352373 211862 279947 1840704 

 و: مصارف ترانسپورت

جییییدی 

1399 

دلییییییییو 

1399 

حییییییوت 

1399 

حمییییییل 

1400 

ثییییییییور 

1400 

جییییییوزا 

1400 

رسطیییییان 

1400 

اسیییییییید 

1400 

سییییینبله 

1400 

مییییییزان 

1400 

عقیییییرب 

1400 

قییییییییوس 

1400 
 مجموع

32157 24165 30000 27600 22361 12580 38940 30560 26950 31500 35000 30240 342053 

 هی: مصارف اعاشه

جییییدی 

1399 

دلییییییییو 

1399 

حییییییوت 

1399 

حمییییییل 

1400 

ثییییییییور 

1400 

جییییییوزا 

1400 

رسطیییییان 

1400 

اسییییییید 

1400 

سییییینبله 

1400 

مییییییزان 

1400 

عقیییییرب 

1400 

قییییییییوس 

1400 
 مجموع

35000 45000 37000 55000 41300 22580 30214 36450 46610 36154 38910 34560 458778 

 ن: مصارف قرطاسیه

جییییدی 

1399 

دلییییییییو 

1399 

حییییییوت 

1399 

حمییییییل 

1400 

ثییییییییور 

1400 

جییییییوزا 

1400 

رسطیییییان 

1400 

اسییییییید 

1400 

سییییینبله 

1400 

مییییییزان 

1400 

عقیییییرب 

1400 

قییییییییوس 

1400 
 مجموع

30560 27600 35000 30240 32157 31500 30000 26950 22361 38940 24165 12580 342053 

 ء: مصارف برق 
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جیییییدی 

1399 

دلییییییییو 

1399 

حییییوت 

1399 

حمییییییل 

1400 

ثییییییییور 

1400 

جییییییوزا 

1400 

رسطییییان 

1400 

اسیییییییید 

1400 

سییییینبله 

1400 

میییییزان 

1400 

عقییرب 

1400 

قییییییوس 

1400 
 مجموع

132541 124165 96340 127600 112361 112580 138940 109630 126950 131126 97500 101240 1410973 

  Expenditure on assetsمصارف باالی دارایی ها  3.9

هشیتاد  و در حیدود دارایی ها( باالی  34753در حدود سه و چهار هزار و هفت صد و پنجا و سه)  1400در سال 

بیه مرصیف بیاالی داراییی هیا  ( افغانی در بخش تزیینیات و تیرمیامت 801347هزار و سیزده صد و چهل وهفت) 

 ت. رسیده اس

 Operating statementصورت حساب عملیاتی : 4.9

 ( افغیانی بیود کیه از آن 62,764,800صورت حساب عملیاتی ایین پوهنتیون مبلیغ )  1400در پالن عملیاتی سال 

آن مطابق اهداف تعیین شده و فعالیت های پالن شده به مرصف رسیده است، که ( 57,223,791در حدود )  جمله

 صح آن قرار ذیل است:  

 ( به اساس پالن اسرتاتیژیک پنج ساله1400فصیل مصارف سال دوم مالی ) ت

ره
ام
ش

 

 فعالیت
بودجه تخصیص 

 داده شده

زمیییییییان 

 اجرا

مرصییف انجییام 

 شده
 مالحظات

1 
مصارف اداری پوهنتون بیا در 

 نظرداشت جندر
 پرداخت معاشات مامورین دایمی 17,352,934 1400 17,500,000

 342,0053 1400 800,000 قرطاسیه  2

بنا بر کم شیدن تعیداد محصیالن،  1400در سال 

اوراق و قرطاسیه زیاد مرصف نشد، در عیوض آن 

بودجه تعییین شیده در بخیش هیای دی یر چیون 

 کلینیک حقوقی به مرصف رسیده است. 

