گزارش اجراات وزارت تحصيالت عالي از بابت سال مالي 3131
(دستآورد های عمده وزارت حتصیالت عالی از شروع الی ختم سال 3131
خورشیدی)
 . 3تشکیل سال  3131وزارت حتصیالت عايل:
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 3.3خبش کارکنان
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مرد

مرد
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کارکنان مرکزی
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 به مشول چهار ریاست مركزي پوهنتون هاي كابل ،پويل ختنیك کابل ،طيب كابل و پوهنتون تعلیموتربیه شهید استاد رباني.

 -3.1خبش کارکنان والیتی:
2

موقعیت
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 -1جمموع بودجه عادی و انکشافی سال  1393به رقم و کلمات حتریر می یابد.
 – 1.3خبش بودجه عادی به میلیون افغانی

جمموع بودجۀ
منظور شده

ختصیص اجرا شده
طی  31ماه

وجوه
باقی
مانده

جمموع مصرف از
ختصیص اجرا شده
الی  13عقرب
3131

وجوه باقی
مانده از
ختصیص
اجراشده

جمموع عواید
پیش بینی
شده

99915551021 25016991520 2192212291266 012551155 2166115221021 05155515551555

تذكر:
حتقق خبش بودجه عادي  33فیصد صورت گرفته است.

 –1.1خبش بودجه انکشافی
5

جمموع عواید
حاصله
2019501252
 90عقرب62

اختیاری
(به
ملیون
دالر)

تعداد پروژه های
منظور شده

غیر
اختیاری
( به
ملیون
دالر)

به رقم
03.332
جمموعه

27.131

29

تعداد پروژه های تکمیل شده

20

9

3
0

تعداد پروژه های حتت کار
پروژه های که کار آن آغاز
نگردیده

به
رقم
32.132

جمموع ختصیصات
اجرا شده طی
هشت ماه

جدی
د

انتقا
لی

جمموع مصرف از
ختصیص اجراشده
طی هشت ماه

چهل
اعشاریه
نه
صدوهشتادو
هفت
میلیون
دالر

پانزده
اعشاری
ه سه
صدوپان
زده
میلیون
دالر

11.17
3

2.313

11.03
2

2.313

وجوه
باقیمانده از
ختصیصات اجرا
شده

به کلمات

به
کلمات

اختیا
ری

غیر
اختیا
ری

اختیا
ری

غیر
اختیا
ری

اختیا
ری

غیر
اختیا
ری

3.220

.

وجوه باقی
مانده بودجه
انکشافی

بودجه انکشافی
منظور شده

اختیا
ری

32.23
3

مالحظ
ات

غیر
اختیا
ری

2.027

1
2
13.110

13.333

3.220

12.330

فیصدی ختصیصات مطالبه شده بودجه انکشافی وزارت حتصیالت عالی مطابق سند
بودجه بررسی وسط
6

سال مالی ( 3131ارقام به دالر)
اختیاری

غیر
اختیاری

جمموع

بودجه منظورشده :

31.361.193

3,123,639

33,113,229

ختصیصات مطالبه شده:

11.133.113

3,992,822

36,201,243

ختصیصات اجرا شده:

13.333.113

3,412,910

34,401,331

ختصیصات مسرتد شده:

3.113.333

فیصدی ختصیصات مطالبه شده:

39%

43%

39.5%

فیصدی ختصیصات اجرا شده :

37.7%

36.7%

37.6%

7

به اساس فیصله بورد تدارکاتی وزارت وزارت حتصیالت عايل
اعتبار از سوم محل  9262اجراات انکشافی الی مرحله اخذ
ختصیص به مدیریت پالنگذاري سپرده شد که چگونگی اجراات
بودجه انکشافی قرار ذیل است :
بودجه انکشافی منظور شده بعد از بررسی و سط سال 9262
 591029:میلیون دالر
بودجه اختیاری )951972( :میلیون دالر
بودجه غیراختیاری ) 61256 ( :میلیون دالر
تعددداد پددرو ه هددای منظددور شددده برویددت سددند بودجدده مددالی
سال 9262که ثبت سیستم مالی وزارت حمرتم مالیه میباشد:

پرو ه های اختیاری  )25(:پرو ه
پرو ه های غیراختیاری  )2(:پرو ه
جمموعه  )22( :پرو ه
تعدادپرو ه های تکمیل شده  )92( :پرو ه اختیاری
تعداد پرو ه های حتت کار  )00( :پرو ه
جمموعه ختصیصات اجرا شده الی  0قوس : 9262
اختیاری و غیر اختیاری )221529( :میلیون دالر
وجوه باقی مانده بودجه انکشافی :

اختیاری  )021557( :میلیون دالر
 مطالبه وطی مراحل ختصیصات یک تعداد پرو ه هایانکشافی ازوزارت حمرتم مالیه وطی مراحل آن.
 ترتیب گزارش اجراات ربعوارپرو ه های انکشافی وزارتحتصیالت عالی به وزارت حمرتم مالیه.
 ترتیب متحداملال مشاره (9و )2و ترتیب فورم  BC1و .BC2 ثبت پرو ه های انکشافی درسیستم  SBPSوزارت حمرتممالیه.
 ترتیب پالن انکشافی سال  9260وپیشنهاد مطالبه بودجهبرای پرو ه های انکشافی سال  9260ازوزارت حمرتم مالیه
.
 ترتیب پالن مالی خبش انکشافی سال  9262و ارائه آنبوزارت حمرتم مالیه.
 ترتیب اسناد خبش ارزیابی ماهانه مصارف بودجه.8

 ترتیب چک لست یک تعداد پرو ه ها وارائه به ریاستحمرتم هتیه وتدارکات جهت طی مراحل تدارکاتی آهنا.
 معرفی کود های قابل تعدیل و تنقیص جهت تکمیل کسربودجه عادی به وزارت حمرتم مالیه.
 ارسال ختصیصات طی مراحل شده پرو ه های انکشافی وارسال آن جهت حواله پولی آن ها.
عوامل عدم تطبیق  333فیصد بودجه انکشافی :
 مبوجددب متحددداملال مشدداره  926925بددر  9262/92/0وزارتحمددرتم مالیدده پددرو ه هددای جدیددد سددال  9262معطددل
گردید.
 ختصی صات و حوا له های پولی پرو ه های انت قالی ازدرفت
دا ی پیشد
ده بد
دوده کد
دل بد
دو معطد
داه بدینسد
ددت  6مد
مد
کار پرو ه ها تاثیرات منفی داشته است.
 عدددم توادندددی شددرکت هددا از نگدداه اقتصددادی کددهنتوانسددته انددد بدددون اجددراات حوالدده کددار را پددیش
بربند.
پروژه های تکمیل شده سال 3131
دای
درو ه هد
دی پد
دالن و پالیسد
دت پد
دزارش ریاسد
ده گد
در بد
 نظدتکمیل شده  9262قرار ذیل است:
 تعمیر تدریسی موسسه حتصیالت عالی سرپل تعمیر تدریسی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا تعمیر اداری پوهنتون کندز تعمیر نیمه کاره پوهنحی ادبیات پوهنتون هرات تعمیر تدریسی پوهحنی اجننیری پوهنتون غزنی تعمیر اداری پوهنتون فاریاب تعمیر تدریسی و اداری موسسه حتصیالت پنجشیر تعمیر تدریسی پوهنحی زراعت پوهنتون کابل اعمددار تعمیددر نددالون پددذیرش عمددومی وزارت حتصددالتعالی
دوکالم آزاد
دات ابددد
دوهنحی ادبیددد
دی پددد
 تعمیرتدریسدددپوهنتون ننگرهار
 پرو ه اعمار یک حمراب مسجد پوهنتون غزنی9

-

تعمیر تدریسی و لیلیه پوهنتون لغمان
ترمیمددات خبددش بددرر و آبرسددانی پددوهنحی فارمسددی
پوهنتون کابل
تعمیددراداری  ,تدریسددی و اطددار حمددافو پوهنتددون
بغالن
نالون طعام خوری پوهنتون جوزجان
تعمیر تدریسی موسسات حتصیالت عالی مسنگان
خبش دوم ترمیمات فارمسی پوهنتون کابل
ترمیمات باقی مانده کلنیک نحی پوهنتون کابل
اعمار یک باب آرشیف وزارت حتصیالت عالی
کانکریت ریزی مست غرب و جنوب تانک تیل وزارت
تعمیر یک باب لیلیه پوهنتون کندز
ترمیمات تعمیرپوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل
ماسرت پالن پوهنتون کندهار (ساحه عینو مینه)
ماسرت پالن پوهنتون لغمان
ماسرت پالن پوهنتون کندز (دشت آبدان)
ماسرت پالن پوهنتون بغالن
ماسرت پالن پوهنتون پکتیا
تعمیر تدریسی پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ
تعمیر تدریسی پوهنتون بدخشان
تعمیر لیلیه پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
تعمیر تدریسی پوهنتون جوزجان
تعمیر تدریسی پوهنتون دایکندی
تعمیرتدریسی پوهنتون کندهار
تعمیددرات تدریسددی و لیلیدده مصسسدده حتصددیالت عددالی
لوگر
تعمیرات تدریسی و اداری مصسسه حتصیالت عالی فراه
طددرو و دیددزاین تعمیددر مرکددز سددرطان پوهنتددون طبددی
کابل
تعمیر تدریسی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ
دب
دوهنحی طد
ده پد
دوری و لیلید
دام خد
دالون طعد
درات ند
تعمید
پوهنتون کندهار
تعمیر تدریسی پوهنتون بامیان
10

