
 ( دیپارتمنت مورد ارزیابی های ساالنه قرار گرفت28امور علمی )

علمی و ( 1401ساالنه )فعالیت های به اساس رهنمود ساختاری و وظیفه ای برنامه های تضمین کیفیت، 

ر ( برنامه علمی ) دیپارتمنت( پوهنتون توسط کمیته اصلی تضمین کیفیت مورد ارزیابی خودی قرا28)اکادمیک 

 گرفت.

( پرسش می 19این ارزیابی ها به اساس یک تقسیم اوقات منظم توسط چک لیست معیاری که حاوی )

 حین روند ارزیابی، برای آمرین و اعضای؛ همچنان شدندنمره دهی شده و  باشد، در ماه عقرب سال جاری انجام

در حال پروسه نیز از طرف اعضای کمیته اصلی تضمین کیفیت الزم و ضروری دیپارتمنت ها آموزش های 

 صورت گرفت.

تحلیل شده، نتایج به شکل گراف همراه با بازخوردهای حاوی نقاط  در اخیر پروسه ارزیابی، فورمه ها

 م دیپارتمنت ها رسماً ارسال گردید.قوت و ضعیف جهت رفع کمی ها و نواقص موجود به تما

آنعده دیپارتمنت ها که در این ارزیابی برعالوه؛ به اساس فیصله کمیته اصلی تضمین کیفیت پوهنتون، 

( شناخته شده و فیصله 1401( نمره شده بودند، به عنوان دیپارتمنت های برتر سال )85)موفق به گرفتن حد اقل 

از طرف آمریت ارتقای کیفیت به شکل گراف ترتیب شده صورت گرفت تا نتایج این کتگوری دیپارتمنت ها 

 د.نپوهنتون نصب گردالت قابل دید در محو پ در بنر چا

در از طرف کمیته اصلی تضمین کیفیت ارزیابی های خودی و یا داخلی بخش های مختلف پوهنتون 

دهی شده و از طرف یافته است که قرار است در آینده نزدیک پوهنتون کاندید مرحله سوم اعتبار حالی تشدید

 .قرار گیردهیئت بازنگری بیرونی مورد ارزیابی 

سال قرار است در ماه جدی سال جاری طی یک تقسیم اوقات منظم فعالیت های علمی و اداری 

کمیته اصلی تضمین کیفیت مورد ارزیابی خودی قرار گرفته نیز از طرف این پوهنتون پوهنحٌی های نه گانه 1401

 و نقاط قوت و ضعف برای شان بازخورد داده شود.

رئیس پوهنتون، محترم پوهنمل  یدر جریان این ارزیابی ها محترم پوهندوی دکتور احسان الحق نیاز

، محترم پوهنیار امیرزاده امور محصالن مشتاق حقیار معاونپوهنیار محترم معاون امور علمی، شفیع اهلل مصلح 

 مالی و اداری و محمد نعیم محمدی آمر ارتقای کیفیت حضور فعال داشتنند. معاونهمت 





 

 


