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موارد اجرا شده از جانب وزارت

موارد تحت کار از جانب
وزارت

  ۵۶۱رشته تحصیلی تشخیص واز
زیادی
تعداد
بیشتر از  ۰۷رشته آن از طریق -
تدویر کلستر بازنگری و انکشاف اساتید جهت آموزش نصاب
توسط ریاست انکشاف برنامه های درسی رشته به کشورهای
علمی این وزارت بازنگری شده مختلف سفر های کوتاه
مدت داشته اند.
است.

۱

۲

آمرین
از
تن
۰۷
 رهنمود انکشاف نصاب تحصیلیمطابق به معیار های ملی و بین دیپارتمنت ها ،روئسای
پوهنتون ها و اعضای
المللی ترتیب گردیده است.
کمیسیون ملی نصاب آماده
IIT
برنامه ملی بازنگری و  ۶۷ -تن از استادان در بخش اعزام به پوهنتون
انکشاف نصاب تحصیلی
نصاب سازی در کشور مالیزیا  Delhiمی باشند
آموزش دیده اند
 پالن مکمل بازنگری نیاز سنجی بازار کار توسط نصاب های تحصیلی تحتانکشاف
ریاست
بیشتر از ( )۵۷۷دیپارتمنت و کار
( )۰۷اداره جمع آوری گردیده و برنامه های علمی این
در تدوین نصاب از آن استفاده وزارت قرار دارد.
صورت می گیرد.
های
همکاری
جلب
 ایجاد رابطه با کشور آلمان یونسکو و آسیا فوندیشنپوهنتون الیپزیک جهت بازنگری در بخش نصاب سازی
نصاب های رشته ژورنالیزم
آنالین
کورس
پنج
ترتیب
( )MOOCکه به سطح جهانی
و
ترتیب
گردد
می
ارایه
افغانستان عضویت سیستم ایدیکس
مدرن سازی سیستم تدریس را که سیستم جهانی آموزش
و آموزش
الکترونیکی است کسب کرد
عضویت ایدیکس استادان و محصالن
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 ایجاد کورس های داخلیآنالین در ( )۹پوهنتون
کشور ادامه داشته که با
محصالن
آن
تکمیل
میتوانند در همه جا و
همه وقت به دروس خویش
از طریق انترنت دسترسی

موارد پشنهادی و هدایت
طلب

ما را قادر می سازد تا به داشته باشند.
کورس های بهترین پوهنتون های
 روند تدریس بیشتر ازجهان دسترسی داشته از تحصیالت
 ۱۷۷تن اعضای کادر علمی
عالی با کیفیت مستفید شوند.
جهت فراگیری روش های
و
محوری
محصل
–آموزش بیشتر از  ۵۷۷۷اعضای نوین
کادر علمی ,آمرین دیپارتمنت آموزش مبتنی بر نتیجه
ها ،ادامه دارد.
پوهنحی
روئسای
ها،
معاونین علمی و اعضای کمیسیون
 پالن مکمل نهادینههای نصاب پوهنتون ها به روش
سازی آموزش الکترونیکی
آموزش محصل محور و مبتنی بر
تحت کار ریاست انکشاف
نتایج ()OBE/SCL
و
علمی
های
برنامه
ریاست آی تی این وزارت
قرار دارد.

۳

با
مشترک
جلسات
تدویر
نمایندگان اداره محترم امور و
پاچا پوهنتون کابل برای بررسی و
پوهنتون
ایجاد
ارزیابی نیازمندی های ایجاد
خان در والیت خوست
این پوهنتون

موضوعات علمی و تهیه
پالن زیر بنایی تحت کار
ریاست
علمی
کمیسیون
امور
انسجام
عمومی
اکادمیک و ریاست پالن
این وزارت قرار دارد

 کار دیوار احاطه پوهنتونبین المللی اسالمی در والیت
ننگرهار  ۶۷فیصد پیش رفته است
و بنابر تهدیدات امنیتی اکنون
بین متوقف است.

مطابق به سروی تخنیکی و
به
ابتدایی
مطالعات
اعمار زیربنا ها غرض
جلب دونر ها به وزارت
محترم مالیه خبر داده
شده است و وزارت مالیه
بانک
به
را
موضوع
ارسال
اسالمی
انکشاف
نموده که تا الحال جواب
از سوی آن وزارت دریافت

 -تهیه concept paper

۴

پوهنتون
ایجاد
المللی اسالمی

 سروی تخنیکی و مطالعاتابتدایی این پوهنتون توسط یکی
از پوهنتون های اسالمی کشور
مالیزیا صورت گرفته است
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نگردیده است.
تشکیل
طرح
روی
کار
پوهنتون
این
احتمالی
جریان دارد

۵

وزارت
بین
مذاکرات
تحصیالت عالی و پوهنتون
 سه برنامه ماستری مشترک با های کشور ایران و هندکشور هندوستان در پوهنتون جهت ایجاد برنامه های
هارتکلچر ،مشترک ماستری و دکتورا
کندهار(
های زراعتی
ایجاد برنامه
جریان دارد
و علوم حیوانی و حفاظت نباتات)
ماستری
مشترک
بین -ترتیب طرح جامع ایجاد برنامه  -طرح ایجاد برنامه
دکتورا
های مشترک ماستری با پوهنتون مشترک ماستری با تعداد
افغانستان ،ایران و
های خارجی توسط ریاست انکشاف زیادی از پوهنتون های
هندوستان
خارجی شریک شده و ریاست
برنامه های علمی.
انکشاف برنامه های علمی
این وزارت با اداره
محترم  HEDPموضوع را پی
گیری میکند.
 ترتیب طرح جامع انکشافریاست
توسط
علمی
تحقیقات
عمومی انسجام امور اکادمیک