-

تعمیر پوهنحی اجنینیری پوهنتون کندهار
تعمیر تدریسی پوهنحی شرعیات پوهنتون خوست
تعمیر ادیتوریم پوهنتون کندهار
نالون طعام خوری پوهنتون کندهار
تعمیر پوهنحی شرعیات پوهنتون ننگرهار
یک حمراب مسجد پوهنتون ننگرهار
تعمیر پوهنحی حقور پوهنتون ننگرهار
تعمیر تدریسی و ادیتوریم پوهنتون بدخشان
تعمیددرات پددوهنحی هددای طددبو تعلددیم و تربیدده و
لیلیه پوهنتون پکتیا
یک حمراب مسجد پوهنتون پکتیا
تعمیر تدریسی پوهنتون البیرونی
تعمیدددرات طدددب و اجنینیدددری اناقیددده پوهنتدددون
البیرونی
تعمیددر تدریسددی پددوهنحی کمپیددوتر سدداین پوهنتددون
پولی ختنیک کابل
تعمیر لیلیه ذکور پوهنتون غزنی
تعمیر یکصد اطاقه پوهنتون تعلیم و تربیه
تعمیر آرشیف وزارت حتصیالت عالی
تعمیر تدریسی پوهنحی نرسنگ پوهنتون طبی کابل
تعمیر لیلیه پوهنتون جوزجان
تعمیر اناقیه اقتصاد پوهنتون کابل
هتیددهو نصددب و منتددا سیسددتم مرکددز گرمددی وزارت
حتصیالت عالی
تعمیر ( )255بسرت شفاخانه میوند
تعمیر اناقیه پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل
تعمیر ( )255بسرت شفاخانه علی آباد
دیددوار احاطددهو گددارد رومو چدداه سددپتیک و دیددد
کیبلهای پوهنتون خوست
دیددوار احاطددهو گددارد رومو دو بددالت تشددناب هددا و
ذخیره آب پوهنتون غزنی
دو بددالت لیلیدده و یددک بددالت نددالون طعددام خددوری
پوهنتون کنرها
11

-

تعمیر تدریسی پوهنتون بغالن

عملکددرد ریاسددت مددالی و اداری بابددت سددال مددالی
الی : 9260

9262

در خبش آمریت مالی و حسابی :
 ارسددال جددددول استددددندرد پددول تفدداوت معاشدداتکدار کدنان پوهن تون های مددرک ددزی و و ی تی غدرض
اجدددراات بدده کمددیسدددیون حمدددرتم اندالحدددات اداری و
خدددمدات مددلدکی .
 تدددرتیب فورمدده هددای ( ب )22پددول تفدداوت معاشدداتپوهنتددون هددای مرکددزی و و یتددی و ارسددال آن بدده
وزارت حمرتم مالیه .
 اشدرتات در متدحد الدمال مشاره (  ) 9بددودجده سالمدالدی  9260در وزارت حمدددرتم مدددالددیدده .
ددال
ددیصات سدد
ددت تدصدصددد
دده در خدددواسددد
 مطددالبدددمدالدددددددی  9262مددرکددددددددز وزارتو چددددددددهار
داهوار از وزارت
دور مد
دی طد
ددزی و و یتد
ددتون مرکد
پوهندد
حمددرتم مددددالیه و ـندددددنان ارسدددددال راپدددددور
اجدراات ربعدددوار بددوزارت حمرتم مدالیه .
 تدددرتیب فددورمددده هددای ( ب ) 25ختدصدددیصات سددالمددالی  9262مدددرکدددز وزارت و پدوهنددددتون هدددای
دتم اداره
دت در سیسد
ددرض ثبد
ددتی غد
ددزی و و و یدد
مدرکدد
مددالی افغانسددتان طدددور ماهدددددوار بددوزارت حمددرتم
مالیه .
ددیالت
دال ش ددماره (  ) 2وزارت حتددصد
دد املد
ددرتیب متحد
 تدعالی برای سال مالی . 9260
 اشدددرتات در دفدددداـ بددودجددده سدددال مدالدددی 9260در وزارت حمتدددرم مدددددالیده .
 ترتدددیب فورمدده هدددای ( ب ) 22حددا السدددهم قدددسطددت
دیا و ثبدددد
ددوب آسد
ددتون جند
ددال (  ) 2590پوهندد
سد
آن در سیددستم مددالددی افدددغدداندستدددان .
تـــرتـــیــب راپـــور قطـعیه مصارف بودجه عادی سال
مالی  3131و ارسال آن به وزارت حمرتم مالیه با ارقام ذیل
:
12

-

منددظوری بودجه سا نه مددبلغ ( ) 0555555555افغانی
دغ
ددودجه مبلدددد
ددی بدددددد
ددجه عمدومدددددد
نتددیددددد
()0522225209افغانی
جمدددددمددددددوـ مصدددددددرف مبددددددلغ ()2265259202
افغددددانی
پدددول باقددیدمانددده ()965722752افدددغددانی

تــــرت یـب را پور قطع یه م صارف بود جه انک شافی سال مالی
 3131با ارقام ذیل و ارسال آن به وزارت حمرتم مالیه:
 مددن ددظوری بددودجدد دده سا نه مب لغ ()0566552022افغانی
 نتیجه عمومی بودجه مبلغ (  ) 9050000599/99افغانی باقددیددددمددددانددددددددده مبدددددددددددلغ ( /95)افغانی
2596690522
 ثدد بدت بدیددش ددرت از (  ) 2755قطد ددعه حدواله هدایمعد دداشاتی و مصدددارفدا تدی مر کز وزارت و موس ددسات
حت صیالت عالی به سی ددستم افدمد دد وزارت حمددتد ددرم
مدالدددددیددده .
 ثددبد ددت تددعدده ددد دارائ ددی وا له های ( م) 99معا شاتی و م صارفاتی و ث بت سی ستم اف م ت عداد () 275
قطعه حواله .
 ار سال ت عدداد ( )975قدطد عده حدوا لده هدای خبد ددشبددودج دده عد ددادی و ب دده تعدد ددداد ( )996قددط عده
حوالده های خبش بدددودجددده اندکدشدافی بددده مدیریت
عمدومدی حمداسبه قدطدعدیه .
 حداوی مب لغ ( )2229956دا لر آمری کائی با بت م صارفحمصلین بورسیه افغانی مقیم کشور هندوستان .
 مبددل ددغ ( ) 7525259دال ددر آمری کائی با یت م صارفحمصلین افدغددانی کددشور تدرکیه .
 مبلددغ ()9506960دالدر آمدریکائی بابت مصارف حمصدلینافغدانی کشددور مدالیدددزیا .
 مدددبلغ ( )929292دالدر آمدریکددددائی بابت مددصارفحمصلین افغانی کدشور تددایلدند .
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م بدلغ ( )255555دا لدر آمدددرتیکد ددائی م صارف حم صلین
افغدانی مقیدددم کدشور آلدمان .
مب لدغ ( )59556دا لر آمری کائی با بت م صارف ت عداد ()5
تن حمصلین افغانی مقیم کشور پاکستان .
مبدل ددغ ( )27669056اف غانی با بت م صدارف کمدی ددته
امتدحانددات کددانکور از بودجه عدادی .
مبلغ ( )927025202افغانی عواید سال مالی  9262وزارت
حتصیالت عالی به حساب واردات دولت .

