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 مقدمه

 با توجه به اهمیت علم و دانش و تحصیالت عالی، فرایند تعلیم و تربیه از پیدایش انسان بر زمین آغاز شده و هیچ جامعه انسانی

وجود نداشته است که اهمیت و مرکزیت آموزش را رد کند. کسب علم و دانش و تولید آن اساسی ترین پایه های یک جامعه 

 این موضوع یکی از موارد، قابل مکث جامعه انسانی در قرون گذشته وحال بوده است. مترقی و مدرن را تشکیل می دهد که 

پیشرفت و توسعه یک خانواده، شرکت، سازمان و کشور مشروط و منوط به سیستم فکری، تعلیم، تربیت و تحصیالت عالی آن 

رشد و انکشاف نماید که توجه جدی و یک کشور وقتی میتواند که در عرصه های مختلف در سطح ملی و بین المللی  .میباشد

برنامه همه جانبه و اساسی را در بخش تعلیم و تربیت و تحصیالت عالی طرح و عملی سازد. مخصوصاً کشور عزیز ما افغانستان که 

 بیشتر از سه دهه جنگ، تمام زیربنا های تعلیمی، تحصیلی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی آن صدمه دیده و متضرر شده در طی

است. از اینرو ریاست پوهنتونها و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی یکی از مهم ترین ریاست های وزارت محترم تحصیالت عالی 

بوده که تمرکز روی تحصیالت عالی خصوصی باکیفیت، همه شمول و مطابق ضرورت جامعه افغانی و بازار کار ملی و بین المللی 

 باید بیشتر باشد. 

بنابر حساسیت موضوع و چالش های موجود فرا راه سیستم های ادارات دولتی تصمیم اتخاذ نمود تا سیستم اداره عالی تفتیش 

خدمات نهاد های تحصیالت عالی خصوصی، ریاست پوهنتون ها و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی وزارت تحصیالت عالی را از 

وصی( مورد تفتیش قرار دهد، این بررسی فعالیت ها و دید بررسی عملکرد )مؤثریت و مفیدیت نهاد های تحصیالت عالی خص

را تحت پوشش قرار داده و تمرکز اساسی آن روی چگونگی ایجاد، فعالیت و سیستم تحصیلی  1397الی  1395عملکرد  سالهای  

 نهاد های خصوصی می باشد.

 خالصه یافته ها و مشاهدات عمده تفتیش

سسات تحصیالت عالی و پوهنتون های خصوصی چنین نتیجه گیری ؤاسناد کاری مبادرنظرداشت مشکالت موجود در دوسیه ها و 

سسات تحصیالت عالی اسناد تقنینی، لوایح، مقررات رعایت نگردیده و از زمان ایجاد الی اکنون به اساس ؤمیگردد که در ایجاد م

برنامه مدون و اهداف راهبردی تحصیالت عالی، نیازمندی واقعی جامعه و مطابق با معیارات و استندردهای ملی و بین المللی ایجاد 

 خالصه ذیال ارایه میگردد که تفصیل آن در بخش یافته های گزارش ارایه گردیده است. یافته ها و مالحظات تفتیش به طورنگردیده است. 

ستندرد، سهل بودن شرایط و معیارها اعی ایجاد نهادهای تحصیلی خصوصی غیر ییکی از عوامل مهمی افزایش روز افزون و غیر طب

مقرره ها، لوایح و طرزالعمل های ذیربط، ضعف و بی برای ایجاد نهادهای تحصیالت عالی، تناقض در اسناد تقنینی، مبهم بودن 

کفایتی مدیریتی مسوولین و عدم شفافیت در اجراآت وزارت تحصیالت عالی میباشد. هیئت مؤظف در جریان بررسی یافته ها و 

 دد:در گزارش بشکل کامل انعکاس داده شده که خالصه آن در این قسمت ذکر میگرمالحظات ذیل را داشته که تفصیل آن 

 

تحصیالت عالی بدون رعایت تکمیل شرایط و معیارها به شمول ارائه و طی مراحل ساختار تشکیل کادری و  مؤسساتایجاد  (1

اداری، اساسنامه، منابع تمویل، پالن های بودجوی و تحصیلی. عدم ارائه برنامه شش ماه کاری توسط نهاد تحصیلی و عدم 

 ،تحصیالت عالی، ارائه و اخذ تضمین بانکی و حق االمتیاز خالف شرایط احکام اسناد تقنینی مؤسساتارزیابی دوره امتحانی 

طی مراحل ناقص نصاب درسی، ضعیف بودن اساتید، عدم موجودیت استادان دایمی با درجه حد اقل ماستری و عدم تفکیک و 

 زمان ایجاد الی اکنون.سسات تحصیالت عالی از ؤها از تمام م پوهنځیمشخص ساختن دیپارتمنت های 
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ایجاد مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی بدون امکانات زیربنایی بشمول تعمیر مناسب دایمی، تجهیزات الزم درسی، البراتوار  (2

 مجهز و فعال، ادیتوریم، جمنازیوم، نبود کتابخانه مجهز عصری و الکترونیکی.

ها  پوهنځیو الحاقیه ها طور خودسر  و غیر قانونی، ایجاد  فعالیت و جذب محصلین قبل از اخذ جواز فعالیت، ایجاد شعبات (3

خالف اسناد تقنینی و بدون جواز، عدم تحقق فیصله های شورای رهبری در رابطه به عدم صدور جواز به رشته های بدون 

 خصوصی.تعلیق ایجاد و توسعه نهادهای تحصیالت عالی به ت، بی اعتنایی وعدم تطبیق حکم مقام عالی در رابطه رضرو

سسات تحصیالت عالی و عدم نظارت و ؤعدم وضع و ترتیب طرزالعمل، لوایح، رهنمود به منظور تنظیم و انسجام بهتر ایجاد م (4

 ارزیابی متداوم و مستمر بر نهادهای تحصیالت عالی خصوصی.