۶

در
اقدامات
زمینه  -ایجاد ریاست تحقیق ،تالیف و
انکشاف و نهادینه سازی ترجمه و کسب منظوری مقام عالی
علمی
تحقیقات
در ریاست جمهوری
موسسات تحصیالت عالی و
 معیاری سازی روند تحقیقاتپوهنتون های کشور

 مذاکرات با کشور هایجرمنی،
چین،
روسیه،
جاپان ،سلواک ،ایران و
هندوستان ،قزاقستان و
زمینه
در
اوزبیکستان
مشترک
های
فعالیت
و
ایجاد
تحقیقاتی،
معیاری
مراکز
تجهیز
تحقیق در پوهنتون های
کشور جریان دارد

 ایجاد ژورنال های ملی واتصال آنها با ژورنال های بین
۰۳
المللی
تحقیقاتی
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برنامه
در سال

های
۵۰۹۳

 برگزاری کنفرانس هایساالنه در رشته های مختلف

ملی

 تجهیز البراتوار های تحقیقیاستادان
ظرفیت
ارتقای
و
پوهنتون پولی تخنیک از طریق
برنامه GIZ
 -فرهنگ سازی تحقیقات علمی

تحت کار دفتر HEDPمی
برنامه
۵۱
که
باشد
تحقیقاتی گروپی بوده و
 ۰۰برنامه انفرادی در
پوهنتون های دولتی و
خصوصی می باشند.
 جستجوی زمینهتطبیق برنامه ها

های

 هماهنگی دونر ها و پوهنتونهای کمک کننده و عقد تفاهم
نامه های همکاری تحقیقات و
ارتقای ظرفیت استادان پوهنتون
های :بامیان ،تخنیکی غزنی،
پولی تخنیک ،کابل و هرات از
سوی پوهنتون سلواک
 اجرای ۵۷۵برنامه تحقیقاتیاز جانب استادان پوهنتون های
کشور به کمک مالی برنامه
 HEDPو بودجه انکشافی تحصیالت
عالی

۷

 اعزام هییت در موسسه ( انکناریک) کشور فرانسه جهت آموزش
روش بررسی و تشخیص اسناد تنظیم سیستم آنالین ثبت
زمینه تحصیلی جعلی
در
اصالحات
ارزیابی
راجستریشن
و
ارزیابی اسناد تحصیلی  -تنظیم طرح ارتقای آمریت اسناد تحصیلی و ساده
ارزیابی
پروسه
به سازی
تحصیلی
اسناد
خارج مرز ریاست عمومی ارزیابی
انسجام امور اکادمیک
ریاست ارزیابی و اعتبار دهی اسناد برون مرزی عنقریب
اسناد تحصیلی برون مرزی با افتتاح می گردد
الگو گیری از روش کاری موسسه
انک ناریک کشور فرانسه
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 اقدامات انجام شده برای وصلکمیسیون ارزیابی اسناد تحصیلی
با کنوانسیون های بین المللی
ارزیابی اسناد تحصیلی خارج
مرز
 تطبیق هدایات رئیس صاحبجمهور در زمینه اصالحات پروسه
به
تحصیلی
اسناد
ارزیابی
عمومی
ریاست
گزارش
پیروی
انسجام امور اکادمیک در حشوه
گزارش ،هدایت مشخص به اداره
امور و وزارت تحصیالت عالی
داده شد تا با مدیریت اداره
محترم امور ،نشست های مشترک
بین وزارت تحصیالت عالی ،اداره
امور ،وزارت خارجه و سفارت
فرانسه و هماهنگی های ابتدایی
UGC
و
پاکستان
HEC
با
هندوستان و موسسه انک ناریک
فرانسه هماهنگی های الزم صورت
گرفته و تعقیب می گردد
طرح ایجاد پوهنتون های تخنیکی
های
تدریجی
ایجاد
پروسه
و مسلکی در چهار زون کشور
و
این پوهنتون ها جریان
تهیه گردیده که ضمیمه این
دارد
گزارش می باشد

۸

پوهنتون
ایجاد
تخنیکی
تعلیمات
مسلکی

۹

ایجاد مراکز  PDCدر
ایجاد مراکز  PDCدر پوهنتون
پوهنتون های (بامیان،
مراکز
ایجاد
 PDCهای(کابل ،طبی کابل ،پولی
البیرونی و کندز) تحت
استادان
مسلکی
انکشاف
تخنیک ،تعلیم و تربیه شهید
ارزیابی قرار دارد.
در پوهنتون های کشور
ننگرهار،
ربانی،
استاد
کندهار ،بلخ ،هرات و شیخ
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زاید) ایجاد گردیده است
 اصالح و بازنگریمقررات و طرزالعمل ها

لوایح،

 ترتیب پالیسی برنامه هایتوسط ریاست انکشاف
علمی
برنامه های علمی ,که بر اساس
آن برنامه ها به طور مداوم
مورد ارزیابی قرار گرفته و از
کیفیت آن اطمینان حاصل می
گردد و در ضمن رشته ها مطابق
نیاز های کشور ایجاد می گردد.
۱۱

تعدیل قوانین و مقررات

 تعدیل قانون تحصیالت عالی وحل مشکل  ۰۱۷۷تن از اساتید
دارای رتبه علمی پوهیالی ،رفع
مشکل ترفیعات بیشتر از  ۶۷۷تن
از اعضای کادر علمی با رتب
ترفیع
مشکل
رفع
و
مختلف
استادان با درجه تحصیلی  MDو
MDV

 تسریع روند تعدیلتحصیالت
موسسات
مقرره
عالی خصوصی
 بازنگری سیستم علمی وتحصیالت
وزارت
اداری
عالی به منظور اصالح
بهتر پروسه ها ,تسریع
امور و جلوگیری از تورم
تشکیالتی و اجراآت موازی
تحت کار معینیت علمی
قرار دارد.

