
 

دس تطىیل هَسسة تحصیالت عبلی غبلت ّشات    9834پٌَّحئی طت هعبلجَی دس سبل 

دس سوستشّبی اٍل ٍ دٍم صٌَف دٍم، اٍل     9849ثْبس سبل   ثِ فعبلیت آغبص وشد ٍ دس ًیوة اٍل

 ٍPCB  فعبل گشدیذُ استت دس       9841ایي پٌَّحئی ٍ ًیض دس پٌَّحئی طت دًذاى وِ دس سبل

هحتصالى هتصشٍف تحتصیل ثتَدُ اًتذا تعتذاد               PCBسوستشّبی دٍم ٍ اٍل صتٌَف اٍل ٍ        

( آًبى سا صًبى %13ًفش ) 212ًفش هیجبضذ وِ  129هحصالى هصشٍف تحصیل دس ّش دٍ پٌَّحئی 

 تطىیل هیذّذا

تذسیس دس ّش دٍ پٌَّحئی ثتِ استبس سیتستن وشیتذت صتَست هی تیشدا هت بهیي ٍ                

 مجلۀ علمی- تحقیقی مؤسسۀ تحصیالت عالی خصوصی غالب، سال اول، شمارۀ اول، خزان 1391 

پىهنحئیهای طب معالجىی  9849گزارش نتایج امتحاانت سمستر بهاری سال 

ن مؤسسۀتحصیالت عالی خصىصی غالب رهات  و دندا
 پىهنمل دکتىر محمد انىر انىرنىیسنده: 



 

هفشدات دسسی هطبثك وبسیىَلن ٍ پشٍگشاهْبی تشتیت ٍ تأییذ ضذُ ٍصاست هحتشم تحتصیالت     

 عبلی هیجبضذا 

استبد داسای تجبسة وبفی صَست هی تیشدا دسٍس     18تذسیس ه بهیي هختلف تَسط 

ًظشی تَسط اسبتیذ ضبهل وبدس علوی پٌَّتَى ّشات )لجل ٍ یب ثعتذ اص ٍلتت سستوی (، تشیٌتش           

هتخصصبى ٍ تحصیل یبفتِ گبى ثِ دسجة هبستشی ٍ دسٍس تطجیمتبتی تَستط استبتیذ ثتِ دسجتة           

 هبستشی ٍ لیسبًسْبی ٍاجذ ضشایط وبدس ثِ پیص ثشدُ هیطَدا

ثشحست ایٌىِ اص آغبص تحصیل دس سضتِ ّبی طت هعبلجَی، طت دًذاى، حمَق ٍ علَم  

سیبسی، ووپیَتش سبیٌس ٍ التصبد دس هَسسة تحصیالت عتبلی غبلتت هبًٌتذ دی تش هتستسبت              

خصَصی عبلی هذت صهبى ثسیبس وَتبّی هی زسد ٍ اص لجتل دس ّویتي ثختص دس تحتصیالت                  

خصَصی تجبسثی هَجَد ًیست، توبم پالى ٍ تٌظین اهَس هشثَطِ آهَصش ثِ سطح لیتسبًس ثتش        

اسبس لَایح ٍ لَاًیي تٌظین ضذُ دس ٍصاست هحتشم تحتصیالت عتبلی ٍ دس جلتسبت هتطتشن             

هسئٍَلیي ثب ّیئتْبی ری صالح هتسسبت تشتیت گشدیذُ است، تطجیك هی تشدد وتِ گتبُ گتبُ             

تَسط ّیئتْبی هتظف ٍ حتی همبهبت عبلیِ ثِ سطح ٍصاست ٍ هعیٌیتْب وٌتشٍل گشدیتذُ استت      

وِ جْت تٌظین ثْتش اهَس ٍ ثلٌذ سفتي ویفیت آهَصش ٍ ستطح داًتص هحتصالى سٌّوبییْتبی               

 الصهِ صَست گشفتِ است ٍ ایي پشٍسِ اداهِ داسدا

ّفتتِ سا دس ثشهی تیشدا دس دٍساى تحتصیل ّتش               91تذسیس ّش سوستش هطبثك ثِ لَایح       

سوستش اسصیبثیْبی هتعذد ضبهل اسصیبثیْبی سٍصهشُ، اسایة وٌفشاًسْب ٍ پشٍطُ ّب صَست هی یشدا    

ٍسط سوستش اص هحصالى اخز گشدیتذُ، لجتل اص اهتحتبى ًْتبیی اسصیبثتی                 %21ّوچٌبى اهتحبى 

تحقیقی تحصیالت عالی خصوصی غالب( -غالب )فصلنامة علمی ،خ1ش 811  



 

 تىویل هی شددا %21دسٍس تطجیمبت 

اهتحبًبت ًْبیی هطبثك پالى، تمسین اٍلبت تشتیت  9849ّفتِ سوستش ثْبسی  91ثب تىویل 

 ضذُ، تحت ًظبست وویسَى اهتحبًبت هتسسِ ثِ پیص ثشدُ ضذُ استا

عتالٍُ ثتش وویتتة اهتحبًتبت پٌَّحتئی، وویتتة               9849دس اهتحبًبت سوستش ثْبسی سبل   