 34,730 1400 50,000 اساسیه 3

یکتعییداد میزهییا و چییوکی هییایی کییه تخریییب 

گردیده بیود تیرمیم شیدند و اساسییه جدیید بیه 

 دلیل کاهش سطح عواید خریداری ن ردید.
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 165,350 1400 100,000 مصارف کلینیک حقوقی 4
به منظور انکشاف کلینییک حقیوقی بیه مرصیف 

 بیشت از بودجه تعیین شده نیاز پیدا شد. 

5 

تفیییاهم نامیییه بیییا نهیییاد هیییای 

اکادمیییییک، شییییفاخانه هییییا و 

 فابریکات 

40,000 1400 11,240 

فارمسیی  پیوهنځیتفاهمنامه های علمیی مییان 

پوهنتییون دعییوت و پوهنتییون کابییل و فابریکییه 

 برایت فارما به امضاء رسید.

6 

تطبییییییق منشیییییور اخالقیییییی 

کارمندان، برگیزاری سیمینارها 

و تعمیییییل اصییییل مکافییییات و 

 مجازات

 سمینارها در بخش های مختلف برگزار گردید. 19,440 1400 30,000

7 
مییییزد و معاشییییات اسییییتادان 

 دایمی و قرار دادی
14,800,000 1400 17,753,846 

نظیییر بیییه رضورت و نیازسییینجی پیییوهنخی هیییا 

 استادان بیش تر استخدام گردید.

 175,000 1400 150,000 کورس های زبان و کمپیوتر 8

دو نفییر کارمنیید در اییین بخییش  1400در سییال 

استخدام گردید و مصارف تجهییز دفیت و سیایز 

 نیازمندی ها مرفوع گردید. 

9 
راه اندازی سمینارهای میتیود 

 تدریس و روش تحقیق
80,000 1400 20,100 

مبلغ مرصف شیده تنهیا در بخیش سیمینار هیا و 

 ورکشاپ ها می باشد. 

10 
مصییارف طییی مراحییل اسییناد 

 استادان برای تثبیت رتب
50,000 1400 0 

بییه دلیییل عییدم تکمیییل پروسییه ترفیییع اسییتادان 

 بودجه تعیین شده به مرصف نرسید. 

11 

مجلییه علمییی، فصییل نامییه و 

کتابخانیییه مرکیییز تحقیقیییات 

 علمی

1,000,000 1400 538,120 

شیامره  4مرکز تحقیقات توانست  1400در سال 

دلییل کیم مجله علمی را بیه چیاپ برسیاند و بیه 

شدن عواید، بودجه تعیین شیده در سیایر بخیش 

 های رضوری به مرصف رسید.

 0 1400 50,000 جذب پروژه های تحقیقی 12

چیون دو پیروژه داخلیی پوهنتیون  1400در سال 

پالن شده بود و تطبیق گردیید و بیه پیروژه هیای 

 1401بیرونی نیاز احساس نشید. البتیه در سیال 

 در پالن تحقیقات گرفته شده است. 
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 20,000 1400 20,000 تطبیق بهت سیستم کریدت 13

یک نفر مسخول چک منودن منرات در دیتیابیس 

و آمریییت کمیتییه امتحانییات مخظییف گردییید تییا 

ها بررسی و  پوهنځینتایج محصالن را در عموم 

چییک منییوده و معیارهییای سیسییتم کریییدت را 

 تطبیق مناید.

 0 1400 100,000 ایجاد رشته کمپیوتر ساینس  14
پیشنهاد شد اما از طرف وزارت تحصیالت عالی 

 قبول نشد. 
 0 1400 100,000 ایجاد رشته تعلیم و تربیه 15

16 

ایجیییییاد سیییییتدیو و توسیییییعه 

تجهیییییزات سییییتدیو بییییرای 

 ژورنالیزم

50,0001 1400 0 

 به دلیل کاهش عواید پوهنتون، تطبیق ن ردید. 

 80680 1400 1,200,000 توسعه البراتوار های موجود 17

18 
توسییعه فییارم تحقیقییاتی بییرای 

 فارمسی
50,000 1400 45080 

مییواد الزم بییرای فییارم تحقیقییی فارمسییی تهیییه 

 گردید.