الیحه
تعدیل
و
بازنگری
کریدت ،الیحه تقرر کادر علمی و
الیحه تقاعد استادان
 برگزاری برنامه های ماسترینه
عقد
و
تحقیقاتی
و
تفاهمنامه های همکاری علمی و
تخنیکی بین وزارت خانه های
سکتوری و ادارات مستقل حکومتی
پنج برنامه برای کارمندان
وزارت معارف ،دو برنامه برای
کارمندان اداره لوی څارنوالی،
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 ترتیبببب طرزالعمبببلتنظببیم روابببط بببین
المللی تحصبیالت عبالی
کببه نهادهببای تحصببیلی
خصوصی را نیبز در ببر
خواهد گرفت.
 تدویر کنفرانس ببینالمللی انکشاف تحصیالت

۱۱

برای
د
و

ماستری
برنامه
دو
ملی
بانک
کارمندان
ایجاد توامیت با نهاد
افغانستان بانک)
ها
 عقد چندین تفاهم نامه باادارات سکتوری داخلی و سفارت
هند مقیم کابل به منظور ایجاد
ارتقای
دیجتالی،
کتابخانه
ظرفیت کارمندان ،ساخت تعمیر
های تدریسی و اداری
برای عقد
 اقدامات الزمتفاهم نامه های علمی ،تخنیکی
تحقیقاتی با کشور های
و
جرمنی،
هندوستان،
ایران،
مالیزیا ،اندونیزیا ،تایلند،
قزاقستان ،ترکیه ،و فرانسه

 ایجببباد کمیتبببه تبببدوین،بببل
بببی مراحب
بببی و طب
کارشناسب
تفاهمنامه ها در سال  ،۵۰۹۰به
تعداد ۱۷تفاهمنامه در حالت طی
مراحل قرار داشته که تعداد ۵۷
تفاهمنامه آنهبا نهبایی و ببه
امضببباء رسبببیده اسبببت و ۰۷
تفاهمنامه دیگبر آن در کمیتبه
تدوین و کارشناسبی تفاهمنامبه
ببایی
ببل وزارت نهب
ببا در داخب
هب
گردیده و جهت طی مراحل بعد به
بامل
بربط شب
بای طیب
بایر ارگانهب
سب
وزارت هببای مالیببه ،خارجببه و
عدلیه فرستاده شده اسبت .ایبن
کمیته باعث شده است تا پروسبه
با از
به هب
بل تفاهمنامب
بی مراحب
طب
به
حداقل سه ماه الی دو سبال بب
یک هفته کاهش یابد.
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عببالی افغانسببتان در
وزارت محتبببرم امبببور
خارجه به منظور معرفی
پالیسی ارتباطات ببین
المللی و بورسیه هبای
وزارت تحصیالت عالی در
سببه حببوزه ارتباطببات
علمببببی ،فرهنگببببی و
زیربنببایی در جریببان
ربع اول سال مالی۵۰۹۳
 تدویر کنفرانس ببینالمللی انکشاف تحصیالت
عبببببالی در کشبببببور
هندوستان ببا اشبتراک
نماینببدگان کشببورها،
سازمان ها و پوهنتبون
های مختلف جهان.
تفاهمنامه های که تحت
کار قرار دارند:
 موافقت نامه همکاریمیان پوهنتون کاببل و
پوهنتبببببون تبببببای
یوان( )TAIYUANجمهبوری
مردم چین
 تفاهمنامببه همکبباریعلمببی میببان پوهنتببون
تخببببار و دانشببببگاه
الزهرا کشور ایران
 تفاهمنامببه همکبباریعلمببی میببان پوهنتببون
تخببار جمهببوری اسببالمی
افغانستان و پوهنتبون
پیببام نببور – جمهببوری