در خبش آمریت لیلیه ها :
 ظددرفددیت عدددمومی لیددلددیه مددرکددز تددعداد ( ) 2755حمددصل میددباشدددد و تعدددداد حمدددصددلیددن
لیدلیددده در سددال  9262شدامل اعداشه و ابداتده
تعددداد (  ) 9252نددفر حمدصل .
 ظددرفددیت عمومی لیددلیه نددددسوان در سددال 9262تددعدددداد  9055تددن حمدددصل و تددددعددداد حمصلین
شددامدددل اعاشده و ابددداتدده تددعددداد  9275تدن
حمددصل میددباشددد .
 تعداد حمصلین شامل بدل اعاشه در سال  9262از پوهنتونکابل تعداد  9995تن حمصل .
 تعداد حمصلین شامل بدل اعاشه از پدددوهنتون طبدیکددابل تعدداد  295تن حمصل میباشد .
 افددتدتاو آشدپز خانه جددددید جمدددهز با سیدددسمگددددازی مدددیدددریت عمددومی لیلیه مرکز .
 تددوزیدددع کددارت برای حمصلین شامل لیلیه باهددددمکاری ریاست حمدددرتم ( )ITوزارت .
 تدویر شدورای لیلیه ها طبا تقسیم اوقات جهت رسیدگیبه مشکالت حمصلین حمرتم .
 کنددرتول از غددددذا و سایر امدورات لیدددلیدددهمدددرکددز و نددسوان هددمروزه .
 تددددوزیع البدددسه و جاجبا دودن حمصلین در چهددداروینگ و توزیع کلید اطار برای شان .
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نوت:
 تعداد پوهنتون ها و مصسسات حتصیالت عالی دولتی 36؛ تشكیل وزارت حتصیالت عايل در سال  92211 - 1393تن ؛ تعداد پوهنتون ها و مصسسات حتصیالت عالی خصونی  101؛ً  21205تنو حمصالن
 حمصالن شامل لیلیه اعاشه و اباطه مجعاً  72062به مشول  0609تن
شامل بدل اعاشه 36293تن جمموعا
از قشر اناث؛
 تعداد حمصالن هناد های حتصیلی دولتی در سال – 9262 972290تن؛
 تعداد حمصالن در هناد های خصونی حتصیالت عالی 955659تن؛ تعداد حمصالن شبانه پوهنتون ها و موسسات حتصیالت عالی 95292تن؛
 257161تن؛
 تعداد جمموعی حمصالن تعداد جذب در سال  9262به مصسسات حتصیالت عالیو نیمهعالی و خصونی 922955تن؛
 تعداد استادان در هناد های حتصیلی دولتی  7959تن؛ تعداد استادان در هناد های حتصیلی خصونی  9575تن؛ حمصالن مصروف حتصیل در خارج از کشور بیشرت از  95هزارتن؛
 تعداد حمصالن اعزام شده طی ساهلای  9262و 9555 9262تن؛
 به تعداد  22برنامه ماسرتي و  2برنامه دكتورا در ششً  927تن
هناد هاي حتصیالت عايل دوليت که در خبش ماسرتی جمموعا
و در خبش دوکتورا  96تن مصروف آموزش اند؛
 به تعداد  22برنامه ماسرتي در  90هناد حتصیالت عايلخصوني؛
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وزارت حتصیالت عالی
وزارت حتصیالت عالی مجهوری اسالمی افغانستانو یگانه
ارگانی است که نقش سازنده را در مست دهیو انکشافو
ارتقای ظرفیت ها و معیاری سازی پوهنتون های کشور در
سطح ملی و بین املللی ایفا می کند.
ا سرتاتیژی وزارت حتصیالت عالی تربیه کادر ها و افراد
متصصص در ام عرنه ها و خبش های اختصانی برای سکتور
دولت و بازار آزاد را شامل می شود که به سویه های
لیسان و ماسرت و دوکتورا تقدیم جامعه می شوند.
هشت اولویت کاری مطابا به نیازمندی های جامعه در ندر
برنامه های سال  9262این وزارت قرار داشته که شامل:
 .9تامین استقاللیت مالی چهارپوهنتون مرکزبرطبا
اسناد تقنینی مربوطه.
 .2گسددددرتش تکنالو ی معلوماتی وویدوئی در ام هنادهای
حتصدیلی.
 .2تدوین برنام دده ع مل برای حت ددقا بود جه کم ددک با نک
جهدددانی.
 .1اسدداس گددذاری پوهنددددتون بیددن املدللی.
 .0توسددد ددعه توا مدیت های جد ید با پوه ندتون های
معددترب خارجی.
دا
دای روبند
دده هد
ددافی وزارت در عرند
دالن انکشدد
ددقا پد
 .5حتد
وزیربنا.
 .5تطب یا برنا مه تدری به ل سان انگلی سی در پوهنحی های
طب واجننیری.
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 .2ا جرای به مو قع بود جه عادی وتو سعه وی در وا حدهای
مرکزی ودومی.
در پرتو هشت اولویت کاری یاد شده تا کنون خبدش اعظدم ایدن
اولو یت ها تکم یل و کار روی مو ضوعات باقی ما نده آن به
شدت ادامه دارد؛ چناننه طرزالعمل ها و لوایح کاری برای
ای جاد سهولت های تطبی قی سند تقنی نی( م قرره) ا ستقاللیت
پوهن تون های سابقه دار تدوین و در حال تطب یا ا ست .از
مجله نالحیت های آتی الی انتقال و در حال حتقا می باشد.
 .9نالحیت تام ندفیصد بودجه عادی و انکشافی
 .2اجرای برنامه های مسلکی و تامین عواید مطابا قوانین
دولت
ـن نان گ سرتش انرت نت به  29هناد حت صیلیو گ سرتش سی ستم و یدیو
کن فران به  25هناد حت صیلی و گ سرتش شبکه حت صیلی و حتقی قاتی
افغانستان( )AFgRENبده  25هنداد حتصدیلیو بدرعالوه ام دای
تفاـنامه کمک  275میلیون دالری با بانک جهانی جهت تقویت
حتصیالت عالی به ام ا رسید.
طی تقریبا یک سال مالی تغییرات زیاد چه از نگاه فزیکی و
چه از ن گاه اکادم یک و اداری در ا ین وزارت و هناد های
دومی آن رودا گردیده است.
بود جه عادی من ظور شده سال  9262وزارت حت صیالت عالی(
 )05155515551555چهل میلیارد افغانی می باشد و تشکیل آن
شامل ( )95620کار کن ا ست .ا ین وزارت در را ستای حت قا
ا هداف و پالی سی های دو لت مج هوری ا سالمی افغان ستان در طول
سال روان فعال یت های آ تی را پالن و ا جرا دوده که از آن
طریا به دستاورد های عمده نایل گردیده است:
فعالیت های پالن شده و اجراات:
 مطابا پالن تداکارتی سال مالی )61( 1393پرو ه جهت طدیمراحل تدارکاتی ارسال شده است.
 در سال مالی  6313جممو عا در پوهن تون ها و مصس ساتحت صیالت عالی مر کز و و یات ( )00پرو ه ع مال ف عال و حتت
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کار بوده که از طرف تیم اجنن یری ریا ست پالن و پالی سی
مراقبت می شود.
تدویر جلسه شورای عالی وزارت حتصیالت عالی حتت ریاست
معاون اول ریاست مجهوری اسالمی افغانستان؛
ت شصیص ه شت اولو یت کاری وزارت حت صیالت عالی م طابا به
نیازمندی های جامعه؛
ایجدداد امکانددات زیربنددایی ( اعمددار سدداختمان هددای
تدری سیو اداریو لیل یه و غ یره تاسی سات برای پوهن تون
