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 :بخشاهداف این 

 ؛پژوهاندانشنشرعلمومعرفتونهادینهساختنآندراذهان 

 تدریسمضمونثقافتاسالمی؛ةلیوسبهنشرفرهنگاسالمیوملیوتشویقمحصلیندرتمسکبهآن 

 مضامینپوهنتونشمول؛غنیبرایدرسییهاکتابومفرداتیگردآورتألیفو
 باردرنینخستغالببرایپوهنتونیهایپوهنحههمهایاولمضمونپوهنتونشناسیبرایسمسترتدریس

 هرات؛یهاپوهنتون

 انگلیسیتخصصیدرهرپوهنحی؛زبانمنابععلمیروزدنیاباتدریسیریکارگبهسازیمحصلیندرمندتوان
 پوهنحیهاغرضتدریسمضامینپوهنتونشمول؛همهتوانمندوورزیدهبرایاستادانمعرفی
 مپیوترنظربهنیازمحصالن؛وکخارجییهازبانیعلوماسالمی،تقویتیهادورهبرگزاری
 مناسبجهترشدکیفیتدریس؛یکارهاراهةارائواستادانتدریسةویشکنترولوبررسی
 پوهنتونغالب.مختلفیهایپوهنحتنظیمساعاتمضامینپوهنتونشمولدر

 اعضا

پوهنتون-«رحمانی»عتیقاهلل.1 قانونعمومیاز فقهاسالمیو ثقافتآباداسالماسالمییالمللنیبماستر استاد
؛)آمربخش(اسالمی

؛استادثقافتاسالمیآباداسالماسالمیالمللیبینماسترعلوماسالمیازپوهنتون«تیموری»لعلمحمد.2
ثقافتاستادآباداسالماسالمیالمللیبینپوهنتوندرةدکترادورومحصلماسترعلوماسالمی«مبصر»بصیراحمد.3

اسالمی؛
؛استادثقافتاسالمیآباداسالماسالمیالمللیبینازپوهنتونماسترعلومادیانومذاهب«حفیظ».عزیزاهلل4



؛کمپیوتراستاد.محمدوسیممیرزایار5
؛استادمضمونزباندری(دریپارسیةزبانوادبیاترشتدردکترایجودانش.غالمرسولرحمانی6
درسطحماسترولیسانس؛انگلیسی)بالمقطع(مضمون.استادان7
.لیسانسازپوهنتونهراتماستروبهسویةومحیطزیستتاریخمعاصرضمونماستادان.8

 

 شمول پوهنتونمضامین  واحدچارت تشکیالتی 




 شمول پوهنتون هایمضمون ییشناسا

 ثقافت اسالمی .1

انگلیسیوکامپیوترچمضامیندیگرهمدرکنارِاینمضمون پوهنتونشمولبودهکهونزباندری، ازمضامینِ
ةسالم،جامعنقشاسالمدرایجادیکییشناساواساساتاسالم،عباداتاسالمیدربارهجهتآگاهیمحصالن

همهودرنصابتحصیلیوزارتتحصیالتعالیدرهشتسمستردرسیگنجانیدهشدهاستجوآراموعدالت
 باشند.ملزمبهتدریساینمضامینمییعالالتیتحصمؤسساتهاوپوهنتون



 زبان انگلیسی .2

بهزبانزمازمصادرومنابععلمیموجودبهینهوالةفادگلیسیجهتیادگیریاینزبانواستمضمونزبانان
هایاولیلیوزارتتحصیالتعالیدرسمستردرنصابتحصغرضارتباطبهترباجهانامروزیانگلیسیونیز

دومدرسیگنج استو انیدهشده پوهنتونهمهو و یملزمبهتدریساینمضمونعالالتیتحصمؤسساتها
 باشند.می

 مپیوترک .3

کاربردیروشاستفادهازبرنامةغرضیادگیرییمحصالنبااساساتکمپیوترونیزجهتآشنایمپیوترکمضمون
بردامورتکنالوژینویندریادگیریوپیشتفادهازبههدفاسMicrosoft word, Excel, PowerPoint:مانند

است شده مضامینپوهنتونشمولگنجانیده جمله نصابتحصیلیوزارتتحصیالتعالیاز کاریدر درسی، همهو
 باشند.یملزمبهتدریساینمضمونمیعالالتیتحصمؤسساتهاوپوهنتون