شههده

تفاهمنامههه هههای امشهها
سال:۱۳۹۷
 تفاهمنامببه همکبباری میببانپوهنتون پبولی تخنیبک کاببل و
دانشببگاه علببم و صببنعت کشببور
ایران.
 تفاهمنامببه همکبباری میببانوزارت تحصببیالت عببالی جمهببوری
اسبببالمی افغانسبببتان و وزارت
بور
بط کشب
بالی و متوسب
بیالت عب
تحصب
ازبکستان.
 تفاهمنامببه همکبباری میببانپوهنتون پبولی تخنیبک کاببل و
بببور
بببای کشب
بببون ادیتب
پوهنتب
هندوستان.
 تفاهمنامببه همکبباری میببانوزارت تحصببیالت عببالی جمهببوری
بون
بتان و پوهنتب
بالمی افغانسب
اسب
مارا مالیزیا.
 دهمببین پروتوکببول کمیسببیونمشترک اقتصبادی میبان جمهبوری
ببور
ببتان و کشب
ببالمی افغانسب
اسب
قزاقستان.
 تفاهمنامه همکاری علمی میانپوهنتون کاببل جمهبوری اسبالمی
افغانسبببببتان و پوهنتبببببون
کالیفورنیا کشور امریکا.
 تفاهمنامه همکاری علمی میانپوهنتببون تخنیکببی و انجنیببری
غزنی و پوهنتون تخنیکی سلواک.
 تفاهمنامه همکاری علمی میانپوهنحی هنر های زیبا پوهنتبون
کابل و پوهنتون دولتبی میبرزا
تورسون کشور تاجکستان.
 تفاهمنامه همکاری علمی میانوزارت تحصببیالت عببالی جمهببوری
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اسالمی ایران
 تفاهمنامببه همکبباریتوسببعه بببین المللببی(
 )SAMRSمیان پوهنتبون
تخنیکببببی سببببلواک و
پوهنتون پبولی تخنیبک
کابل
 تفاهمنامببه همکبباریعلمببی میببان پببوهنحی
علوم اجتماعی پوهنتون
کابل و دانشکده علبوم
اجتمببباعی دانشبببگاه
تهران
 موافقت نامه همکاریمیببان وزارت تحصببیالت
عببالی جمهببوری اسببالمی
افغانسببببتان و وزارت
تحصبببببیالت عبببببالی
آطربایجان
 تفاهمنامببه همکبباریعلمببی میببان پوهنتببون
تخار و پوهنتون ارجبس
کشور ترکیه
 تفاهمنامببه همکبباریعلمببی میببان پوهنتببون
کندهار -جمهوری اسالمی
افغانستان و پوهنتبون
جیپبببببور -کشبببببور
هندوستان()IIHMR
 تفاهمنامببه همکبباریهای علمی میبان وزارت
تحصیالت عبالی جمهبوری
اسببالمی افغانسببتان و

اسالمی و پوهنتبون چیانبگ مبای
کشور تایلند.
 تفاهمنامه همکاری علمی میانوزارت تحصببیالت عببالی جمهببوری
بون
بتان و پوهنتب
بالمی افغانسب
اسب
کینگ مانگ کوت کشور تایلند.
تفاهمنامه ههای کهه در کمیتهه
تدوین و کارشناسهی تفاهمنامهه
ها نهایی گردیده است:
 تفاهمنامه همکاری علمی میانوزارت تحصیالت عالی و پوهنتبون
کاسیپ سارت کشبور تایلنبد ببه
کمک مالی بانک جهانی
 تفاهمنامه همکاری علمی میانوزارت تحصببیالت عببالی جمهببوری
اسببالمی افغانسببتان و سببازمان
مطالعببه و تببدوین کتببب علببوم
انسانی ایران(سمت)
 تفاهمنامه همکاری علمی میانپوهنتببون طبببی کابببل و کشببور
بنگله دیش
 تفاهمنامه همکاری علمی میانپوهنتون پبولی تخنیبک کاببل و
انستیتوت تکنالوژی آسیای کشور
 تفاهمنامه همکاری علمی میانپوهنتون پبولی تخنیبک کاببل و
پوهنتون تکنالوژی دهلبی کشبور
هند
 تفاهمنامه همکاری علمی میانوزارت تحصببیالت عببالی جمهببوری
اسبببالمی افغانسبببتان و وزارت
تحصیالت عالی کشور کویت
 تفاهمنامه همکاری علمی میانوزارت تحصببیالت عببالی جمهببوری
اسالمی افغانستان و وزارت علوم
و تحصیالت عالی روسیه در عرصبه
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وزارت علوم تحقیقات و
فنآوری جمهوری اسبالمی
ایران
 تفاهمنامببه همکبباریمیان پوهنتون کاببل و
شبببکه مراکببز آموزشببی
لینکل
 تفاهمنامببه همکبباریعلمبببی میبببان وزارت
تحصیالت عبالی جمهبوری
اسببالمی افغانسببتان و
وزارت تحصببیالت عببالی
کشور شاهی اردن
 تفاهمنامببه همکبباریعلمبببی میبببان وزارت
تحصیالت عبالی جمهبوری
اسببالمی افغانسببتان و
وزارت تحقیبببببببببق،
تکنببالوژی و تحصببیالت
عبببببالی جمهبببببوری
اندونیزیا
 تفاهمنامببه همکبباریمیببان وزارت تحصببیالت
عببالی جمهببوری اسببالمی
افغانسببتان و جمهببوری
هندوسبببتان در عرصبببه
منابع بشری
 پروتوکبببول پبببروژهسناتوریم مربوط
رفقی
به پوهنتون علوم طببی
کاببببل ،میبببان وزارت
تحصیالت عبالی جمهبوری
اسببالمی افغانسببتان و