ها و مصس سات حت صیالت عالی) غرض جذب ت عداد ز یادی
فارغان مکاتب؛
ای جاد یک رو ند منظم وسی ستماتیک ارز یابی از کیف یت
تدری درپوهن تون ها ومصس سات حت صیالت عالی دول تی
وخصونی درکشور؛
تددرمیم و بازسددازی تعمیددرات موجددودو کددار روی پددالن
اسرتاتیژیک وزارت.
ارائه پالن های تفصیلی پرو ه های سال  9262و پروپوزل
در مورد پرو ه های جدید به وزارت حمرتم اقتصاد.
ارا ئه گزار شات و را پور ا جراأت پرو ه های انک شافی
این وزارت به وزارت های حمرتم مالیه و اقتصاد.
ترتیب پالن های کاری ریا ست های مرکزی و پوهنتون ها و
.
موسسات حتصیالت عالی طی سال 9262
طرو و ترت یب و تدوین پالی سی امتحا نات کانکور وزارت
حتصیالت عالی
کار روی می کانیزم پالی سی فعال یت های فزی کی و ترب یت
بدنی و نحت روانی در وزارت حتصیالت عالی
بر ا ساس ت فاهم ریا ست حمرتم انک شاف شهری پالن انک شافی
تو سعوی موس سوی چ هار پوهن تون مر کزی (پوهن تون کا بل و
دل و
دک کابد
دون پولیتصنید
دل و پوهنتد
دی کابد
دون طبد
پوهنتد
پوهن تون تع لیم و ترب یه شهید ا ستاد ر بانی ) در شهر
جدید واقع ده سبز کابل .
مجع آوری معلومات از پوهنتون ها و موسسات حتصیالت عالی
ج هت گنجان یدن در می کانیزم ما سرتپالن ( )95سال آی نده
وزارت حتصیالت عالی
مراقبت ازکارپرو ه های حتت کاردرمرکز وو یدات () 05
پرو ه.
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هت یه پرو پوزل تعم یر اداری موس سه حت صیالت عالی لوگر و
لیل یه موس سه حت صیالت عالی بادغی و تعمیرموس سه حت صیالت
عالی مسنگان و پوهنتون شیخ زاید خوست و ارسال آن به
وزارت حمرتم اقت صاد ج هت دریا فت ک مک های سرحدی ک شور
هندوستان.
کار با ی پرو ه های من ظور شده ک مک های سرحدی ک شور
هندو ستان که ع بارت از پرو ه تعم یر تدری سی پوهن تون
فار یاب و موس سه حت صیالت عالی بادغی و لوگر وپکتی کا و
دایک ندی و ت عم یر سالون ط عام خوری آ شپزخانه پوهن تون
لغ مان و ار سال آن به ریا ست حمرتم هت یه و تدارکات ج هت
طی مراحل تدارکاتی .
مطالعه و بررسی اسناد  05موسسه حتصیالت عالی خصونی در
حال ایجاد
به ت عداد ( )97موس سه نوای جاد ا سناد ا ستادان ان
برر سی و چک به کمی سیون تقرروترفی عات ار سال گرد یده
است.
حبث پیرا مون ای جاد ان ستیتوت مع لولین در چو کات وزارت
کار اموراجت ماعی به ا ساس تقا ضای آن وزارت و توظ یف
یک کمی سیون مت شکل از ا ستادان بل ند رت به پوهن تون
های مرکز جهت ابراز نظر در مورد ایجاد انستیتوت فور
الذکر.
ا خذ ( )255ج لد م قرره حت صیالت عالی برنا مه های شبانه
از وزارت حمرتم عدل یه و ار سال آن به پوهن تون ها و
موسسات حتصیالت دارای برنامه های شبانه.
مالح ظه ( )079ع نوان ن صاب حت صیلی (کری کول) از پوهن تون
ها و موسسات حتصیالت عالی خصونی کشور
تائ ید ( )922ع نوان ن صاب حت صیلی (کری کول) از ()72
پوهن تون ها و موس سات حت صیالت عالی خصو نی ک شورو ار سال
آن جهت اجراآت بعدی به هناد های حتصیلی مربوطه.
ً ده هزار
ن ظارت و برر سی و ضعیت ا مور مر بوط به جممو عا
تن حم صالن اف غان در ک شور های ه ند و ترک یه و ر سیده گی
به مشکالت آنان؛
ً ( 96پرو پوزل حتقی قی و ( )99پرو پوزل آن
برر سی جممو عا
مورد تائید قرار گرفته است.
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ً  2376سند حتصدیلی خدارج مدرز بده سدویه
ارزیابی جمموعا
لیسان و ماسرت و دوکتورا ؛
ً مبلغ  1170850افغانی و 3040دالر امریکایی از امالت
مجعا
م قدار ارز یابی ا سناد حت صیلی و حتویلی آن به عوا ید
دولت؛
ترت یب پالن انک شاف موس سوی با ای جاد  29پوهنحی در
چو کات پوهن تون ها و مصس سات حت صیالت عالیو ای جاد 952
دیپار نت در چو کات پوهنحی های قب لی و ای جاد 62
دیپار نت در چوکات پوهنحی های جدید برای 9262؛
تقسیمات  522بست کادری برای  22هناد حتصیلی؛
تکم یل ندور جواز فعال یت برای  20برنا مه حت صیلی
شبانه؛
ترت یب پالن انک شافی  99برنا مه ما سرتی و دو برنا مه
دوکتورا در پوهنتون های مرکز؛
کار روی پالی سی جامع حتقی قات عل می در سطح وزارت
حتصیالت عالی؛
حبث روی شامل ساخنت موضوـ مبارزه علیه فساد اداری در
نصاب حتصیالت عالی؛
طی مرا حل بی شرت از( )2655قط عه دیپ لوم انگلی سی و به
دان
دی ب درای  -فارغد
دوم فارسد
دداد ()9005قطع ده دیپلد
تعد
مصسسات حتصیلی مرکز و و یات؛
ثبدددت موندددوگراف هدددای فارغدددان پوهنتوهندددا بددده
تعداد()2255قطعه؛
طی مراحل اداری بیشرت از ( )2055قطعه ترانسکرپت؛
هت یه پی شنوی طرزالع مل حا الز محه ( فی ) ک مونیتی کاجل
ها؛
ا قدامات موثر و عم لی در ا حداث پارت ها و غرس هنال
های مثمر و غیر مثمرو گل بته های زینتی؛ پات کاریو
آب یاری و ت نویر ساحات سبز در حمیط وزارت و اک ثر هناد
های حتصیلی مرکز و و یات؛
کار روی پرو سه اع مار مر کز ا سالمی در ت په مر جنانو
پوهن تون بین املل لی و ده کده حت صیالت عالی در شهر جد ید
کابل؛
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تطب یا نوكر یوايل  21ساعته از طرف م سوولني پوهن تون ها
و مصسسات حتصیالت عايل در امي لیلیه ها هناد هاي حتصیلي
كشور؛
تأمني ن ظم و د سپلني و ا جياد سی ستم گزار شگريي هف ته وار
از پوهنتون ها و مصسسات حتصیالت عايل و یات؛
جذب بور سیه هاي حت صیلي در خارج ك شور و توز یع آن به
اساس بلندترین درات مطابا طرزالعمل؛
تطب یا قواننيو م قرراتو لوایح و طرز الع مل ها در ام
سطوو علمي و اكادمیكي و تدریسي؛
ت غیري مث بت در اذ هان عا مه و جواب گویي به مو قع به
سوا ت رسانه ها؛
تو جه به ت ساوي ج ندر در سطح ر هربي و وا حد هاي دو مي
حتصیالت عايل؛
تقویت باورمندي هاي هناد هاي دوليت و غري دوليت به مشول
استادان و حمصالن در رابطه به فعالیت هاي وزارت حتصیالت
عايل و جلب ـكاري هاي آن ها در زمینه؛

