
 

 پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

 معاونیت امور علمی

 آمریت ارتقآ کیفیت

مرکز ارتقای کیفیت  طی سال  ، فشرده فعالیت هایاین گزارش

 خورشیدی را در بر می گیرد. 21/4/1399الی  1398

این پوهنتون فعالیت های مثمر  کمیته ارتقا کیفیت پوهنتون از بدو پیدایش تا اکنون به منظور بهبود وضعیت کمی و کیفی

خویش را در مطابقت به دیدگاه، ماموریت، اهداف، الیحه، و پالن های مرتبط خو یش موفقانه به انجام رسانده است. که 

 فعالیت های این کمیته را به صورت فشرده موارد زیر بیشتر نمودار می سازد.

  کیفیتاء کمیته ارتقچارت ساختار 

 کیفیت ءارتقا  کمیته                                      

 

        

 

                                

 

 کیفیت:  ءارتقا اعضای کمیته

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 هدف

 کمیته ارتقآ کیفیت

 پوهنحی رتبه علمی اسم و تخلص شماره

 زبان وادبیات پوهاند جمشید خان رشیدی  .1

 زبان و ادبیات  پوهنوال  لیلما   شریفی یما   .2

 علوم طبیعی  پوهندوی  حنیفه حبیب   .3

 علوم اجتماعی  پوهنمل  محمد عوض جمال  .4

 علوم اجتماعی  پوهاند  محمد عثمان امان  .5

 آموزش کمپیوتر  پوهندوی همایون غفوری   .6

 علوم تربیتی و مسلکی  پوهندوی  دکتور داود سخنور  .7

 روانشناسی  پوهنمل  فاطمه غفاری   .8

 زبان و ادبیات  پوهاند  فضل الحق فضل  .9

 زبان و ادبیات  پوهنوال  زرغونه اچکزی  .10

 علوم طبیعی  پوهنیار  خورشید   .11

 تعلیمات اسالمی  پوهنیار زمری ابراهیمی  .12

 زبان و ادبیات  پوهندوی سهیال فیضی   .13

 روانشناسی  پوهیالی  محمد ادریس   .14

 مدیر عمومی ارتقأ کیفیت عبدالصبور صالح  .15

 مدیر اجراییه  حمیدهللا حمیدی  .16

 پوهاند جمشید خان رشیدی

 معاون علمی و ریس کمیته

 پوهنیار محمد امین منلی

کیفیتآمر ارتقأ   

 عبدالصبور صالح

 مدیر عمومی ارتقأ کیفیت

 حمید هللا حمیدی

 مدیر اجراییه

 پوهنوال حنیفه حبیب

 منشی کمیته



اعتباریابی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ارتقا و 

ربانی همچون یگانه و بهترین پوهنتون در تربیه معلمان 

مسلکی و پاسخگو به های نیازهای آموزشی، محققان آموزشی 

 و ارایه خدمات با کیفیت در کشور.

 فشرده فعالیت های این کمیته

خستین در مطابقت به اهداف خویش؛ در ن 1398این کمیته طی سال 

روزهای سال پالن های از جمله؛ پالن ازیابی اصالحی، پالن ارزیابی 

از کیفیت تدریس، پالن ارزیابی خودی را ساخت که فعالیت های 

 خو یش را در مطابقت به آن منطق سازد.

چنانکه ارزیابی اصالحی پوهنتون از هفته اول الی هفته پانزدهم 

مورد ارزیابی شد که را شامل شد، بنا پوهنتون در مطابقت آن 

 نتایج آن به بخش های مرتبط ارسال شد.

در مرحله دوم مطابق پالن ارزیابی از کیفیت تدریس، این پوهنتون 

طی سمستر خزانی مورد ارزیابی از کیفیت تدریس قرار گرفت که 

اوارق که قبال تهیه گردیده بود، را شامل میشود  1500در حدود، 

هبود وضعیت کیفیت این پوهنتون که نتایج این ارزیابی غرض ب

به مراجع مربوط همراه با تحلیل، نیازسنجی و پیشنهاد ها از 

 طرف این کمیته ارسال شد.