هببای تحصببیالت عببالی ،سبباینس،
تکنالوژی و نوآوری
 موافقببت نامببه میببان وزارتبالمی
بوری اسب
بالی جمهب
بیالت عب
تحصب
افغانسببتان و جمهببوری ترکیببه
پیرامون تاسیس پوهنتون موالنبا
جالل الدین محمد بلخی رومی ترک
افغان طرح تاسیس بنیاد بین المللیبرای حمایت از تحصیالت عالی در
افغانستان
 تفاهمنامه همکاری علمی میانوزارت تحصببیالت عببالی جمهببوری
بون
بتان و پوهنتب
بالمی افغانسب
اسب
آمیتی کشور هندوستان
 تفاهمنامه همکاری علمی میانوزارت تحصببیالت عببالی جمهببوری
بون
بتان و پوهنتب
بالمی افغانسب
اسب
جواللون کورن کشور تایلند
 تفاهمنامه همکاری علمی میانجمهببوری اسببالمی افغانسببتان و
جمهوری قرغزستان
 موافقت نامه میبان پوهنتبونپولی تخنیبک کاببل و پوهنتبون
ساختمانی مسکو
 تفاهمنامه همکاری علمی میانببون
ببل و پوهنتب
ببون کابب
پوهنتب
پو( )UPPAکشور فرانسه
 یبباد داشببت تفبباهم همکبباریتحصببیلی بببین المللببی میببان
پوهنتون پبولی تخنیبک کاببل و
پوهنتون انادولو کشور ترکیه
 تفاهمنامه همکاری علمی میانوزارت تحصیالت عالی و پوهنتبون
ماهیدول کشور تایلند در عرصبه
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موسسببببه همکبببباری و
همببباهنگی ترکیبببه در
کابل(تیکا)
 تفاهمنامببه همکبباریمیببان وزارت تحصببیالت
عببالی جمهببوری اسببالمی
افغانسببببتان و اداره
لیلیبببه هبببای وزارت
جوانان و ورزش جمهوری
ترکیه
 تفاهمنامببه همکبباریعلمی میان پوهنحی های
هنرهای زیبای پوهنتون
کابببل جمهببوری اسببالمی
افغانستان و دانشبگاه
دولتی فرهنبگ جمهبوری
تاجکستان
 تفاهمنامببه همکبباریعلمببی میببان پوهنتببون
پببولی تخنیببک کابببل و
پوهنتون صنعت و معبدن
جمهوری خلق چین -پکن

بک
بک بانب
به کمب
بالی بب
بیالت عب
تحصب
جهانی
 توافقنامه همکباری و تببادلعلمی میان نمایندگان پوهنتبون
علببوم طبببی کابببل و پوهنتببون
مینسوتا ایاالت متحده امریکا
 یاد داشت تفاهم همکاری هبایبل و
بون کابب
بان پوهنتب
بی میب
علمب
انستیتوت ملی زبان ها و تمبدن
هبببای شبببر ( )INALOCOکشبببور
فرانسه
 تفاهمنامه همکباری علمبی درعرصه تحصیالت عالی میبان وزارت
بالمی
بوری اسب
بالی جمهب
بیالت عب
تحصب
افغانسببتان و دانشببگاه ولببی
عصر(عج) رفسنجان جمهوری اسالمی
ایران
 تفاهمنامه همکاری دو جانببهبببه منظببور شناسببایی مببدارک
بالمی
بوری اسب
بان جمهب
بیلی میب
تحصب
افغانستان و جمهوری هند
 تدوین میکانیزمی جهت آگباهیدهببی در زمینببه مسببایل مهببم
تحصیلی ،قوانین ،مقررات ،آداب
اجتمبباعی و فرهنگببی کشببورهای
میزبان برای محصالن افغانی کبه
به بورسها اعزام می گردند .که
تببا کنببون بببرای  ۶گببروه از
محصالنی که ببه خارج از کشبور
اعزام شده اند برنامبه آگباهی
دهی تدویر گردیده است.
 توافببق بببا سببفارت محتببرمجمهوری ترکیه مقبیم کاببل ببه
بی
بره الب
بی اول نمب
بور معرفب
منظب
پانزدهم نمبره عمبومی کبانکور
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۱۲

بور
بیل در کشب
به تحصب
برای ادامب
بب
ترکیببه بعببد از سببپری نمببودن
موفقانه امتحان و مصاحبه
 مسوده ابتدایی قانون ایجادها،
فعالیت
ارزیابی
اداره ملی تضمین کیفیت و
ساختار تشکیالتی ،الیحه
اعتبار دهی آماده شده است
وظایف ،اسناد تقنینی و
ایجاد اداره ملی تشمین
چارچوب ملی تثبیت قابلیت ها طرح مستقل شدن اداره بهکیفیت و اعتبار دهی
آماده است
کمک یونسکو و حمایت
مالی بانک جهانی تحت
 معیارات اعتبار دهی نهادکار است
های تحصیالت عالی آماده است

۱۳

در روشنی مقرره استقاللیت مالی
مالی
استقاللیت
 ۳تامین
کنون
تا
ها،
پوهنتون
کندز،
های
استقاللیت مالی پوهنتون پوهنتون (  ۴پوهنتون مرکز و پوهنتون
ها
پوهنتون های کندهار ،هرات ،خوست ،بامیان و جوزجان
مالی
استقاللیت
)
بلخ
و
ننگرهار
تحت کار است
کسب نموده اند

۱۴

ریاست
تحت
کمیسیونی
پیشنهادی
طرح
امور
انسجام
استقاللیت رئیس
سازمانی
پوهنتون کابل در اکادمیک تشکیل و کار
ارایه روی آن ادامه دارد.
عالی
تحصیالت
سازمانی وزارت
گردیده است
 بحث روی چگونگی وهای
ظرفیت
تشخیص
پوهنتون کابل