 تاریخ معاصر افغانستان .4

زگذشتهتااآلنکهموردنیایادوارهامضمونتاریخمعاصرافغانستانجهتآگاهیمحصالنازتاریخافغانستاناز
واوضاعسیاسیکشورونیزفرصتها،دینرادرآگاهسازیمحصالنازفرهنگسازسرنوشتشدیدمحصالنبودهونقش

یمرزهادراستقاللطلبیودشمنستیزیودفاعازشاناکانینوتالشهارشادتآوردنمعلوماتازبهدستطالییدر
می شمره لذاجغرافیاییافغانستانعزیز مضامینشود. جمله نصابتحصیلیوزارتتحصیالتعالیاز اینمضموندر
 باشند.مییملزمبهتدریساینمضمونعالالتیتحصمؤسساتهاوپوهنتونهمهوپوهنتونشمولگنجانیدهشدهاست

 مضمون زبان دری .5

مضامینِ جمله غرضآشنایمضمونزباندریاز که بوده لحاظیپوهنتونشمول زباندریاز محصالنبه
نویسیازلحاظساختاروچیدمانکلماتوعباراتوجملهشناسیونیزروشدرست)اسم،فعلو...(یشناسکلمه

درنصابتحصیلیوزارتتحصیالتعالیازجملهمضامینپوهنتونکهمعناومفهومدرسترابرساندبهشکلی
باشند.یملزمبهتدریساینمضمونمیعالالتیتحصمؤسساتهاوپوهنتونهمهوشمولگنجانیدهشدهاست

 مضمون محیط زیست .6

محیطزیست،اهمیتفضایپاکوةحوزاینمضمونغرضآگاهیدهیوباالبردنسطحدانشمحصالندر
.گرددیمجویدرکشوربرایمحصالنتدریسیگآلودهوخطراتناشیازیگآلودهعاریاز





 پوهنتون شمول یها مضمون یها دتیکرتعداد 

 تعداد کریدت یو معالجهطب  پوهنحی

 24 ثقافت اسالمی

 12 زبان انگلیسی

 4 کمپیوتر

 40 مجموع

 تعداد کریدت پوهنحی ستوماتولوژی )طب دندان(

 24 ثقافت اسالمی

 12 زبان انگلیسی

 4 کمپیوتر

 40 مجموع

 تعداد کریدت پوهنحی حقوق و علوم سیاسی

 24 ثقافت اسالمی

 4 زبان انگلیسی

 2 کمپیوتر

 2 افغانستان تاریخ معاصر

 2 محیط زیست

 34 مجموع

 تعداد کریدت پوهنحی کمپیوتر ساینس

 24 ثقافت اسالمی



 6 زبان انگلیسی

 2 افغانستان تاریخ معاصر

 1 محیط زیست

 2 روش تحقیق علمی

 35 مجموع

 تعداد کریدت پوهنحی اقتصاد

 24 ثقافت اسالمی

 7 زبان انگلیسی

 3 کمپیوتر

 2 زبان دری

 2 تاریخ معاصر افغانستان

 38 مجموع

 

 

 

 

 

 مجموع کلی کریدت های مضامین پوهنتون شمول 

 40 یو مالجهپوهنحی طب 

 40 ستوماتولوژی پوهنحی

 34 پوهنحی حقوق و علوم سیاسی

 35 پوهنحی کمپیوتر ساینس

 38 پوهنحی اقتصاد

187 



 از آغاز تأسیس: واحد پوهنتون شمول یها تیفعال 

 ماسترولیسانس؛ةیسوتوسطاستادانورزیدهبههایپوهنحهمهدرتدریسمضامینپوهنتونشمول ✦

 ؛نازسویوزارتتحصیالتعالیآةپروسوپیشرفتبخشپوهنتونشمولاساتیدکادریدرروندجذبشروع ✦

 ومعرفیآنانبهپوهنحیها؛پوهنتونشمولتنظیمساعاتدرسیاساتید ✦

هایدینیوملی،داشتمناسباجتماعیازقبیلگرامی-هایفرهنگیوفعالیتعلمیینارهایسمبرگزاری ✦

 وارتقایظرفیتبرایمحصالن؛مؤثرةمطالعسمینارهای

 ؛1400و1399یهاسالتدریسغیرحضوریازسویپوهنتونغالبدرةپروسسهمفعالدر ✦

سازینظریاتخواستهشده،باوزارتمحترمتحصیالتعالیدرموردبازنگریمفرداتمضمونثقافتشریک ✦

 اسالمی؛

 یماسالمی.توجیهدینیوفرهنگیمحصالنپوهنتوندرچوکاتتعال ✦
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