اشت نتایج ارزیابی دور تحصیالت عالی به پوهنتون های خصوصی خالف فیصله شورای وزیران و  بدون درنظرد مؤسساتارتقاء  (5

 اول و دوم.

 تحصیالت عالی به پوهنتون های خصوصی بدون تکمیل سه دوره فراغت به سویه لیسانس. مؤسساتارتقاء  (6

 .عدم موجودیت استادان دایمی به سطح دیپارتمنت با درجه حد اقل ماستری در پوهنتون های خصوصی (7

سب دایمی و امکانات مورد نیاز تدریسی، مرکز تحقیقات علمی، تحصیالت عالی بدون داشتن تعمیر منا مؤسسات یارتقا (8

 .البراتوارهای مجهز وفعال، ادیتوریم، جمنازیوم، پارکینگ وسایط نقلیه، ساحه سبز وغیره

عدم ترتیب اسناد رهنمودی به شمول طرزالعمل، لوایح و رهنمود های کاری بمنظور تنظیم و انسجام بهتر پوهنتون های  (9

 خصوصی

) سه دوره فراغت به سویه لیسانس،  جواز تطبیق برنامه های ماستری به نهادهای تحصیالت عالی که شرایط ایجاد یاعطا (10

سسه تحصیالت عالی به پوهنتون خصوصی و ارزیابی مثبت از امکانات علمی و زیربنایی( برنامه را تکمیل ننموده ؤارتقاء از م

 صورت گرفته است.

های فوق لیسانس توسط وزارت تحصیالت عالی از زمان ایجاد برنامه های ماستری الی اکنون نصاب درسی)کریکولم( برنامه  (11

کارشناسی، ارزیابی و طی مراحل اداری نگردیده، و نهادهای تحصیالت عالی در هربرنامه حد اقل چهار تن استاد به سویه 

 دکتورا مطابق احکام مقرره و الیحه ندارند.

وسط نهادهای تحصیلی در برنامه های ماستری باالتر از  معیار در برنامه های ماستری از ( تن محصل ت9787جذب تعداد ) (12

 1397الی  1391سال 

الی اکنون، پوهنتون جامعه  1390واحد افغانستان از سال  -فعالیت بدون جواز در بخش ماستری پوهنتون پیام نور ایران (13

یذ قانون فوهنتون امریکایی افغانستان در رشته تعلیم و تربیه و تن، پ1393الی  1391واحد کابل طی سالهای -المصطفی ایران

 الی اکنون. 1398، پوهنتون خصوصی کاروان و مشعل از سال 1397الی  1396طی سالهای 

ارزیابی ناقص و غیر واقعبینانه هیئت کمیسیون فوق لیسانس از امکانات و ظرفیت اکادمیک و زیربنایی نهادهای تحصیالت  (14

 عالی.

مدیریتی و هماهنگی کمیسیون برنامه های فوق لیسانس در امر انسجام، هماهنگی، نظارت و ارزیابی برنامه های ضعف  (15

 ن.ماستری و عدم ایجاد بورد و کمیته برنامه های ماستری منجانب نهادهای تحصیلی خصوصی از زمان ایجاد الی اکنو

بود نظارت مستمر از فعالیت های نهادهای تحصیالت عالی هماهنگی ضعیف بین واحد های ذیربط وزارت تحصیالت عالی و ن (16

خصوصی. بخش های مربوطه به شکل جداگانه از نهادهای تحصیلی نظارت مینماید در حالیکه بین خویش هماهنگی نداشته، 

نظر  ثر و مفید بهؤمشکالت و نواقصات جدی در فعالیت های نهادهای تحصیالت عالی وجود داشته و اجراآت این بخش ها م

 نرسید.

شعبه پوهنتون جامعه المصطفی ایران، شعبه پوهنتون پیام  ،نبود میکانیزم مشخص برای ایجاد شعبات پوهنتون های خارجی (17

زاد اسالمی ایران واحد افغانستان به اساس تفاهمات و یا آنور ایران در افغانستان، پوهنتون امریکایی افغانستان و پوهنتون 

جمهوری ایجاد گردیده ولی طی سالهای متمادی قوانین، مقررات و طی مراحل قانونی وزارت احکام مقام عالی ریاست 

 تحصیالت عالی باالی آن بصورت یکسان و همه جانبه تطبیق نگردیده است.
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ثر اطالعات و معلومات مربوط به محصلین یک دیتا بیس مشخص در بخش ؤوزارت تحصیالت عالی بمنظور مدیریت بهتر و م (18

ریاست پوهنتون ها و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی  محصالن ایجاد ننموده است. امورف طی مراحل اسناد های مختل

(، طور سنتی انجام 1397الی  1395محصالن خویش را طی سالهای ) امورسیستم های اداری و طی مراحل اسناد اداری و

 میدهند. نبود دیتابیس الکترونیکی باعث کاهش مؤثریت در انجام کارها، هزینه بیشتر و کارایی کمتر و دقت کمتر میگردد.

طرزالعمل مشخص  وزارت تحصیالت عالی در مورد اخذ نمرات سمستر وار نهاد های تحصیالت عالی خصوصی کدام پالیسی و (19

 نداشته که چه زمانی نهاد های خصوصی نمرات سمستر وار محصلین را به وزارت تحصیالت عالی ارایه نمایند.