استقاللیت
پوهنتون کابل

 مقرره معاشات اعضای کادرعلمی تدوین گردیده است
۱۵

مقرره معاشات

 سنجش بودجه مقرره معاشاتصورت گرفته ،در
استادان
وزارت عدلیه طی مراحل شده با
دفتر معاونت دوم مقام عالی
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ریاست جمهوری و مسووالن وزارت
نشست های الزم صورت
مالیه
گرفته است

۱۶

۱۷

زمین
تخصیص
های
پوهنتون
داخلی و خارجی

ایجاد
ترکیه

پوهنتون

به منظور حمایت سکتور خصوصی و
تقویت نظام تحصیلی کشور و
ارتقای کیفی این سکتور ،زمین
و
عامه
مشارکت
شکل
به
برای خصوصی( )PPPدر اختیار آنعده
خصوصی از نهاد های تحصیلی که تقاضا
مند باشد ،داده می شود

تعدادی از پوهنتون های
خصوصی داخلی و پوهنتون
های خارجی تقاضا دارند
که زمین برای سرمایه
ساختمان
و
گذاری
پوهنتون های شان از سوی
در
افغانستان
 ابالغ به ادارات طیربط جهت دولتاختیار شان قرار بگیرد.
همکاری

 سفر معین مالی و اداریهمراه با معین وزارت امور
خارجه و معاون اداره امور به
انقره جهت مباحثه در زمینه
 با مواصلت هدایت مقامایجاد این پوهنتون
محترم ریاست جمهوری در
صورت
اجراات
  ۶۰جریب زمین در تپه مرنجان زمینهاز طرف وزارت زراعت تسلیم خواهد گرفت
اناثیه گرفته شده و  ۰۷جریب زمین
دیگر همچنان در همین ساحه از  -کار باالی مسوده تفاهم
طرف وزارت دفاع ملی تسلیم نامه بین تحصیالت عالی،
وزارت امور خارجه و
گرفته شد.
در
ترکیه
سفیر
 معین علمی وزارت طی دیدار افغانستان در جریان استاز پوهنتون قزا  -ترک و دیدار
با مسووالن آن پوهنتون ،گزارش
خود را قبال به مقام ریاست
جمهوری ارائه نموده است.
13

 در حال حاضر  ۴۰برنامهماستری و  ۰برنامه دکتورا در
و ۰۰
پوهنتون های دولتی
برنامه ماستری در پوهنتون های
خصوصی ایجاد گردیده است.
۱۸

برنامه
ایجاد
ماستری داخلی

ماستری
برنامه
۱
های -
کارمندان وزارت معارف
ماستری
۰برنامه
کارمندان لوی څارنوالی

برای
برای

برای
ماستری
برنامه
۰
کارمندان د افغانستان بانک و
بانک ملی

 برای بیشتر از  ۰۷۷تن ازاعضای کادر علمی دولتی زمینه
ارتقای ظرفیت به سطح ماستری
در داخل کشور فراهم گردید.

۱۹

بخش  -برای قانونمند سازی برنامه
در
انکشافات
ماستری های فو لیسانس مقرره برنامه
های
برنامه
انکشاف های فو لیسانس نهایی و نافذ
ریاست
داخلی
گردید.
برنامه های علمی
 الیحه برنامه های دکتورابرای اولین بار ساخته شده و
تطبیق می گردد.
به منظور شفافیت هر چه بیشتر,
طرزالعمل شمولیت به برنامه
های ماستری نافذ و داوطلبان
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 پروپوزل  ۰۷برنامههای
پوهنتون
ماستری
ایجاد
برای
دولتی
برنامه های ماستری تحت
بررسی قرار دارد تا در
سال  ۵۰۹۳تطبیق گردد.
 کار روی ایجاد ۵۵برنامه ماستری به کمک
بانک جهانی تا سال۵۴۷۰
در پوهنتون های دولتی
جریان دارد و قرار است
بدین منظور  ۱۷تن از
اعضای کادر علمی کشور
برای تحصیل در مقطع
دکتورا به خارج از کشور
اعزام گردد

از طریق امتحان کانکور به
شامل
ساالری
شایسته
اساس
برنامه میشوند.

پوهنتون

طی سال های  ۵۰۹۶و  ۵۰۹۰به
تعداد  ۱۵نهاد تحصیلی خصوصی
بررسی شده اند که در نتیجه
جلوگیری از تدریس سه سمستر در
سال ،جلوگیری از دو امتحان
کانکور در مقطع ماستری در یک
اخذ
از
جلوگیری
سال،
امتحانات متعدد و دوامدار در
بخش لیسانس و قانونمند سازی
های پروسه امتحانات کانکور در یک
تعداد
تطبیق
تحصیلی،
سال
معیین پذیرش در برنامه های
ماستری مطابق الیحه ،جلوگیری
از جذب بیشتر از  ۵۷۷تن در
پوهنحی طب و ساختن دیتابس در
دستور کار قرار گرفته است

 ۰۷نهاد تحصیلی در سال
 ۵۰۹۳به منظور ارتقای
کیفیت تدریس ،تحقیقات
علمی ،نشرات علمی و
تحت
کریکولم
توسعه
ارزیابی قرار دارد

۲۱

ارزیابی
خصوصی

۲۱

توزیع دیپلوم برای سایر
نهاد های تحصیالت عالی
توزیع دیپلوم به فارغ در سال  ۵۰۹۰به تعداد ۵۳۳۰۵
خصوصی تحت کار است و
نهاد
۵۶
به
دیپلوم
التحصیالن پوهنتون های قطعه
مطابق به نتایج ارزیابی
خصوصی
تحصیلی خصوصی توزیع شده است
و اعتبار دهی نهاد های
خصوصی توزیع خواهد شد