دستآورد های عمده وزارت حتصیالت عالی از شروع الی ختم
سال : 3131
-

برای تقو یت

جذب ک مک  275میل یون دالربا نک ج هانی
حتصیالت عالی (Project Preparation Grant )PPG
جذب  62میلیون دالرکمدک  USAIDبدرای ارتقدای ظرفیدت
پوهنتون ها
ا عزام  059تن حم صل برای دوره لی سان به بور سیه های
حتصیلی گروپی؛
 155حم صل به بور سیه از بود جه م لی تا ك نون
 ا عزامبه كشور هندوستان در مقطع لسان .
ده دوره ماس درتی و
ددان بد
دتاد و کارمند
دزام  519اسد
اعد
دوکتورا به خارج از کشور؛
برنا مه آموز شی برای فارغ التح صیالن ننوف دوازد هم
م ناطا حمرومو ک مرت انک شاف یاف ته و ناامن که طی ح کم
مشاره  255مورخ  9262/9/92جاللت مآب ر ئی مج هوری ا.ا
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منظور شده ا ست ؛ که  255تن در سال  9262در ا ین کورس
مصروف آموزش اند.
مقرره استقاللیت مالی پوهنتون ها ازسوی وزارت عدلیه
تائ ید و از طرف کابی نه ی افغان ستان مورد تائ ید
قرار گرفت؛
ای جاد  95برنا مه ما سرتی ودوبرنا مه دوک تورا در شش هناد
حتصیالت عالی دولتی .
ایجاد  92برنامه ماسرتی درشش هناد حتصیالت عالی خصونی.
گذاشنت سنگ هتداب ( )02پرو ه.
در سال  9262به ت عداد  1ح کمو  25م صوبه و 0فر مان
موانلت دوده که اجراات مبوقع درموردنورت گرفته است؛
تدویر  09جلسه شوراي رهربي وزارت حتصیالت عايل؛
معر فی  925252تن به مصس سات حت صیالت عالی نی مه عالی
وخصونی؛
ایجاد  20برنامه های شبانه درچوکات پوهنتون ومصسسات
حتصیالت عالی برای سال 9262؛
تطب یا  7برنا مه ما سرتی و  2برنا مه دوک تورا از پالن
انک شافی سال  9262و  97برنا مه دی گر در حالی طی
مراحل است؛
ای جاد کمی سیون برر سی و ارز یابی پرو سه کانکور -9262
 9260با شرکت داینده گان وزارت های امورداخلهو دفاـ
ملیو و خمابرات و نکنالو ی معلوماتیوترانسپورتومعارف
وحت صیالت عالی و امن یت م لی و اداره م ستقل ارگا هنای حمل
و ریاست عمومی امنیت ملی.
افتتاو تعمیر جدید لیلیه نسوان و یت هرات
افتتاو ساختمان دیپار نت زبان چینایی پوهنحی زبان و
ادبیات پوهنتون کابل
افتتاو ساختمان مهماخنانه  0ستاره پوهنتون کابل
افت تاو تعم یر جد ید دیپار نت ز بان تر کی پوهنحی ز بان
و ادبیات پوهنتون کابل
افتتاو تعمیر جدید پوهنحی کمپیوتر ساین
گذاشنت سنگ هتداب لیلیه ذکور پوهنتون بلخ
فراغت  25هزار تن از موسسات حتصیالت عالی دولتی و بیش
از  90هزار تن از موسسات حتصیالت عالی خصونی
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فراغت  292تن به سدویه ماسدرتی از پوهنتدون افغدان –
امریکا
جتلیل از پنجاو مین سالگرد پوهنتون ننگرهار
دوقی
دوزش حقد
دز آمد
دتا ران از مرکد
دن از سد
دت  255تد
فراغد
پوهنتون کابل
چاپ و توز یع سه ج لد ک تاب به ت عداد بی شرت از  2هزار
ج لد( ن بات شنا سیو گیا هان ر گدار و ح یوان شنا سی) به
کمک مالی کشور آملان
اعالن نتایج کانکور  296هزار تن شامالن امتحان کانکور
9260-9262
جذب  925هزار تن از شامالن کانکور در هناد های حت صیالت
عالی دولتیو خصونی و نیمه عالی
رسیده گی به مشکالت بیشرت از  75هزار تن شامالن کانکور
9260-9262
اخذ امتحان کانکور اکادمی ملی نظامی
اخذ امتحان کانکور متفرقه و مدارس علوم دینی
اخذ امتحانات اختصانی چهارده پاسان
ت بدیلی بیش از  0755تن ا ناث وذ کور از یک هناد حت صیلی
به هناد حتصیلی دیگر
عوایددد ریاسددت امتحانددات کددانکور در سددال 9262
( ) 99690599افغانی
ایجاد 92موسسه حتصیالت عالی خصونی
چاپ  25عنوان کتاب (ده هزار جلد) در خارج کشور
بررسی  950عنوان نصاب حتصیلی هناد های حتصیالت عالی
مج عا مب لغ  2555526اف غانی در نتی جه بازر سی ریا ست
تف تیش وزارت حت صیالت عالی و ه یات مو ظف از مدارت خمت لف
حتصیل و حتویل حساب واردات دولت گردیده است
گنجانیدددن  97بسددت مدددیریت عمددومی جندددر در تشددکیل
پوهنتون های دولتی و  95موسسه حتصیالت عالی خصونی
فراهم سازی جته یزات کاری برای چ هار وا حد ج ندر در
پوهنتون های دولتی
تدویر حم افل فرهنگی در پوهنتون های دولتی و خصونی به
منظور حمو خشونت علیه زنان
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کار روی هنایی سازی پالی سی و ا سرتاتیژی ج ندر وزارت
حتصیالت عالی
ح ور فعال در حلی مشکالت و منازعات در لیلیه نسوان و
مشکالت قشر اناث
تا سی او لین تعلی مات ک مونیتی کاجل در خبش کمپ یوتر
ساین در پوهنتون پولی ختنیک کابل در سال 9262
اختاذ تدابیر جدی جهت شفافیت هبرت در پروسه کانکور
ای جاد سی ستم معلو مات کمپ یوتری ج هت سهولت در پرو سه
کاری مراجعین
طرو پالیسی حتقیقات علمی در پوهنتون های کشور
باز سازی و نو سازی تعم یرات وزارت با در ن ظر دا شت
نیاز های کنونی.
تصویب و تطبیا استقاللیت مالی پوهنتون ها
ایجاد پوهنتون ختنیکی اجننیری در و یت غزنی 9262
ایجاد برنامه دوکتورا در پوهنتون ننگرهار
افت تاو پوهن تون م لی تک نالو ی زراع تی افغان ستان
درو یت کندهار .
ث بت نام و طی مرا حل ا سناد  225تن کاند یدان بور سیه
های دولتی و گروپی ؛
جتهیز 05براتوار در پوهنتون های کشور؛
ْی در چو کات پوهن تون ها و مصس سات
ای جاد  22پوهنح
حتصیالت عالی.
ْی های قب لی یا
ای جاد  952دیپار نت در چو کات پوهنح
ْی های
سابقه و ای جاد  56دیپار نت در چو کات پوهنح
جدید
ایجاد  11برنامه جدید حتصیلی شبانه در  96هناد حتصیلی
معرفی  850تن از حمصلین طبقده انداث پوهنتدون هدای
تع لیم وترب یه شهید ا ستاد ر بانی؛ پوهن تون ط بی کا بل
و پوهن تون کا بل ط با م قرره لیل یه ها به لیل یه م لی
نسوان؛
تن از حم صلین ذ کور به لیل یه
معر فی ت عداد 205
مدرکزی و معر فی ت عداد  2255تن حم صلین ذ کور ن سبت
عدم ظرفیت در لیلیه به بدل اعاشه واباته؛
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طی مرا حل بی شرت از 2255قط عه دیپ لوم انگلی سی و به
ت عداد بیش از  2555قط عه دیپ لوم به ز بان های ر مسی
برای فارغان مصسسات حتصیلی مرکز و و یات؛
طی مراحل اداری بیشرت از  6055قطعه ترانسکرپت؛
جذب  05551تن به حت صیالت عالی دول تی در کانکور -9262
9262
در کانکور -9262
جذب  05526تن به حتصیالت نیمه عالی
9262
معر فی  26225تن با ختفی فات خمت لف به موس سات حت صیالت
عالی خصونی
جذب  099تن شامالن برنا مه آ ماده گی به موس سات حت صیالت
عالی دولتی
جذب  6220تن درپوهنحی های شبانه پوهنتون ها ومصسسات
حتصیالت عالی مرکزوو یات .
جذب ام بی نتی جه های کانکور در مصس سات حت صیالت عالی
دولتی و خصونی؛
اتصال ام پوهنتون های کشور به شبکه AfgREN؛
افت تاو شبکه کمپ یوتری و مر کز تک نالو ی معلو ماتی در
ام پوهنتون های با امکانات ویدیو کنفران ؛
تدویر د ـین کن فران بني املل لي تک نالو ی معلو ماتی در
حتصیالت عالی به کمک پوهنتون ختنیکی برلین؛
تکمیل مرحله دوم ارزیابی  62مصسسه حتصیالت عايل خصوني؛
افتتاو تعمیر مهماخنانه وزارت حتصیالت عالی پ از 25
سال؛
چاپ  5905ج لد آ ثار ا ستادان پوهنتو هنا ومصس سات حت صیالت
عايل افغان ستان در مطب عه وزارت حت صیالت و هناد هاي
حتصیلي كشور؛
چاپ  255555قط عه فورم ث بت نام داوطل بان كانكور
9261-9262؛
چاپ  15555ج لد كود ر شته و كتاب نه رهن مود داوطل بان
كانكور 9261-9262؛
چاپ  6010ج لد كتاب نه سوا ت داوطل بان كانكور -9262
9261؛
9055مورد تبدیلی ازیک موسسه به موسسه خصونی دیگر؛
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کاربا ی تدوین یک جمموعه طرزالعمل ها آموزشی وفرهنگی
برای مصس سات حت صیالت عالی خصو نی که شامل طرزالع مل
ا خذفی و طرزالع مل امت حان دول تی ازفار غان مصس سات
حت صیالت عالی خصو نی و طرزالع مل پذیرش حم صلین پوهن تون
ها ومصس سات حت صیالت عالی دول تی ج هت ادا مه حت صیل در
پوهنتون ها ومصسسات حتصیالت عالی خصونی؛
جذب آن عده شاملین کانکور ذ كور که از  205دره بل ند
دا شته وق شراناث از 225دره بل ند به مصس سات حت صیالت
عالی دولتی؛
جددذب آنعددده داوطلبددان ذكددور كدده از 21910222دددره
بلندوقشراناث از 22116012با ترازآن به مصسسات حتصیالت
عالی خصونی؛
درظرف یت دوم در حدود 95662تن آن عده داوطل بان كه 21
و یات درظرف یت خايل مطال به شده وزارت حمرتم م عارف
درظرفیت دوم به مصسسات نیمه عايل؛
معرفی اول دره های عمومي ايل پنجم دره عمومي به سطح
و یت كه  950تن بدون سپري دودن امت حان به بور سیه
های دولتی؛
تدویر  25برنامه حتصیلی شبانه در  99هناد حتصیلی وزارت
مطابا پالن انکشافی 9262؛
معر فی بیش از پنج هزارتن بی نتی جه های امت حان
کانکورسال 9269بر 9262درمصسسات حتصیالت عالی خصونی به
نورت رایگان و ختفیف برای یک دوره حتصیلی؛
آ غاز تطب یا كری كول در سي در پوهن تون ها و مصس سات
حتصیالت عايل؛
تدویر 925ورك شاپو كن فران و سیمینار در م قر وزارت
حتصیالت عايل؛
ا خذ من ظوری  19ب ست برای ای جاد موس سه حت صیالت عالی
دایکندی با دو پوهنحی تعلیم و تربیه و زراعت و چهار
دیپار نت در او سط سال  9262که برای سال  9261م طابا
قانون وزارت مال یه ا فزایش ب ست در جر یان سال مالی
بودجه آن برای سال آینده شامل بودجه اداره می گردد.
تو سعه پوهنحی ز بان ادب یات پوهن تون کا بل به دو
پوهنحی زبان و ادبیات ملی و زبان و ادبیات خارجی .
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تو سعه پوهنحی ساین پوهن تون کا بل به چ هار پوهنحی (
کیمیا و بیالو ی و ریاضی و فزیک ).
تو سعه و ای جاد خبش های اداری و م سلکی ان ستیتیوت
تدریسی امراض قلبی و کلینک های تدریسی نسائی و دی و
چشم و ستوماتولو ی پوهنتون طبی کابل .
ای جاد پوهنحی های اجنن یری ساختماهنای تران سپورتی و
ج یودیزی اجنن یری و آمر یت کم یونیتی کاجل در پوهن تون
پولی ختنیک .
ای جاد پوهنحی های روانشنا سی و آ موزش کمپ یوتر و
دت در
دنج دیپار ند
دزایش پد
داتی و افد
دای معلومد
دتم هد
سیسد
پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی .
افزایش  99دیپار نت در پوهنحی های موجوده پوهنتون
ننگرهار .
ای جاد پوهنحی ع لوم اجت ماعی با ا فزایش  25دیپار نت
در پوهنحی های موجوده پوهنتون هرات.
ای جاد سه پوهنحی ساین و ع لوم اجت ماعی و جیو لو ی و
م عدن با چ هارده دیپار نت و ا فزایش چ هار دیپار نت
درپوهنحی های موجوده پوهنتون بلخ.
ایجاد پوهنحی علوم اجتماعی با افزایش چهار دیپار نت
در پوهنحی های موجود پوهنتون شیخ زاید .
ای جاد دو پوهنحی ز بان و ادب یات و کمپ یوتر ساین با
شش دیپار نت و ا فزایش سه دیپار نت در پوهنحی های
موجود پوهنتون کندهار .
ای جاد پوهنحی ور نالیزم با دو دیپار نت در پوهن تون
البیرونی .
ا فزایش ه فت دیپار نت در پوهنحی های مو جود پوهن تون
جوزجان .
ایجاد پوهنحی علوم طبیعی با چهار دیپار نت و افزایش
ه شت دیپار نت در پوهنحی های مو جود پوهنحی های
پوهنتون بامیان.
ای جاد پوهنحی اقت صاد با ا فزایش چ هار دیپار نت در
پوهنحی های موجوده پوهنتون پکتیا.
ای جاد پوهنحی شرعیات با دو دیپار نت وا فزایش یک
دیپار نت در پوهنحی های موجود پوهنتون بغالن .
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با چ هار دیپار