عوَهی ًظبست ثش اهتحبًبت هتسسِ ًیض ّوىبسی وبهل داضتتِ اًتذ ٍ لجتل اص ضتشٍت اهتحبًتبت              

سٍصهشُ آهبدُ گیْبی الصهِ جْت تٌظین ٍ تشتیت گشفتِ ضذُ، دس ختن اهتحبًتبت ًتتبین ًْبیتی           

 هتسسِ اسایِ ٍ ثجت گشدیذُ استا .I.Tتوبم ه بهیي ثِ وویتة اصلی هتسسِ ٍ هشوض

هحصل دس سوستش اٍل صٌف دٍم،     33ثِ تشتیت  9849دس اهتحبًبت سوستش ثْبسی سبل 

هحصل دس سوستش اٍل صٌف    92هحصل دس سوستش دٍم صٌف اٍل پٌَّحئی طت هعبلجَی،21

ّش  PCBهحصل دس سوستش اٍل صٌَف  PCB ٍ981هحصل دس سوستش دٍم صٌَف  22اٍل، 

 دٍ پٌَّحئی طت هعبلجَی ٍ ستَهبتَلَطی ضبهل اهتحبى گشدیذُ اًذا

هحصل ثِ ًتسجت داضتتي تأجیتل، هحشٍهیتت پتَسُ              22لبثل یبدآٍسی هیجبضذ وِ جوعبً 

 حبضشی ٍ یب غیبثت ضبهل اهتحبًت ًْبیی ً شدیذُ اًذا %25ًٌوَدى 

ّفتِ هذت صهبى اص ّویي سوستش تحتصیل ثتِ ضتىل اهتحبًتبت تحشیتشی ٍ             91دس ختن 

عولی یب تطجیمبت اسصیبثیْبی فَق صَست گشفتتِ استت وتِ جْتت اسایتة هعلَهتبت دس یته                     

سال  811 پوهنحئیهبی طب معبلجوی و دندان .... 1931گزارش نتبیج امتحبنبت سمستر بهبری سبل  



 

گضاسش اص ًتبین اهتحبًبت ٍ دسجِ یب فیصذی وبهیبثبى ٍ آًبًی وِ ثِ هعبریش هطختصی ًتَاًتستِ    

 اًذ، ًتیجِ هطلَثی ثِ دست آسًذ، تْیِ ٍ تمذین هی شدد5

تحقیقی تحصیالت عالی خصوصی غالب( -غالب )فصلنامة علمی ،خ1ش 811  

صنف   

 دوم

   PCBصنف  صنف اول

 سمستر

 اول

 سمستر

 دوم

 سمستر

 اول

سمستر

 دوم

 سمستر

 اول

 مجموعی

 129 989 85 988 82 34 تعداد مجموعی
 841 922 22 923 21 33 تعداد شامل امتحان

تعدداد مدحدروم      
 وغایب امتحان

9 1 5 3 5 25 

تعداد کامیدا  د     
 چانس اول

58 91 51 92 32 221 

تعداد شامل چانس 
 دوم

81 91 52 4 88 918 

تعداد نداکدام د        
 چانس اول

9 8 92 5 2 88 

تعداد کامیدا  د     
 چانس دوم

21 9 81 8 28 39 

تعداد شامل چانس 
 سوم

98 2 94 5 2 59 

تعداد نداکدام د        
 چانس دوم

9 2 1 9 8 99 

محصدل شدامدل      
امددتددحددان د      
پوهنحدیدی  دب      

 غالب کابل

9         9 

تعداد اخطدا شدد    
 چانس اول

- - 2 - 9 8 

تعداد اخطا  شدد   
 چانس دوم

3 - 3 - 2 93 



 

بٍ مالحظٍ میزسد، یک محصل اس صىف ديم               1طًری کٍ در جديل        

پًَىحئی طب معبلجًی غبلب َزات بٍ سبب سفز بٍ کببل در ایبم امتحبوبت َمشمبن               

بب َم صىفیُبیش در ريسَبی معیىٍ در پًَىحئی طب غبلب کببل امتحبوبت مضبمیه              

مزبًطٍ را سپزی ومًدٌ است؛ طًری کٍ سًاالت امتحبن در ريسَبی معیىٍ مطببق بٍ               

میگزدید ي امتحبوبت يی اخذ میشد. پبرچٍ َبی             e-mailتقسیم ايقبت بٍ کببل       

ارسبل  میشد ي تًسط استبدان         e-mailامتحبوبت مضبمیه در َمبن ريس بٍ َزات            

 مزبًطٍ مًرد ارسیببی قزار میگزفت.

 

 

 

پوهنحئیهبی طب معبلجوی و  1931گزارش نتبیج امتحبنبت سمستر بهبری سبل 
 دندان ....

سال  818
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