ایجاد شعبات و الحاقیه نهاد های تحصیلی خصوصی در محالت مختلف در مرکزو والیات، نبود مکان دایمی پوهنتون ها و  (20

ی خصوصی در خانه های کرایی ورهایشی ایجاد گردند که این خود مؤسسات باعث گردیده که مؤسسات تحصیالت عال

 مشکالت فراوان را در موارد تطبیق معیارها و  ساحات اکادمیک بوجود آورده است.

( پوهنتون و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی بازرسی عینی نموده، طی پرسشنامه از 27هیئت به اساس پالن طرح شده از ) (21

ی تحصیلی مختلف پرسش به عمل آورد؛ محصلین نهادهای تحصیلی مشکالت و نواقص همچو محصلین بخش طبی نهادها

بلند بودن حق  ،کنالوژی جدید برای کار های عملی محصالنم موجودیت البراتوارهای مجهز با نبود شفاخانه های کدری، عد

عالی مشکالت اساسی محصلین های طبی وضعیف بودن خدمات نهاد های تحصیالت  پوهنځیاالجرت/ فیس سمستروار در 

 ورد.آتذکر به عمل 
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 معرفی مختصر ریاست پوهنتونها و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی

کیفیت مطابق به نیاز های توسعه متوازن امکانات و تسهیل روند دسترسی عادالنه و رقابتی به خدمات تحصیالت عالی خصوصی با 

بازار کار در سطح ملی و بین المللی به منظور تحقق اهداف و دور نمای فوق، همچنان تغییر این برداشت که از نهاد های خصوصی 

صرف تلقی و برداشت سود جویانه و پولی داشته باشیم، این دیدگاه باید تبدیل به یک رسالت ارزشمند، اخالقی و معنوی و 

 جوانان کشور گردد. دلسوزانه

ریاست پوهنتونها و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی در چوکات وزارت تحصیالت عالی فعالیت داشته و فعالیت های نهادهای 

تحصیالت عالی خصوصی را تنظیم و مدیریت مینمایند. فعالیت این ریاست به منظور فراهم نمودن تسهیالت و اساسات تحصیالت 

پرورش کادر های علمی، مسلکی و تخصصی، رشد و ارتقای کمی و کیفی تحصیالت عالی از طریق رقابت عالی خصوصی، آموزش و 

آزاد میان مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی و خود کفایی علمی، مسلکی و تخصصی برای رشد و توسعه دوامدار سویه تحصیلی 

 اتباع کشور متمرکز می باشد.

اکادمیک صورت می گرفت که  امورمربوط این ریاست از طریق ریاست عمومی انسجام  امور 1389شایان ذکر است که قبل از سال

ریاست مؤسسات  تحصیالت  1389بعداً متعلق به ریاست محترم پوهنتونها و مؤسسات  تحصیالت عالی خصوصی شد. پس از سال 

 دیگر نیز در تشکیل آن ریاست افزوده شد.عالی خصوصی در ابتداء با دو آمریت محدود به فعالیت آغاز نمود که بعداً دو آمریت 

 22( کارمند در تشکیل داشته که از جمله تعداد50تعداد ) 1397تحصیالت عالی خصوصی در سال  مؤسساتریاست پوهنتون ها و 

ست ( بست در یک ریا28کمبود دارد. بادرنظرداشت سطح باالی بیکاری موجود در کشور کمبود تعداد ) 28کارمند موجود و تعداد 

 ضعف مدیریتی اداره میباشد. هنشان دهند

از ساختار تشکیالتی وزارت   1398واخر سال اتحصیالت عالی خصوصی در  مؤسساتقابل یارآوری است که ریاست پوهنتون ها و  

ن محصال اموراکادمیک، ریاست انسجام برنامه ها علمی و ریاست  امورتحصیالت عالی حذف و وظایف آن توسط ریاست انسجام 

 خصوصی انجام میشود.

 انتخاب موضوع تفتیش

Iمطابـــق معیار های شماره ) SSAI I( و )3000/2.2  SSAI سازمان بین المللی ادارات عالی تفتیش )انتوسای(،  (3100/2.4.1 

مفتشین تفتیش عمکرد مکلف اند پروسه تفتیش را به شیوه پالنگذاری نمایند، تا اطمینان حاصل گردد، که تفتیش با کیفیت خوب 

( مؤرخ 1395ن اصول اساسی مؤثریت و مفیدیت در نظر گرفته شده است. هیئت تفتیش، بتأسی از حکم شماره )آو در محتوای 

مطالعه اساسی موضوع را انجام داده و موضوع را بشکل فراخوان جهت منظوری به مقام محترم اداره عالی  ،مقام اداره 18/09/1397

بانظرداشت اصول را تحصیالت عالی خصوصی  مؤسسات تفتیش ارایه گردید. به همین اساس، تفتیش عملکرد ریاست پوهنتونها و

 ز منظوری پالن کار جهت تفتیش انتخاب گردید.مفیدیت و مؤثریت بعد ا

 اهداف تفتیش

تحصیالت عالی با نظرداشت اصول  مؤسساتاهداف تفتیش عملکرد را ارزیابی چگونگی فعالیت و عملکرد ریاست پوهنتون ها و 

 مفیدیت و مؤثریت تشکیل میدهد.
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 مؤسساتحصول اطمینان از موجودیت طرزالعمل ها، میکانیزم ها، پروسه های مشخص کاری به سطح ریاست پوهنتون ها و   -