ای جاد پوهنحی ر بان ادب یات
پوهنتون غزنی .
ای جاد پوهنحی وتر نری با دو دیپار نت وا فزایش یک
دیپار نت در پوهنتون کندز.
ای جاد پوهنحی وتر نری با دو دیپار نت و ا فزایش دو
دیپار نت در پوهنحی های موجود پوهنتون ختار .
ای جاد پوهنحی اجنن یری با ا فزایش سه دیپار نت در
پوهنحی های موجود پوهنتون لغمان .
ای جاد پوهنحی اجنن یری با  0دیپار نت وا فزایش سه
دیپار نت در پوهنحی های موجود پوهنتون فاریاب .
ایجاد دو پوهنحی با  0دیپار نت در پوهنتون بدخشان .
ای جاد پوهنحی اقت صاد با ا فزایش سه دیپار نت در
پوهنحی های موجود پوهنتون سید مجال الدین کنر .
ا ی جاد دو پوهنحی ع لوم اجت ماعی و ادب یات با ا فزایش
دو دیپار نت جدید در موسسه حتصیالت عالی پروان .
ا فزایش دو دیپار نت در پوهنحی های مو جوده موس سه
حتصیالت عالی بادغی .
ای جاد یک دیپار نت در پوهنحی های مو جوده موس سه
حتصیالت عالی مسنگان .
ایجاد یک دیپار نت در موسسه حتصیالت عالی غور.
ای جاد یک پوهنحی زرا عت با دو دیپار نت و ا فزایش یک
دیپار نت در موسسه حتصیالت عالی پکتیکا.
ای جاد یک پوهنحی جیو لو ی و م عدن با یک دیپار نت در
موسسه حتصیالت عالی پنجشیر .
ای جاد یک پوهنحی جیو لو ی و م عدن با دو دیپار نت در
موسسه حتصیالت عالی سرپل .
موس سه حت صیالت عالی خصو نی ب عداز تکم یل معیار ها به
پوهنتون ارتقادوده است.
ا جياد یک برنا مه دوک تورا در پوهنحی شرعیات پوهن تون
ننگرهار؛
ایجاد دو مصسسه حتصیلی درو یات لوگر ومیدان وردگ؛
گذا شنت سنگ هتداب تعم یر لیل یه ا ناث پوهن تون ب غالن
و تعمیرات تدریسی وادیتوریم پوهنتون بدخشان .
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و تسلیم دهی به پوهنتون بدخشان .
 ایجاد ( )00برنامه جدید حتصیلی شبانه ( )96هناد حتصیلیو شروـ فعالیت های علمی آهنا.
 تائ ید ( )75ع نوان ا ثر تالیفی ا ستادان پوهن تون ها وموسسات حت صیالت عالی دولتی کشور از طریا کمیسیون بورد
علمی (تقنینی و نشراتی)
پروژه های تکمیل شده سال :3131
 تعمیر تدریسی موسسه حتصیالت سرپل تعمیر تدریسی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا تعمیر اداری پوهنتون کندز تعمیر نیمه کاره پوهنحی ادبیات پوهنتون هرات تعمیر تدریسی پوهحنی اجننیری پوهنتون غزنی تعمیر اداری پوهنتون فاریاب تعمیر تدریسی و اداری موسسه حتصیالت پننشیر تعمیر تدریسی پوهنحی زراعت پوهنتون کابل اعمار تعمیر نالون پذیرش عمومی وزارت حتصالت عالیدون
دوکالم آزاد پوهنتد
دات ابد
دوهحی ادبید
دی پد
 تعمیرتدریسدننگرهار
 پرو ه اعمار یک حمراب مسجد پوهنتون غزنی تعمیر تدریسی و لیلیه پوهنتون لغمان ترمی مات خبش برر و آبر سانی پوهنحی فارم سی پوهن تونکابل
 تعم یراداری  ,تدری سی  ,ا طار حمافو و دو بالت ت شناب هایحملی پوهنتون بغالن
 نالون طعام خوری پوهنتون جوزجان تعمیر تدریسی و یک باب تشناب حملی موسسات حتصیالت عالیمسنگان
 خبش دوم ترمیمات فارمسی پوهنتون کابل ترمیمات مهمان خانه وزارت حتصالت عالی واقع بند قرغه ترمیمات باقی مانده کلنیک نحی پوهنتون کابل اعمار یک باب آرشیف وزارت حتصیالت عالی29

-

هتیه و نصب منتا سیستم مرکز گرمی وزارت حتصیالت عالی
کانکریت ریزی مست غرب و جنوب تانک تیل وزارت
تعمیر یک باب لیلیه پوهنتون کندز
ترمیمات تعمیرپوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل
ماسرت پالن پوهنتون کندهار (ساحه عینو مینه)
ماسرت پالن پوهنتون لغمان
ماسرت پالن پوهنتون کندز (دشت آبدان)
ماسرت پالن پوهنتون بغالن
ماسرت پالن پوهنتون پکتیا
تعمیر تدریسی پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ
تعمیر تدریسی پوهنتون بدخشان
تعمیر لیلیه پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
تعمیر تدریسی پوهنتون جوزجان
تعمیر تدریسی پوهنتون دایکندی
لست جتهیزات اجنوگرافی قلبی
لست جتهیزات شفاخانه کدری پوهنتون خوست
لست جتهیزات شفاخانه کدری پوهنتون ننگرهار
تعمیرتدریسی پوهنتون کندهار
تعمیرات تدریسی و لیلیه مصسسه حتصیالت عالی لوگر
تعمیرات تدریسی و اداری مصسسه حتصیالت عالی فراه
طرو و دیزاین تعمیر مرکز سرطان پوهنتون طبی کابل
تعمیر تدریسی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ
تعمی رات نالون طعام خوری و لیلیه پوهنحی طب پوهنتون
کندهار
تعمیر تدریسی پوهنتون بامیان
تعمیر پوهنحی اجنینیری پوهنتون کندهار
تعمیر تدریسی پوهنحی شرعیات پوهنتون خوست
تعمیر ادیتوریم پوهنتون کندهار
نالون طعام خوری پوهنتون کندهار
تعمیر پوهنحی شرعیات پوهنتون ننگرهار
یک حمراب مسجد پوهنتون ننگرهار
تعمیر پوهنحی حقور پوهنتون ننگرهار
تعمیر تدریسی و ادیتوریم پوهنتون بدخشان
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-