در مرحله سوم  نظارت ساالنه به منظور نظارت از تمامی فعالیت 

های اکادمیک و اداری پوهنتون طبی پالن از قبل تدوین شده، این 

ر گرفت که نتایج آن به وزارت پوهنتون  مورد نظارت ساالنه قرا

 تحصیالت عالی غرض آگاهی و اجراآت مقتضی ارسال شد.

رهنمایی به تعداد چهار ورگشاپ  –این کمیته به منظور اگآهی 

آگاهی دهی روند ارتقاء کیفیت پوهنتون تعلیم وتربیه شهید  )

استاد ربانی، روند نظارت ساالنه، روند مروره دوره یی ،  شرح 

گانه ارتقأ کیفیت، معرفی پالیسی آزادی 11ر های مختصر معیا

( را علمی در پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی،

پیرامون اهداف؛ ماموریت و فعالیت های این کمیته نیز تدویر 

 داشت.

همچنان این کمیته با همکاری همه جانبه و مستقیم محترم 

خالقی، انصاف پوهنوال شریفی یما؛ عضو این کمیته، پالیسی های ا

وعدالت، آزادی اکادمیک و رسیده گی به شکایات در در مرحله 

با استفاده  1398اول ترتیب و در مرحله دوم طی ماه حوت سال



پرسشنامه مورد ارزیابی و تحلیل قرار داد. که  200از حدود 

 نتایج آن به بخش های مرتبط شریک ساخته شد.

مرحله سوم اعتباردهی  ؛ چنانکه این پوهنتون دردر مرحله چهارم

به منظور هرچه آماده سازی  نهاد در سطح پوهنتون قرار دارد

این پوهنتون غرض سپری نمودن مرحله سوم اعتباردهی این نهاد 

تحصیلی بخش های علمی واداری مورد ارزیابی قرار  –آموزشی 

گرفت و در مطابقت به اهداف ومعیار های آن، به منظور مستند 

ت ها، چنانکه الزم پنداشته میشود، تالش همه سازی های فعالی

  .جانبه از سوی این کمیته صورت گرفت

در مطابقت به پالن ارزیابی خودی که قبال تهیه  ؛در مرحله پنجم

ارزیابی خودی، تدوین مورد این پوهنتون  وترتیب گردیده بود، 

 ( مورد مستند سازی گردید. 110قرار گرفت که طبق آن در حدود )

 1399اهداف و معیارهای؛ کمیته مرور دوره یی، طی سالحسب 

دیپارتمنت را  31ایجاد گردید، که این کمیته طی چهار سال 

چنانکه در مرحله دوم اعتباردهی که به سطح برنامه است، مکلف 

خواهد بود، دیپارتمنت های این نهاد را به مرحله اعتباردهی 

 آماده سازد.

مرور دوره یی  مورخ به تاریخ  روی این امر اولین نشست کمیته

دیپارتمنت از  4تدویر شد که پالن چهار ساله اعالن،  15/2/1399

جمله؛ زبان وادبیات ترکی، زبان وادبیات انگلیسی، دیپارتمنت 

 شامل این برنامه قرار گرفت. 1399در سال   ISو   ITهای 

کمیته مرور دوره یی این مرکز )مرکز ارتقأ کیفیت(؛ از بدو 

؛ 15/2/1399اد الی اکنون؛ به تعداد چهار نشست )ایج

( را به کمیته های 17/4/1399، 12/3/1399، 27/2/1399

دیپارتمنت های فوق الذکر تدویر داشته است که روی اهداف، 

مستند سازی، و نهایی سازی و تطبیق پالن از قبل تدوین شده 

خرین آ 21/4/1399بحث، فعالیت و کار کردند. که مورخ به تاریخ 

نشست این کمیته ها خواهند بود که در مطابقت به چارچوب کمیته 

 مرور دوره یی به مرحله پنل خواهند رفت.

دگر از فعالیت های فشرده این کمیته به صورت فشرده قرار زیر 

 فهرست وار صرف یاد آوری میشود.
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