 تحصیالت عالی؛

نهادهای  امورودی الزم جهت تنظیم مهنرحصول اطمینان از موجودیت اسناد تقنینی، طرزالعمل ها قابل استفاده و اسناد  -

 تحصیالت عالی خصوصی؛

 ن از موجودیت هماهنگی الزم و مطلوب بین واحدهای ذیربط مسوول؛حصول اطمینا -

 تحصیالت عالی خصوصی به پوهنتون های خصوصی؛ مؤسساتارزیابی چگونگی ایجاد نهاد های تحصیالت عالی و ارتقاء  -

رهنمود های  ارزیابی پالن های کاری و چگونگی نظارت و تفتیش فعالیت ها نهاد های تحصیالت عالی مطابق اسناد تقنینی و -

 موجود؛

 معیارهای تفتیش 

 بررسی عملکرد ریاست پوهنتونها و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی بر اساس معیارهای ذیل صورت گرفته است:

 قانون تحصیالت عالی ملکی. .1

 مقرره مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی. .2

 الیحه برنامه های ماستری. .3

 عالی دولتی، خصوصی و فارغان خارج مرز.طرزالعمل توزیع دیپلوم فارغان مؤسسات تحصیالت  .4

 مقرره ارزیابی اسناد تحصیلی. .5

 رهنمود ارتقاء کیفیت و اعتباردهی.   .6

 رهنمود ساختاری و وظیفوی برنامه های ارتقاء کیفیت. .7

I)معیارات بین المللی  .8 SSA I) سازمان بین المللی نهاد های عالی تفتیش(I N TO SA I.) 

 حدود و میتودولوژی تفتیش

تحصیالت عالی خصوصی را تحت پوشش قرارداده و تمرکز آن  مؤسساتچگونگی اجراآت ریاست پوهنتون ها و مؤثریت این بررسی 

، نظارت از فعالیت های نهاد های تحصیالت عالی ثرؤم یچگونگی ایجاد نهادهای تحصیلی، موجودیت میکانیزم هابیشتر روی 

میباشد. هیئت مؤظف به منظور تحقق  تحصیالت عالی خصوصی مؤسساتها و  خصوصی و انسجام بهتر اجراآت ریاست پوهنتون

اهداف فوق الذکر از تمام شیوه ها و تکنیک های ضروری و مسلکی بررسی برای جمع آوری و تحلیل معلومات که هیئت را در نیل 

 ر کمک نماید، کار گرفته است.به اهداف بررسی، جمع آوری مدارک اثباتی، شواهد مناسب و کافی، نتیجه گیری و ابراز نظ

 جمع آوری معلومات از طریق ذیل صورت گرفته است:

 استعالم -

 لست  چک -

 سوالنامه -

 تدویر جلسات -

 مشاهده عینی و فزیکی -
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 تفتیشمحدودیت های 

ثر أمت لوژی تفتیش را از لحاظ زمانی و ماهیتوهیئت مؤظف در جریان تفتیش با محدودیت های رو برو گردیده که اجراآت و میتود

تحصیالت عالی و پوهنتون های خصوصی  مؤسساتگی اسناد و دوسیه های ه ساخته است. غیر منظم بودن سیستم فایلنگ، پراگند

سبب گردید تا هیئت تفتیش نتواند مطابق زمان پالن شده بررسی خویش را تکمیل نماید. همچنان، واحد های ذیربط عالقمندی 

 اسناد، معلومات و جوابات استعالم های هیئت مؤظف مینمودند. برای انجام تفتیش نداشته و تأخیر در ارائه 

 

 

 

 

  



  

9 

 

 

 ومبخش د
 

 

 یافته های تفتیش
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 1شماره یافته 

 ثر معیارها و شرایط  وضع شده در ایجاد نهادهای تحصیالت عالی خصوصیؤعنوان یافته: عدم تطبیق م

 تشریح یافته

/ 10 مؤرخ(  1114تحصیالت عالی خصوصی منتشره جریده رسمی شماره )  مؤسسات( ماده هفتم مقرره 1( فقره )1جزء ) -1

ارایه درخواست توأم با تشکیل واساسنامه، منابع تمویل، پالن های بودجوی و تحصیلی و "چنین صراحت دارد:  1386سنبله/

 "سسه به وزارت تحصیالت عالی.ؤسایر طرزالعمل های م

دوره امتحانی تحصیالت عالی خصوصی: مؤسسه مکلف است قبل از عقد موافقتنامه، مدت شش ماه  مؤسساتماده نهم مقرره  -2

 .سس می تواند برای امضای موافقتنامه اقدام نماید، در غیر آن تفاهم نامه فسخ میگرددؤدر صورت موفقیت م را سپری نماید.

 .ید وزارت تحصیالت عالیأی( ماده پنجم مقرره تحصیالت عالی خصوصی: داشتن برنامه، نصاب و مفردات درسی به ت4جزء ) -3

: داشتن استادان به درجه تحصیلی 1392تحصیالت عالی خصوصی سال  مؤسساتنجم مقرره ( ماده پ2فقره) 6و 1اجزای  -4

 .حداقل ماستری یا باالتر از آن. داشتن حد اقل چهار استاد دایمی در هر دیپارتمنت

 مؤسساتتحصیالت عالی به مالحظه رسید که اسناد موجود تمام  مؤسسه( 68از بررسی اسناد و دوسیه های کاری تعداد )

یده است.  اسناد اداری به شمول درخواستی دتحصیالت عالی خصوصی مطابق شرایط ومعیار های اسناد تقنینی طی مراحل نگر

، منابع تمویل، پالن های بودجوی و تحصیلی ناقص ارائه شده و توسط واحدهای ذیربط کارشناسی، ارزیابی و مؤسسهبرای ایجاد 

بانکی، حق االمتیاز، برنامه شش ماه اول کاری مطابق احکام مقرره ارائه نگردیده و وزارت طی مراحل نگردیده اند. همچنان، تضمین 

تحصیالت عالی را ارزیابی ننموده تا از ایجاد نهاد های تحصیالت عالی ضعیف و غیر معیاری  مؤسساتتحصیالت عالی دوره امتحانی 

 جلوگیری میگردید.