های

طبو تع لیم و ترب یه و لیل یه

تعم یرات پوهنحی
پوهنتون پکتیا
یک حمراب مسجد پوهنتون پکتیا
تعمیر تدریسی پوهنتون البیرونی
تعمیرات طب و اجنینیری اناقیه پوهنتون البیرونی
تعم یر تدری سی پوهنحی کمپ یوتر ساین پوهن تون پولی
ختنیک کابل
ترمی مات نالون فا حته خوانی زنا نه و بالک های رهای شی
پوهنتون پولیتصنیک کابل
تعمیر لیلیه ذکور پوهنتون غزنی
تعمیر یکصد اطاقه پوهنتون تعلیم و تربیه
تعمیر آرشیف وزارت حتصیالت عالی
تعمیر تدریسی پوهنحی نرسنگ پوهنتون طبی کابل
تعمیر لیلیه پوهنتون جوزجان
تعمیر اناقیه اقتصاد پوهنتون کابل
هتیهو نصب و منتا سیستم مرکز گرمی وزارت حتصیالت عالی
تعمیر ( )255بسرت شفاخانه میوند
تعمیر اناقیه پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل
تعمیر ( )255بسرت شفاخانه علی آباد
د یوار احا طهو گارد رومو چاه سپتیک و د ید کیب لهای
پوهنتون خوست
دیوار احاطهو گارد رومو دو بالت تشناب ها و ذخیره آب
پوهنتون غزنی
دو بالت لیل یه و یک بالت نالون ط عام خوری پوهن تون
کنرها

مشکالت عمده:
 ) 9کانکور:
از آوانی که پوهن تون کا بل در ک شور تا سی گرد یده ا ست .
امت حان کانکور به ع نوان راه یابی شای سته ها در هناد های
حتصیلی شکل گرفته و تا حال که بیشرت از هشتاد سال می گذرد
کماکان این پروسه برای وزارت حتصیالت عالی به میراث مانده
ا ست .در حالی که چ نین کاربردی ب نام کانکور جذب نو مشو ن
در پوهن تون ها در هیچ ک شور ج هان مان ند افغان ستان نظ یر
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ندارد .هر سال ـز مان با ا فزایش فارغ التح صیالن
دوازده مع له ها حاد و حادتر می شود.

ننوف

 ) 2حمدودیت های بودجوی:
ش صت فی صد بود جه سالیانه به م صرف لیل یه ها می ر سد و
چهل فیصد باقی مانده برای ام نیازمندی های که انکشافات
پوهنتون ها باید سروسامان داده شودو به مصرف می رسد .که
بودجه منظور شده بدون هیچ مبالغه ای حتی بیست فیصد پالن
های انک شافی م تذکره را مه یا ساخته دی توا ند .در حالی که
هرگاه به پوهنتون های منطقه بنگریم بودجه یک پوهنتون به
با تر از  20پوهنتون در افغانستان میرسد.
در اثر مساعی پیگیر وزارت حتصیالت عالیو مقرره استقاللیت
مالی پوهنتون ها نافذ گردیده است .بر مبنای این مقرره و
با کار برد پرو ه های حتقی قاتی مثره ی آن به ن فع اقت صاد
کشور و ارتقای ظرفیت پوهنتون مربوطه فراهم میگردد.
 )2لیلیه ها:
به ا ساس قانون اسا سی مج هوری ا سالمی افغان ستان حت صیالت
عالی تا سطح لیسان به نورت رایگان استو اما از یک طرف
ح تی در هیچ ک شور ثرو ند ج هان مع مول نی ست که برای حم صالن
لیلیه رایگان داده شود.
و از طر فی دو نه ی که لیل یه داری به دوش وزارت حت صیالت
عالی باشدو نیز دیده دی شود.
 ) 0حتقیقات علمی:
ً حتقی قات عل می به ع نوان ر کن اسا سی شیرازه ظرف یت
اسا سا
ها و اعت بار پوهن تون ها را در سطح م لی و بین املل لی
ت شکیل مید هد .پوهن تون های ما ن سبت ف قر اقت صادی و ن بود
امکا نات و سیع و جته یزات ع صری تا ک نون قادر ن شده ا ند تا
حتقی قات عل می را که دارای ا هداف م عین اقت صادی و سایر
پ یا مد های ارزمش ند در سطح ک شور و ج هان با شد به مثر
برسانند.
 ) 2ن بود ت ضمین
اکادمیکی:

های عم لی
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برای تطب یق ا سناد تقنی نی

-

-

ساختار ا کادمیکی پوهن تون ها که عنا نر ا نلی و اسا سی
آ نرا ا ستاد و حم صل ت شکیل مید هدو ن سبت به سایر
ارگاهنای دولت فرر می کند .پوهنتون ها موظف اند:
دانش تولید کنند
کادر های شایسته و با فهم برای جامعه تربیه داید
با تف کر و اندی شه های بارور پرو ه های حتقی قی را به
مثر برسانند و غیره.
ا هداف فور ز مانی به نورت ا یده آل و مق بول برآورده
دن وزارت در
دادمیکی اید
دناد اکد
دوـ اسد
ده جممد
دود کد
دی شد
مد
پوهن تون ها ا عم از طرزالع مل هاو لوایحو م قرره ها و
قانون حت صیالت عالی بدون ف شار بیرو نی به نورت کل
تطبیا و تعمیل گردد.

 ) 7قانون حتصیالت عالی:
از مدت هفت سال بدینسو جهت تصویب در شورای ملی منتظر
بوده و تا اک نون از قانون ت صویب شده سال  9292ا ستفاده
می شود که جوابگوی نیاز های کنونی نیست.
 )2کم بود جته یزات البرا تواری برای فعال یت های تدری سی که
هنوز هم حمسوس است.

راه های حل پیشنهادی:
 ) 9کانکور:
با کسب جتارب چندین دهه اخیر از تدویر امتحانات کانکور
جذب نو مشو ن در هناد های عالی و نی مه عالی حت صیلی و م شکالت
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شدیدی که دامنگیر وزارت حتصیالت عالی شده استو راه های حل
ً ت قدیم می
برای حت قا به مو قع ا ین برنا مه م لی جوا نان ذ یال
گردد:
طرح اول:
برمبنای فیصله های فراخوان ملی که طی آن در حدود 755
تن عل ما و دان شمندان ک شور شرکت دا شتندو برای کانکور
کمیته مستقل و دارای نالحیت های معین کاری با بودجه کافی
خارج از وزارت حت صیالت عالی ای جاد گردد تا ا ین برنا مه را
با شفافیت کا مل و در چو کات می کانیزم دق یا و عم لی ا جنام
دهد.
طرح دوم:
مانند ام کشور های جهان و در روشنی جتاربی که از موسسات
حت صیالت عالی خصو نی بد ست ا مده ا ستو بای ست نالحیت های ا خذ
کانک ور به پوهن تون ها و هناد های عالی حت صیلی داده شود.
به این ترتیب:
 هرپوهنتون مطابا ظرفیت خود شایسته ها را جذب می کندام هناد ها در یک روز ا خذ گردد تا از
 کانکور درسواستفاده ها جلوگیری شود
ً د خرتان هبرت می
 با جذب بی شرت جوا نان در و یات خصو ناتوان ند در حمیط خانواده شان به حت صیل بپرداز ند و
مع له های سصتگیرا نه ی ها بع ی خانواده ها که
د خرتان را در سایر و یات دی گزار ند حت صیل کن ند مر فوـ
می شود.
 انار شی و بی نظ می را مب نی بر تقا ضای ت بدیلی حم صالننفی می کند.
 لیلیه ها حمدود می شود و بودجه آن برای ساختمان ننوفدرسی استفاده می شود.
 الب ته ت نها لیل یه مر کزی در کا بل که و ضعیت ا ستثناییدارد می تواند فعال باشد.
طرح سوم:
برای راه یابی شای سته ها ی کی از راه های دی گر هبرت
خوا هد بود که شرایط مشول یت در کانکور  55%او سط درات سه
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سال اخ یر دوره ثانوی تع یین گردد تا از ا ین طر یا آ مار
نا کام ها در دوران حت صیل به حد ا قل بر سد و از طرف دی گر
برای ک شور فق یری مان ند افغان ستان خن به ها ترب یه گردد و
کیفیت حتصیالت عالی ارتقا یابد.
 ) 1بودجه:
پوهنتون ها خباطر تولید دانش و تربیه با کیفیت جوانان
برای خدمت گذاری به میهن به خمارج هنگف تی ن یاز دارد .در
مقایسه با کشور های منطقه و جهان کمرتین بودجه به حتصیالت
عالی افغانستان داده می شود که آهنم  95فیصد آن به لیلیه
ها مصرف می شود از بودجه باقی مانده به هیچ وجه دیتوان
نیازم ندی پوهن تون ها را مر فوـ ساخت ز یرا هر پوهن تون
نیاز دارد تا:
 براتوار ها جمهز گردد مراکز حتقیقاتی تکمیل شود کتاخبانه ها غنی گردد مراکز تکنالو ی معلوماتی مطابا میتود های جدید عیارشود
 زمینه برای اعزام استادان و حمصالن به بورس های حتصیلیو افزایش معلومات مهیا گردد
 ساختماهنای جد ید ننوف در سیو ادی توریم هاو لیل یه هاواتار های کار استادان و مراکز اداری تعمیر گردد.
ا ین ـه به بود جه کافی ضرورت دارد تا ب توان ام یدوار به
ً هبرتا ست تا از دو لت
حم صو ت قا بل و نف پوهن تون ها بود؛ ب نا
افغان ستان پوهن تون ها را در ت صویب بود جه ا ستثنا قرار
دهد.
 ) 1موجودیت لیلیه ها:
در حال حا ضر حدود  97هزار حم صل شامل لیل یه ها بوده و
 95فیصد بودجه وزارت حتصیالت عالی مصرف اعاشهواباطه و بدل
اعاشه آنان می گردد.
با ت صویب قانون حت صیالت عالی و با در ن ظر دا شت تطب یا
مقرره استقاللیت پوهنتون ها ـننان تطبیا طرو وزارت حتصیالت
عالی در رابطه به حل مع له کانکور می توان بر این مشکل
فایا شد؛ وزارت پالیسی ساز است نه لیلیه دار.
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 ) 0حتقیقات علمی:
پی شربد پرو ه های حتقی قات عل می در پوهن تون ها ی کی از
ارکان اساسی و انفکات ناپذیر اع ای علمی و اکادمیکی است
ً پیا مد های آ تی را به ارم غان
ا هداف حتقی قات عل می ع مدتا
می آورد:
 دانش استادان افزایش می یابد پدیده های جدید در نتیجه حتقیقات علمی بدست می آید دو لت و سکتور خصو نی از ن تایج آن به ن فع اقت صادکشور به وجه شایسته ی مستفید می شوند
 از فروش ن تایج حتقی قات بود جه پوهن تون و اقت صاداستادان هببود می یابد
 از ـه مهمرت اعتبار اکادمیکی پوهنتون ها در سطح ملیو بین املللی به وجه احسن تبارز می یابد.
ً دو لت افغان ستان با ید از طر یا سرمایه گذاری های
ب نا
سنجیده شدهو مرا کز حتقی قاتی پوهن تون ها را مورد محا یت
ً دامنگیر استو مرفوـ شود.
قرار دهند تا مع له ی که فعال
های عم لی