 78,769 1400 150,000 انکشاف کتابخانه مرکزی  19
به دلییل کیاهش عوایید پوهنتیون، بودجیه تعیین 

 شده مکمل مرصف ن ردید. 

 14600 1400 20,000 انکشاف کتابخانه الکتونیکی  20
ایجییاد فولییدر هییای کتابخانییه الکتونیکییی در 

 مدیریت کتابخانه مرکزی پوهنتون.

 342053 1400 1,234,500 ترانسپورت 21

ایجییاد سییهولت ترانسییپورتی بییرای اسییتادان و 

کارمنییدان و بییرعالوه بییرای محصییالن انییاث کییه 

بخییاطر کارهییای عملییی در شییفاخانه تدریسییی 

 مرصف تحصیل هستند.

 458778 1400 1,430,500 اعاشه 22

تهیییه و تییدارک مییواد غییذایی بییرای رصف نییان 

چاشییت چییای صییبح و نییان شییب کارمنییدان و 

 استادان دایمی پوهنتون.

خریییداری بخییاری هییای ترکییی، ذغییال سیینگ، و  386800 1400 1,200,000فراهم سیاخنت امکانیات گرمیا  23
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طبقه دوم حویلی ساخت پنجره های فلزی برای  ورسما برای متام صنوف

 بخش اناث.

 1410973 1400 2,600,000 مصارف برق 24
پرداخت بل های مرصفی برق و خریداری تییل و 

 روغنیات برای جیاتور.

 801347 1400 534,000 حفظ و مراقبت 25

خریداری رنگ، مواد تعمیراتی بیرای تیرمیم بیام 

ها صنوف درسی و اداری، وسایل برقیی، وسیایل 

سییایر میواد الزم بیرای تییرمیامت و تشیناب هیا و 

 حفظ و مراقبت.

26 
میکیییانیزم افیییزایش جیییذب و 

 بازاریابی
1,000,000 1400 220450 

چاپ بروشورها، نرشی اعالنیات در بلبیورد هیا در 

نقاط مختلف شهرکابل و نرش اعالنیات از طرییق 

 صفحات اجتامعی.

27 

و غنیی  MISانکشاف سیستم 

 سیییازی سیییایت پوهنتیییون

 رسور آمازونخریداری 

100,000 1400 68,100 

لینییک فضییای ذخیییره سییازی مییواد درسییی در 

جهت   AWS  / Amazon Web Servicesرسور

 رسعت بخشیدن در پروسه تدریس آنالین.

28 
هیا بیرای هیر  web siteایجاد 

 یځپوهن
50,000 1400 0 

وب سایت نییاز  پوهنځیبه دلیل اینکه برای هر 

نیسییت اییین بخییش تطبیییق ن ردیییده و تنهییا وب 

 سایت عمومی پوهنتون تجدید نظر گردید.

29 
تدویر سیمینارها بیرای اگیاهی 

 های عامه
 تدویر سمینار آموزش تدابیر ایمنی ضد حریق. 7,820 1400 50,000

رونیید اکییامل  بییه دلیییل کییاهش سییطح عواییید 0 1400 1,500,000 متویل دار العلوم صعی پغامن 30

 0 1400 1,430,000 دار الحفاظ پغامن 31 دارالعلوم و دارالحفاظ ها متوقف شده است.

 9,589,314 1400 8,700,000 تخفیف برای محصالن  32

تحصییلی بیرای  1400های ویژه در سال تخفیف

خانواده های بیی بضیاعت در نظیر گرفتیه شیده 

 است.

محصالن که فیس خود را تحوییل کیرده بودنید و  547500 1400 1,000,000 کمک های نقدی 33

 شیان نخواستند ادامه تحصیل بدهند فیس هیای
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واپس گردیده و بر عالوه برای بعضیی کارمنیدان 

و سییایر افییراد وابسییته بییه پوهنتییون کمییک هییای 

 نقدی صورت گرفته است.