ها به  طی مراحل گردیده، دیپارتمنت تحصیالت عالی خصوصی بصورت ناقص سساتمؤاز طرف دیگر، کریکولم و نصاب درسی تمام 

تحصیالت عالی الی اکنون در مجموع تفکیک نگردیده و همچنان نصاب های درسی  مؤسساتاز زمان ایجاد  پوهنځیسطح 

 توسط وزارت تحصیالت عالی بازنگری نگردیده است. 1396الی  1385تحصیالت عالی از سال  مؤسسات

 مؤسساتتحصیالت عالی خصوصی استادان دایمی در هر دیپارمتنت با درجه ماستری مطابق احکام مقرره  مؤسساتالوه بر آن، ع

یده اند. اسناد موجود از دتحصیالت عالی خصوصی نداشته و اسناد آن توسط وزارت تحصیالت عالی ارزیابی و طی مراحل نگر

تحصیالت عالی در ارزیابی های صورت  مؤسساتعالی نشان میدهد که استادان  ارزیابی مرحله اول و دوم نهاد های تحصیالت

 تحصیالت عالی خصوصی به شمار میرود. مؤسساتیین بودن کیفیت علمی در ئگرفته ضیعف که این موضوع یکی از عوامل عمده پا

تحصیالت عالی، ضعف مدیریتی، نبود فرهنگ  مؤسساتانگاری واحدهای ذیربط بخصوص ریاست پوهنتونها و علت اساسی آن سهل

حسابدهی و پراگندگی در اجراآت میباشد. این موضوع باعث میگردد تا نهادهای تحصیالت عالی خالف احکام اسناد تقنینی ایجاد 

د یین کاهش یابد، بی نظمی و خودسری در نظام اکادمیک بیشتر و زمینه برای سوءاستفاده مساعئگردد، کیفیت تدریسی پا

 میگردد.

 سفارش هیئت 

کارکنان و مسوولین ذیربط که در زمینه مطابق احکام اسناد تقنینی اجراآت اصولی ننموده اند،  بادرنظرداشت موقف وظیفوی  (1

 شان مورد تأدیب قرار گیرند. 
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سیستم نظارتی و اداره مکلف است تا سیستم نظارتی را برای نظارت بر عملکرد کارمندان داشته باشد. سفارش میگردد تا  (2

 رات ذیربط اقدام گردد.اخوب ایجاد گردد و در تعیین اشخاص مسلکی و متعهد در اد کنترولی

ستندرد ساختن نصاب درسی تدوین و به اساس آن نصاب اوزارت تحصیالت عالی مکلف است طرح واحد برای معیاری و  (3

 نهادهای تحصیالت عالی خصوصی ارزیابی گردد.

ارزیابی قرار داده خصوصی را طبق احکام مقرره موجود، مورد  تحصیالت عالی مؤسساتاسناد استادان وزارت تحصیالت عالی  (4

 .و احکام اسناد تقنینی را در زمینه جهت معیاری ساختن فعالیت های اکادمیک بصورت درست و یکسان تطبیق نمایند

تحصیالت عالی را مشخص و مطابق احکام اسناد تقنینی  مؤسساتوزارت تحصیالت عالی مکلف است تا دیپارتمنت های  (5

 .تنظیم نمایند

نگهداری اسناد ملکیت )اسناد بهادار( در دوسیه های کاری هیچ نوع تضمین در قبال نداشته و احتمال مفقود شدن را نیز  (6

اسناد اصلی ملکیت از دوسیه نیت اسناد ملکیت میکانیزم مشخص ایجاد و بعد تمام ؤدارد. بنًا سفارش میگردد برای حفظ و مص

 ها جمع آوری گردد.

 

 2یافته شماره 

منظور ایجاد  ها بهها و چک لیست  عنوان یافته: عدم وضع طرزالعمل ها، لوایح، رهنمودها، میکانیزم

 مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی

 تشریح یافته

تحصیالت عالی می تواند به  تتحصیالت عالی خصوصی در زمینه چنین مشعر است: وزار مؤسساتطبق ماده چهل و دوم مقرره 

منظور تطبیق بهتر احکام این مقرره، لوایح و طرزالعمل را وضع  نمایند. ازینرو جهت وضاحت بهتر قوانین و مقررات و پیشبرد 

ها، رهنمود و پروسه های کاری ادارات لوایح، طرزالعملقوانین و مقررات،  ،ات کاری اداره الزم است تا در مطابقت با احکامامور

، طی مراحل اسناد و پروسه های کاری تنظیم، انسجام و مدیریت مؤسسهمشخص را ترتیب نمایند که به اساس آن طرز ایجاد 

 گردد.