 ) 2ن بود ت ضمین
اکادمیکی:
از آجنائی که وزارت حت صیالت
می با شدو با ید از مداخ له
با شد و مب نای ا جراات کاری
لوایح بوده و از مداخالت
جلوگیری به عمل آید.

برای تطب یق ا سناد تقنی نی

عالی یک ار گان خاص و اکادم یک
ا فراد بیرو نی و مقا مات م صوون
ا ین وزارت م طابا به م قررات و
در هناد های عل می و اکادم یک

 )7عدم تصویب قانون حتصیالت عالی:
تصویب قانون حتصیالت عالی به مثابه یکی از ضرورت ها جهت
فراهم سازی ت سهیالت کاری و قانود ند در عر نه تطب یا پالن
ا سرتاتیژی حت صیالت عالی ن یاز به ت صویب در شورای حمرتم م لی
کشور داشته که باید به آن توجه نورت گیرد.
 ) 2کمبود جتهیزات البراتواری برای فعالیت های تدریسی:
از آن جائی که ر شد ا فراد در حت صیالت عالی م ستلزم آ موزش
ً زم است تا براتوار ها نظر به
بیشرت عملی می باشد؛ بنا
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اقت ای زمان هرچه بیشرت جتهیز گردیده و زمینه برای حتقیقات
علمی و آموزش های معانر ایجاد گردد.
بود جه تعم یرات با ید ـراه با بود جه جته یزات هم ز مان
من ظور گرددو چون زیرب نا ها به ا هداف خاص عل می و
ا کادمیکی اع مار می گردد که جته یز متنا سب به ز یر ب نا ها
جز ینفک آن می باشد.
حت صیالت عالی در ام ک شور های پی شرفته یک رو ند رو به
انک شاف بوده و کوچکرتین تو قف در جر یان ا ین حر کت لط مه
بزرگی دیگر اقتصادی را بر جامعه وارد می کند.
ً محایت مادی و معنوی از نظام حتصیالت عالی در واقعیت
بنا
امر محایت از عظمت و اقتدار کشور است که ستون مرکزی آنرا
حت صیلکرده هاو خن به ها و نظر یات متف کر حم صول پوهن تون ها و
حتصیالت عالی تشکیل می دهد.
امید است این گزارش پیشنهادات و رهربی حتصیالت عالی به
مقا مات دو لت افغان ستان گامی با شد برای طرو برنا مه های
بعدی در جهت تقویت حتصیالت عالی افغانستان.

برنامه های عمده برای سال آینده:
-

تدوین

پالن اسرتاتیژیک ملی حتصیالت عالی ( 2596-2590

).
 طرو ودیزاین ماسرتپالهنای هناد های حتصیلی . رس یدگی بروز و سریع به امور فارغان و حمصالن از طریاشبکه فعال اتوماسیون.
-

ساده

سازی ارا ئه

گزارش فعال یت

ها ب صورت آ نی و

واضح.
 -ان سجام و کو تاه

سازی فرای ند

تصدیا فراغت فارغان و حمصالن.
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طی مرا حل ا سناد و

 بر قراری ارت باط دوا مدار و ن ظه به ن ظه با اداراتپوهنتوهنا و نظارت دقیا از عملکرد آنان.
-

رکز سیستم نظارتی مستمر توسط مسئولین مربوطه.

 تطبیا مقرره استقاللیت مالی پوهنتون ها ایجاد توامیت های جدید اکادمیک با پوهنتون های معتربجهان وجذب بورس های حتصیلی؛
 تقو یه کتاخبا نه ها وانک شاف حتقی قات عل می ون شر ک تبدرسی؛
 بازنگری اسناد تقنینی وتدوین قوانین جدید ؛ تطب یا سرتاتیژی انک شاف م لی و حت قا ا سرتاتیژی م بارزهعیله فساداداری وتطبیا پالیسی جندر؛
 ای جاد پوهنحی ها ودیپار نت های جد ید م طابا ن یاز وشرایط وتقرر استادان جدید درکادرعلمی؛
 تکمیل پرو ه های انکشافیو انتقالی سال 9262؛ ارتقای ظرفیت های کاری کارمندان و انکشاف مهارت هایمدیریتی؛
 تسهیل آوری در امورات حمصالن مصسسات حتصیلی کشور؛ اجيادامكاندددات زیربندددایي (اعمارسددداختمان هدددايتدری سيواداريو لیل یه و غريه تاسی سات براي پوهن تون ها
ومصس سات حت صیالت

عايل ) غرض

جذب ت عداد ز یاد فار غان

مكاتب؛
 ترت یب ما سرت پ الن ها براي پوهن تون ها ومصس سات حت صیالتعايل فاقدماسرتپالن؛
 هت یه ما شني ا ت ط باعيت وجته یزات براي وزارت پوهن تون هاومصسسات حتصیالت عايل؛
 تطبیا پالن انكشايف براي ساختمان هاي جدید؛38

 توسعه شبكه انرتنت در هناد های حتصیالت عالی؛ اخذ امتحانات كانكور؛ ن ظارت و ارز یابی فعال یت های موس سات حت صیالت دول تی وخصونی
 -هت یه جته یزات

برا تواری به پوهنتو هنا و مصس سات حت صیالت

عالی؛
-

فراهم دودن زمی نه ارت قای ظرف یت کاری کارم ندان از
طر یا بر گزاری تریننگ هاو ورک شاهپا و

سیمینارها در

داخل و خارج کشور؛
 -جذب بورسیه های بیشرت حتصیلی در مقطه های ل سان

ماسرتی

و دوک تورا برای حم صلین و ا ساتید پوهنتو هنا و مصس سات
حتصیالت عالی؛
 ای جاد توام یت های جد ید عل می و حت صیلی با پوهنتو هنامعترب دنیا.
والسالم

در نددددددد ددورت ضرورت به مشاره تیل فون 555222976
با پوه ندوی ع بدالعظیم نورخبش ر ئی نشراتواطالعدددددد ددات
وارت باط عا مهو اخرتحم مد عب یر امددددد ددراطالعات ون شرات
ریاست نشرات  5755560570ایمیدل ادرسaktar.omar@yahoo.com:
ده
داط عامد
دراتواطالعات وارتبد
دت نشد
دکرتریت ریاسد
ده سد
وی دا بد
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 5555295056 5050055300وایمددددل آدرس ()Zmaraiz@gmail.com
اس حانل دوده ورفع مشکل فرمایند.
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