34 
انعکیییاس فرهنیییگ اسیییالمی و 

 افغانی
45,000 1400 12340 

تنظیم خیانواده از دییدگاه فقیه برگزاری سمینار 

 اسالمی

35 
مصیییارف تییییم هیییای ورزشیییی 

 محصالن 
80,000 1400 0 

به دلیل کاهش عواید این بخش تطبیق ن ردید و 

 در نظر گرفته شده است. 1401در پالن سال 

36 

اشییییییتاک در سییییییمینارها و 

ورکشاپ های بیین املللیی در 

 داخل کشور

20,000 1400 0 
تطبیق ن ردیده است و  1400این بخش در سال 

 برای سال بعدی در پالن است.

پرداخت مالییه بیر معاشیات و مالییات انتفیاعی  2037345 1400 3,350,800 مالیه انتفاعی  37

بییرای وزارت  ARDESربعییوار از طریییق سیسییتم 

 1576495 1400 1,500,000 مالیه بر معاشات 38 صورت گرفته است. محتم مالیه

 پرداخت سایر مصارفات 34,534 1400 149,999 مصارف متفرقه 39

 57,223,791 62,764,800 :مجموعه

( محصل کم و عواید پوهنتون کاهش یافت اما در مجمیوع حیدود  1000نزدیک به ) 1400هرچند در سال تبرصه: 

 بودجه تعیین شده به مرصف رسیده است. 90%

 ( Investments an investment performanceعملکرد رسمایه گذاری )رسمایه گذاری ها و  5.9

عواید به دست آمده به دلیل کم شدن محصیلین مصیارف را تکیافو منیی کیرد بیه همیین  1400چون در سال 

خاطر به استثنای مصارف باالی رسمایه گذاری هایی که از قبیل صیورت گرفتیه بیود ماننید، تیرمیم و تیزیین 

 هیزات موجود، باالی سایر موارد رسمایه گذاری صورت ن رفت. تعمیر، صنوف و تج

 : عملکرد تادیات وام دهندگان 6.9

 نیاز به وام گیری احساس نشده، بنا براین در خصوص اجراآت صورت ن رفته است.  1400در سال 
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 (financial reports and statementsصورت حساب و گزارش مالی ): 7.9

معاونیت مالی و اداری گزارش های ماهوار و ربع وار مالی خویش را مطابق اظهار نامه مالیاتی وزارت مالیه خانیه 

 پری منوده و فرستاده است که در ذیل خالصه ارایه می گردد: 

 الف: گزارش مالیه بر معاشات

جیییدی 

1399 

دلییییییو 

1399 

حیییوت 

1399 

حمیییییل 

1400 

ثییییییییور 

1400 

جیییوزا 

1400 

رسطیییان 

1400 

اسییییییید 

1400 

سیییینبله 

1400 

مییییییزان 

1400 

عقییرب 

1400 

قیییییوس 

1400 

48740 46847 46847 332112 145830 0 106391 202200 167487 205105 85226 189710 

 ب: گزارش مالیات انتفاعی

 شامره
جییدی 

1399 

دلییییییو 

1399 

حیییوت 

1399 

حمیییل 

1400 

ثیییییور 

1400 

جیییییوزا 

1400 

رسطان 

1400 

اسیییییییید 

1400 

سییینبله 

1400 

مییییزان 

1400 

عقرب 

1400 

قیییوس 

1400 

1 
 ربع چهارم ربع سوم ربع دوم ربع اول

266966 590260 523124 657395 

 2037745 مجموعه مالیات انتفاعی: 

 

 گزارش تخفیف برای محصالن بی بضاعتج: 

پوهنتون دعوت با درک روحیه اسالمی و تعهد خویش نسبت به تربیه اوالد این رسزمین تخفیف های ویژه را برای 