هیچگونه اسناد  1398تحصیالت عالی الی سال  مؤسساتیافته های هیئت بررسی نشان میدهد که وزارت تحصیالت عالی از ایجاد 

تحصیالت عالی خصوصی ترتیب ننموده تا به اساس آن پروسه طی  مؤسساتریاست پوهنتون ها و  اموررهنمودی برای پیشبرد 

 مراحل اسناد مشخص و واحد باشد درحالیکه، نحوه طی مراحل اسناد اداری نهادهای تحصیلی با هم یکسان نبوده و دوسیه های

 بمنظور وضاحت بیشترکاری ازهمدیگر تفاوت دارد. طبق معلومات ارائه شده در بخش لیسانس خصوصی از زمان ایجاد الی اکنون 

سیس نهادها و رشته ها وجود نداشته، فقط اسناد به اساس درخواست أت جهتمقرره های ذیربط، کدام میکانیزم، طرزلعمل 

 ای کمیسیون های مربوطه گردیده و تصامیم الزم اتخاذ می گردید.متقاضی و احکام مقامات ذیصالح شامل اجند

ولین ذیربط وزارت تحصیالت عالی در وعلت اساسی این نقیصه ضعف سیستم کنترول داخلی اداره، بی توجهی و سهل انگاری مس

استفاده از صالحیت های  ایجاد، ضعف مدیریتی و سوء مشخص برای طی مراحل اسناد یهاها و رهنمودانکشاف و ترتیب طرزالعمل

 وظیفوی به منظور اجراآت دوگانه در قبال نهادهای تحصیلی خصوصی میباشد.



  

12 

 

ها، لوایح و رهنمود ها در خصوص ایجاد نهادهای تحصیلی  سبب گردیده تا معیارها و شرایط اصلی و فرعی از عدم وضع طرزالعمل

معلوم نبوده و طی مراحل اسناد به اساس برخوردهای سلیقوی هم تفکیک نگردد، پروسه واضح از چگونگی طی مراحل اسناد 

 صورت گیرد که زمینه برای سازش و تبانی، فساد و سوء استفاده فراهم میگردد. 

 سفارش هیئت

تحصیالت عالی که از زمان ایجاد الی اکنون وظایف خویش را بصورت درست انجام  مؤسساتمسوولین ذیربط ریاست پوهنتون ها و 

نداده و طرزالعمل ها، لوایح و رهنمودهای الزم را درزمینه ترتیب ننموده تأدیب گردد. وزارت تحصیالت عالی مکلف است بمنظور 

 رهنمود های الزم را ترتیب و مورد اجراء قرار دهند.بهبود اجراآت بادرنظرداشت  احکام، معیارات و شرایط مقرره طرزالعمل ها و 

 

 3یافته شماره 

عنوان یافته: ایجاد نهادهای تحصیالت عالی خارجی به اساس تفاهمات مشورتی و عدم موجودیت 

 یک میکانیزم مشخص برای ایجاد شعبات نهادهای تحصیالت عالی خارجی در افغانستان

 تشریح یافته
واحد  -زاد اسالمیآواحد افغانستان و پوهنتون  -واحد کابل،  پیام نور -شعبات پوهنتون های خارجی بشمول جامعه المصطفی ایران

غاز به فعالیت نموده است. در اثر بازرسی اسناد و کنترول عینی آافغانستان به اساس سند تفاهمات مشورتی در کابل ایجاد و  

م و طرزالعمل مشخص ارزیابی و چگونگی ایجاد نهاد ها و شعبات نهادهای تحصیلی خارجی در مشاهده گردید که یک میکانیز

افغانستان وجود نداشته و مؤسس و نماینده باصالحیت نهادهای تحصیالت عالی خصوصی خارجی فوق الذکر براساس تفاهمنامه 

د نموده که در این مدت دارای یک کریکولم، مفردات های دو جانبه که دارای شرایط یکسان نیستند، نهادها و شعبات شانرا ایجا

 یدی وزارت محترم تحصیالت عالی را داشته باشد، نمی باشند.أییت و پالن استراتیژیک که تاموردرسی، دیدگاه، م

بدون رشته تحصیلی مقطع ماستری  13الی اکنون در  1390از جمله سه نهاد تحصیلی، پوهنتون پیام نور واحد افغانستان از سال 

طی مراحل قانونی فعالیت مینمایند و به اساس ارزیابی های وزارت تحصیالت عالی نهاد متذکره در کتگوری ضعیف قرار دارند. 

در کتگوری بسیار ضعیف قرار  1393ایجاد گردیده در ارزیابی دور دوم سال  1388زاد اسالمی که در سال آهمچنان پوهنتون 

ستندردهای که ایجاب یک نهاد انیز ظرفیت و امکانات اکادمیک و زیربنایی مناسب به معیارها و گرفته و پوهنتون جامعه المصطفی 

 تحصیالت عالی مطابق با معیارات ملی و بین المللی را نماید، ندارد 

های یکی از دالیل عمده ضعیف بودن و ایجاد شعبات فوق الذکر، ضعف مدیریتی و رهبری وزارت تحصیالت عالی، عدم توجه نهاد

متذکره به معیارات تحصیالت عالی خصوصی و نبود یک میکانیزم و طرزالعمل مشخص در ارتباط ایجاد نهاد ها و شعبات پوهنتونها 

 ی خارجی در کشور می باشد.

 پاسخ مرجع 

اگانه در ریاست محترم پوهنتونها  و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی در مورد متذکر گردیده اند که: کدام میکانیزم مشخص وجد

 اسناد تقنینی قبلی وجود نداشت اما در مقرره جدید که در حال نشر خواهد بود در نظر گرفته شده است.
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 سفارش هئیت 

وزارت تحصیالت عالی مکلف است تا فعالیت ها و برنامه های اکادمیک نهادهای تحصیالت عالی فوق الذکر را در روشنی قوانین و 

تحصیالت عالی مورد ارزیابی قرار دهند، درصورتیکه فعالیت ها وبرنامه های موجودشان در مطابق به  مؤسساتاسناد تقنینی موجود 

 اسناد تقنینی مثبت ارزیابی نگردد، فعالیت اکادمیک شان الی معیاری شدن به حالت تعلیق قرار گیرد.