ختم ارزیابی  ۴۱نهاد
خصوصی توسط وزارت خانه
تحصیالت عالی و صحت عامه
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طبی
های

به تعداد ۰۰
 در سال ۵۰۹۰پروژه تکمیل گردیده است

۲۲

۲۳

پروژه های زیر
دارای اولویت

بورسیه ها

 مسوده پالن  ۱ساله زیربنا هابرای پوهنتون های مرکز و
والیات در سه کتگوری ترتیب
گردیده است و به وزیر صاحب
مالیه و مشاور رئیس صاحب
جمهور در امور زیربنا ها  ۴۹پروژه از کمک های
بانک
هندوستان،
کشور
تسلیم داده شده است
جهانی و بودجه انکشافی
عالی
تحصیالت
وزارت
در وزارت تحصیالت عالی تحت
بنایی سال ۹۰٪ ۵۰۹۰بودجه انکشافی خود کار است
را مصرف نموده است.
 دیزاین ساختمان تعمیرتحصیالت
وزارت
 کار های مقدماتی (مراحل طرح اداریو بررسی ) اعمار تعمیر جدید عالی در وزارت شهرسازی
وزارت در ساحه کنونی وزارت تحت کار است
تکمیل گردیده است

 در سال  ۵۰۹۰مالی به تعداد( )۴۳۱تن در مقطع لیسانس،
( )۳۰۴تن در مقطع ماستری و
( )۵۹۰تن در مقطع دکتورا به
بیش از ( )۴۵کشور خارجی اعزام
گردیده اند.
 در حال حاضر به تعداد( )۰۳۰۱تن در مقاطع لیسانس،
( )۰۷۱۶تن در مقطع ماستری و
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 در سال مالی ۵۰۹۰بهتعداد ( )۶۳۴تن در مقطع
لیسانس )۵۴۹۰( ،تن در
مقطع ماستری و ( )۴۳۰تن
به
دکتورا
مقطع
در
بورسیه ( )۰۹کشور خارجی
معرفی شده اند و کارشان
در جریان است
 -آغاز کار روی مکانیزم

( )۰۱۳تن در مقطع دکتورا در
کشور های خارجی در حال تحصیل
هستند.
نوت :این ارقام شامل کسانی که
با پول شخصی در حال تحصیل
هستند نمی شود و تنها کسانی
را در بر میگیرد که از طریق
وزارت تحصیالت عالی اعزام شده
اند .همچنان اشخاصی که از
ادارات،
ها،
سفارت
طریق
احزاب ،شخصیت های سیاسی و
غیره معرفی شده اند شامل این
لست نمی گردد.
 نیازسنجی رشته های تحصیلیمورد نیاز سکتور دولتی و
خصوصی کشور و تدوین پالیسی
ارتباطات بین المللی و بورس
های وزارت تحصیالت عالی که ضمن
مشخص شدن محور های ارتباطات
عالی
تحصیالت
وزارت
خارجی
تحصیلی
نزدیک به  ۱۷۷رشته
مورد نیاز کشور را در مقاطع
دکتورا
و
ماستری
لیسانس،
شناسایی و تعیین نموده است.
که سر از آغاز سال مالی ۵۰۹۳
اعزام محصالن بر اساس این
پالیسی صورت خواهد گرفت.
 رشته های تعیین شده در اینپالیسی به صورت ساالنه از
مجرای میکانیزم های طرح شده
بازنگری خواهد شد تا بتواند
تغییرات ایجاد شده در بازار
کار را تحت پوشش قرار دهد.

 اکمال  ٪۵۲سیسبتم مبدیریتبورسبها Scholarship Management
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های
شرکت
سازماندهی
خصوصی فعال در عرصه
بورسها با اعمال نظارت
های دوامدار از آنان که
تا ختم سال مالی۵۰۹۰
تکمیل خواهد شد
 سر از آغاز سال مالی ۵۰۹۳اعزام محصالن بر
اساس این پالیسی صورت
خواهد گرفت
 ترتیب طرزالعمل تنظیمالمللی
بین
روابط
تحصیالت عالی که نهاد های
تحصیلی خصوصی را نیز در
بر خواهد گرفت
 رشته های تعیین شدهدر این پالیسی به صورت
مجرای
از
ساالنه
میکانیزم های طرح شده
بازنگری خواهد شد تا
بتواند تغییرات ایجاد
شده در بازار کار را
تحت پوشش قرار دهد
 تدویر کنفرانس بینالمللی انکشاف تحصیالت
عالی افغانستان در محور
معرفی پالیسی ارتباطات
بین المللی و بورسیه
های وزارت تحصیالت عالی
در سه حوزه ارتباطات
و
فرهنگی
علمی،
زیربنایی در جریان ربع
اول سال مالی ۵۰۹۳
 همچنان به منظور کسبمعلومات الزم جهت سنجش
میزان مؤثریت بورسهای