از محصلین که توانایی پرداخت فیس سمست را ندارند، حتی تا مکمل یک دوره تحصیلی تخفییف در نظیر  آنعده

در حدود نه ملیون و پنجصد و هشتاد و  1400گرفته است. که در مجموع مقدار عمومی تخفیف در سال مالی 

 ( افغانی می رسد.9589314نه هزار و سه صد و چهارده )
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 نتیجه گیری

با در نظرداشت اهداف تعیین شده در پالن استاتیژیک ن اشته  1400ر مورد تطبیق پالن عملیاتی سال از آنچه د

 شد چنین نتیجه گیری می شود: 

تطبییق  %90در حیدود  1400فعالیت های پالن شده مطابق اهداف تعیین شده در پالن عملییاتی سیال  -1

 گردیده اند. 

پوهنتون دعوت با وصف مشکالت پیش آمده از لحاظ علمی و اداری بیش تر از سال های  1400در سال  -2

 گذشته درخشیده و توسعه و انکشاف قابل مالحظه صورت گرفته است. 

تحول اخیر در کشور نقش بزرگی در کاهش تعداد محصلین داشته اما از سوی دی ر امیدواری هیا بیرای  -3

 بیش تر شده است.  زمینه سازی تعهد و کار

هر چند عواید پوهنتون نسبت به سال قبل کاهش یافته اما فعالیت های علمیی و اداری کامکیان جرییان  -4

داشت و این نشان می دهد که پوهنتون دعوت در روشنی دیدگاه و مامورییت خیویش در متیام صاییط 

 متعهد است. 

 دستاوردها 

 قرار ذیل بوده است:  1400بزرگ ترین دستاوردهای پوهنتون دعوت در سال 

تخفییف ( افغیانی 9589314نه ملیون و پنجصد و هشتاد و نه هیزار و سیه صید و چهیارده )اعطای مبلغ  -1

 1400برای محصالن سال 

بیه دلییل کیم شیدن عوایید داخلیی اولییای  1401کم کردن فیس های تحصیلی در سمست بهیاری سیال  -2

 محصالن. 

پرداخت به موقع معاش کارمندان علمی و اداری بدون تنقیص بست ها با وصف مشیکالت بیزرگ پییش  -3

 که اکرثیت کارمندان در کشور وظایف خویش را از دست دادند.  1400آمده در سال 

( 76( و )80امللیل( بیا اخیذ )ارزیابی موفقانه برنامه های ماستی )فقه و قانون و روابط بین سپری منودن  -4

 از طرف هیئت مسلکی ریاست نظارت و ارزیابی وزارت تحصیالت عالی.  منره
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با همکیاری همیه جانبیه وزارت محیتم تحصییالت  1398حل مشکل محصالن اضافه جذب شده در سال  -5

 عالی. 

 شامره مجله علمی دعوت.  4چاپ و نرش  -6

 چاپ و نرش مجموعه مقاالت )البینات(.  -7

 ضمین کیفیت. آماده کامل برای بازن ری مرحله دوم ت -8

 چالش ها و راه حل ها

 عبارت بودند از:  1400بزرگ ترین چالش های ما در سال 

 ( محصل به دلیل تحول و سقوط نظام جمهوریت. 1000کم شدن بیش از ) -1

برای حل این مشکل باید وزارت محتم تحصیالت عالی غرض تشیویق و ان ییزه دهیی بیه ادامیه تحصییل در 

 داخل کشور برنامه ریزی مناید تا دوباره پوهنتون های دولتی و خصوصی فعال تر گردند. 

 عدم آشنایی کامل برخی کارمندان به اصول و معیارهای تضمین کیفیت.  -2

ین کیفیت و آمریت منیابع برشیی پوهنتیون دعیوت در ییک پیالن مشیتک غرض حل این مشکل آمریت تضم

برای کارمندان و استادان دایر منایند کیه در خیالل گیزارش  1401تصمیم دارند برنامه های منظم را در سال 

 به آن اشاره شده است. 

 