 

 4یافته شماره 

ایجاد شعبات و الحاقیه ها و ایجاد دیت میکانیزم و طرزالعمل در رابطه  به وعنوان یافته: عدم موج

 ( نهاد تحصیلی خصوصی بدون استیذان وزارت تحصیالت عالی13شعبات و الحاقیه های )

 تشریح یافته

وزارت تحصیالت عالی میبایست برای ایجاد الحاقیه و شعبات داخل شهری شعبات مرکزی طرزالعمل و میکانیزم مشخص ترتیب و 

 به اساس آن شعبات و الحاقیه ها ایجاد میگردید.مرعی االجراء قرار میداد و 

ولی برای ایجاد شعبات و  ،وزارت تحصیالت عالی برای چگونگی ایجاد نمایندگی های والیتی طرزالعمل و میکانیزم دارد درحالیکه،

 الحاقیه های داخل شهر کابل کدام میکانیزم و طرزالعمل برای چگونگی ایجاد آن ندارد.

تحصیالت عالی و پوهنتون های خصوصی شعبات، الحاقیه  مؤسسات( 13ؤظف بررسی نشان میدهد که تعداد )یافته های هیئت م

ها و صنوف درسی در مکان های مختلف ایجاد نموده است. طبق معلومات اداره، فعالیت هیچ نهاد تحصیلی خصوصی در کشور 

ه و خالف مقررات وزارت تحصیالت عالی تلقی می گردد. بدون داشتن مجوز رسمی از وزارت تحصیالت عالی صبغۀ قانونی نداشت

 .( گزارش میباشد1لست در ضمیمه شماره )

علت اساسی ایجاد و فعالیت خودسر الحاقیه ها نبود نظارت از شعبات خودسر و غیرقانونی، سهل انگاری و ضعف مدیریتی مسوولین 

ایجاد الحاقیه خود سر سبب کاهش اعتبار اکادمیک و کیفیت  ذیربط وزارت تحصیالت عالی و نهاد های تحصیالت عالی میباشد.

 تحصیلی، جذب محصلین خیالی، ایجاد و گسترش فرهنگ قانون شکنی در نظام تحصیالت عالی میگردد.

 پاسخ مرجع

از  آمریت محترم ایجاد ریاست پوهنتونها  و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی در این رابطه چنین پاسخ ارایه نموده است: عده

شعبات ) الحاقیه( یا صنوف درسی از ابتدای سالهای فعالیت در دو مکان فعالیت داشتند اما فاقد جواز بوده در قبال این شعبات 

)الحاقیه( هیئت  از ادارات متعدد مرکزی وزارت توظیف گردیده و گزارش آن پس از مالحظه و حکم مقام محترم وزارت مجدداً 

 ه تا در قبال آنها تصمیم بعدی اتخاذ گردد.شامل اجندای کمیسیون گردید

 قابل ذکر است، موضوع شامل اجندای کمیسیون است که عندالموقع تدویر و نتیجه ابالغ می شود. 

 سفارش هیئت
وزارت تحصیالت عالی مکلف است تا نهادهای متذکره را مطابق احکام  اسناد تقنینی تأدیب و در رابطه راه حل مناسب  -

 .دریافت نمایند
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وزارت تحصیالت عالی مکلف است مطابق اسناد تقنینی طرزالعمل ها و رهنمود های الزم را در زمینه نظارت از فعالیت های  -

اکادمیک نهادهای تحصیالت عالی ترتیب نموده و طبق پالن و برنامه مشخص از تمام فعالیت های نهادهای تحصیالت عالی 

 برخورد جدی صورت گیرد. ،نظارت به عمل آورده و با نهاد های 

 

 5  یافته شماره

ها را ایجاد  پوهنځی ( نهاد تحصیلی خالف احکام اسناد تقنینی و بدون جواز12عنوان یافته: به تعداد )

 نموده و فعالیت دارند

 تشریح یافته

، نهاد های تحصیلی 1392( سال 1114( مادۀ یازدهم مقرره تحصیالت عالی خصوصی منتشرۀ جریده رسمی شماره)2طبق فقره )

های تحصیلی و جذب محصلین  پوهنځینمیتوانند که بدون طی مراحل قانونی وزارت تحصیالت عالی به شکل خودسرانه به ایجاد 

رت تحصیالت عالی طی مراحل نگردیده باشد اقدام نماید. مطابق اسناد تقنینی، انجام در رشته های که اسناد قانونی آن از طرف وزا

 چنین عمل صبغه قانونی نداشته و رشته های ایجاد شده فاقد اعتبار اکادمیک تلقی میباشد.

طی مراحل ( نهاد تحصیالت عالی خصوصی  بدون  تکیمل 12ظف تفتیش نشان میدهد که تعداد )ؤدرحالیکه یافته های هیئت م

( نهاد در 12لست تعداد ) قانونی و مجوز قانونی رشته ها و دیپارتمنت ها را ایجاد نموده و شکل خودسرانه فعالیت مینمایند.

 ( گزارش میباشد.2ضمیمه شماره )

تحصیالت عالی علت ایجاد و فعالیت بدون مجوز ناشی از سهل انگاری، نبود نظارت متداوم از فعالیت های اکادمیک نهادهای 

ولین ذیربط وزارت تحصیالت عالی و نهادهای تحصیالت عالی خصوصی وخصوصی و عدم رعایت احکام اسناد تقنینی منجانب مس

مجوز باعث کاهش کیفیت تحصیالت عالی، فراغت افراد خیالی از این نهادها و کاهش عواید مالیاتی  نایجاد و فعالیت بدو میباشد.