 Systemکه با استفاده از این
سیسببتم ضببمن اخببذ گزارشببات
مختلف مورد نیاز ،قریب ببه
 ٪۹۷ارتباطببات میببان وزارت
های تحصیالت عبالی ،معبارف،
خارجببه ،سببفارت خانببه هببای
افغانستان مقیم خارج و خود
محصل از آغاز کاندیبد شبدن
الببی پایببان دوره تحصببیلی
تأمین خواهد شد .همچنان به
منظور کسب معلومات الزم جهت
سنجش میزان مؤثریت بورس های
تحصیلی این سیستم به گونبه
ای در حال طراحی شبدن اسبت
کببه تببا سببه سببال بعببد از
بازگشت محصل به وطن چگونگی
اسببتخدام و پیشببرفت وی در
عرصبببه شبببغلی را نیبببز در
اختیار وزارت تحصیالت عبالی
قرار میدهد .این سیستم تبا
خببتم سببال  ۵۰۹۰بببه اتمببام
خواهببد رسببید و عمببال مببورد
استفاده قرار خواهد گرفت.
 سبباده سببازی پروسبب مببددمعاش و حذف قدمه های مربوط
به وزارت تحصیالت عالی

۲۴

تحصیلی این سیستم به
گونه ای در حال طراحی
شدن است که تا سه سال
بعد از بازگشت محصل به
وطن چگونگی استخدام و
پیشرفت وی در عرصه شغلی
را نیز در اختیار وزارت
قرار
عالی
تحصیالت
میدهد .این سیستم تا
مورد
۵۰۹۰
سال
ختم
خواهد
قرار
استفاده
گرفت

 فعال شدن کمیته های تضمینکیفیت و اعتبار دهی در تمام
در بخش تشمین کیفیت و نهاد های تحصیلی دولتی و
اعتبار دهی نهاد های خصوصی و تجهیز  ۹واحد تضمین
تحصیلی
کیفیت در پوهنتون های دولتی(
کابل ،تعلیم و تربیه شهید
استاد ربانی ،طبی ،کندهار- ،

 ۶۵نهاد دولتی و خصوصیدر مراحل اول و دوم
اعتبار دهی قرار دارند
( ۴۵نهاد در مرحله اول،
 ۰۷نهاد در مرحله دوم)
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۰۱

نهاد

دولتی

و

ننگرهار،
بلخ،
البیرونی و هرات)

شیخ

زاید ،خصوصی جدیدا شامل پروسه
اعتبار دهی قرار دارند

 تدویر ورکشاپ های آموزشی در  ۵۱ -تن از استادان درهرات ،طی چهار ماه آینده جهت
(بلخ،
کشور
زون
۱
قندهار ،ننگرهار و خوست)
آموزش بازنگری مسلکی به
اعزام
مالیزیا
کشور
 به تعداد  ۰۶تن از استادانخواهند شد
جهت آموزش بازنگری و اعتبار
شبانه
برنامه
۵۹
کشور -
در
ها
پوهنتون
دهی
مالیزیا آموزش دیده اند و دولتی تحت ارزیابی قرار
مسوولیت پروسه اعتبار دهی را دارند
به عهده دارند
 از جمله  ۵۶۹نهاد تحصیلینهاد در
دولتی و خصوصی ۱
مرحله مکمل اعتبار دهی قرار
کابل،
اند(پوهنتون
گرفته
پوهنتون طبی کابل ،پوهنتون
امریکایی
پوهنتون
کندهار،
افغانستان و پوهنتون خصوصی
کاردان)
 ارزیابی اختصاصی  ۴۱پوهنحیدر نهاد های تحصیلی خصوصی طبی
تکمیل گردیده است.

۲۵

حکومت داریالکترونیکی

 ۰۳پوهنتون و موسسه تحصیالت  -کار اتصال  ۵۷پوهنتونعالی به فایبر نوری اتصال و موسسه تحصیالت عالی
گردیده اند
جریان دارد اما انترنت
مورد نیاز آنها از طریق
  ۱پوهنتون( کابل ،علوم طبی،وایمکس فراهم می گردد
تعلیم و تربیه شهید استاد
بلخ و ننگرهار) به  ۰۳ -تن که  ۹تن آنان
ربانی،
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شبکه تحقیقاتی
افغانستان()AfgREN
است

و تحصیلی
شده
وصل

  ۱کورس برای آپلود در پورتلایدکس تحت عنوان  AfghanXدر
کشور هندوستان تهیه شده است

مسولین تخنیکی و ۵۹تن
آنان از اعضای کادر
علمی بودند ،برای آموزش
در این زمینه به یکی از
کشور
IITممبی
پوهنتون
هندوستان اعزام شده اند

 استفاده از پورتل Edxو
محصالن
دیتابس
ایجاد
برای آموزش الکترونیکی
استاداندر بخش های دولتی و
خصوصی ایجاد گردیده است
استفاده از پرتل سوایم
کشور هندوستان به منظور
تحویل دهی بدل اعاشه محصالنفراگیری آموزش آنالین
لیلیه ها ،بانکی سازی شده است
و سیستم رفت و آمد در لیلیه
های مرکز و طعام خانه های این
لیلیه ها بایومتریک شده است
۲۶

۲۷

ایجاد شهرک های رهایشی
و
اساتید
برای
کارمندان تحصیالت عالی

موسسه
ایجاد
عالی نورستان

 بازدید هییت از ساحه و مشخص  -ساختن تشکیل الزمشدن زمین جهت استمالک
 استخدام رئیس موسسه تصویب ایجاد موسسه تحصیالت تحصیالت عالی نورستانتحصیالت عالی نورستان توسط شورای عالی
 به راه اندازی پروسهتحصیالت عالی
و
استادان
استخدام
کارمندان
 مشخص شدن دیپارتمنت ها -فراهم نمودن بودجه
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