 دولت می گردد. 

 هیئتسفارش 
وزارت تحصیالت عالی مکلف است  نهادهای متذکره را مطابق احکام اسناد تقنینی جریمه و بعداً مطابق مقرره تحصیالت عالی 

 .های ایجاد شده غیر قانونی نهادهای تحصیلی را مسدود و فعالیت آنها را به تعلیق درآورده اجراآت جدی نمایند پوهنځیخصوصی، 

 

 6یافته شماره 

به فعالیت اغازنموده و به  پوهنځیقبل از اخذ جواز نهاد و   ( نهاد تحصیلی21یافته:  تعداد )عنوان 

 جذب محصلین پرداخته است

 تشریح یافته

در  1386( سال 939تحصیالت عالی خصوصی منتشره جریده رسمی شماره ) مؤسسات( ماده سوم مقرره 1فقره ) 1طبق جزء 

مورد جواز فعالیت نهادهای تحصیلی چنین مشعر است: مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی، پوهنتون ها و انستیتوت های غیر 

سانس و یدرجه های تحصیلی لدولتی اند که مطابق احکام قانون و این مقرره جواز فعالیت را به منظور تربیه کادرهای تخصصی به 

 باالتر ازآن، از وزارت تحصیالت عالی به دست می آورند.
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تحصیالت عالی خصوصی قبل از تکمیل پروسه طی مراحل قانونی  مؤسسات( 21یافته های هیئت بررسی نشان میدهد که تعداد )

ه است. از مقایسه تاریخ جواز فعالیت و تاریخ اخذ جواز فعالیت نهاد تحصیلی، آغاز به فعالیت نموده و به جذب محصلین پرداخت

غاز فعالیت تحصیلی و جذب محصلین قبل از صدور تاریخ آتحصیالت عالی فوق الذکر معلوم میگردد که  مؤسساتجذب محصلین 

از به ماه قبل از اخد جو 3تحصیالت عالی بیشتر از  مؤسساتجواز صورت گرفته است. ارقام و معلومات موجود نشان میدهد که  

( گزارش می 3( نهاد در ضمیمه شماره )21)جدول ) های مختلف جذب نموده  است. پوهنځیغاز نموده و محصلین را در آفعالیت 

 باشد.(

  

علت اساسی آن عدم پابندی نهادهای تحصیالت عالی به  قوانین و مقررات وزارت تحصیالت عالی و همکاری وزارت تحصیالت عالی 

غاز فعالیت قبل از اخذ جواز سبب بی نظمی در سیستم و آبا نهاد های تحصیالت عالی خصوصی متخلف و استفاده جو میباشند. 

 تحصیالت عالی میگردد. مؤسساتجذب محصلین و فعالیت های اکادمیک نظام تحصیالت عالی و عدم شفافیت در 

 سفارش هیئت

نهادهای تحصیالت عالی خصوصی که قبل از صدور جواز فعالیت و بدون استیذان وزارت تحصیالت عالی آغاز به فعالیت و محصلین 

 تحصیالت عالی تأدیب گردد. مؤسساتجذب نموده طبق احکام مقرره 

 7یافته شماره 

عنوان یافته: ایجاد مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی بدون امکانات زیربنایی مانند تعمیر مناسب 

 دایمی البراتوار و کتابخانه مجهز و فعال، ادیتوریم و جمنازیوم

 تشریح یافته

ستیوت در مورد شرایط ایجاد پوهنتون و ان 1392( مقرره مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی سال 5( ماده )1فقرۀ) 1طبق جزء

  "داشتن تعمیر مناسب دایمی."چنین صراحت دارد: 

چنین مشعر است: داشـتن البراتوارهـای مجهـز و فعـال و  1392( ماده هفتم مقرره تحصیالت عالی خصوصی سال 2فقره ) 8جزء 

 امکانات بهتر آموزشی نظر به رشته مربوط. 

داشتن ادیتوریم و "در مورد چنین مشعر است:  1392( ماده هفتم مقرره تحصیالت عالی خصوصی سال 2فقره ) 10جزء 

  "جمنازیوم.

: داشـتن کتابخانـه عصـری و مجهـز بـا وسـایل 1392تحصیالت عالی خصوصی سـال  مؤسسات( ماده پنجم مقرره 1فقره ) 9جزء 

 الکترنیکی

می از شرایط ایجاد مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی بوده، در اثـر بررسـی اسـناد و مشـاهده ظرفیت وامکانات زیربنایی بخش مه

( نهادهـای تحصـیالت عـالی 35عینی که از نهادهای تحصیالت عالی خصوصی منجانب هیئت مؤظف بررسی صورت گرفت، تعداد )

مسکونی و مراکز تجارتی به شـکل کرایـی  خصوصی تعمیر مناسب دایمی مطابق معیارات اکادمیک ندارند و در تعمیرات رهایشی و

 ( این گزارش میباشد.4لست نهادها در ضمیمه شماوه ) فعالیت داشته که برای فعالیت های اکادمیک مناسب به نظر نمیرسد.

(  16همچنان، در اثر بررسی اسناد و مشاهده عینی که از نهادهای تحصیالت عالی خصوصی صورت گرفت، به نظر رسید که تعـداد )

 ،تحصیالت عالی البراتوار مجهز و فعال برای رشته های طب معالجوی، قابلگی، انجنیری و کمپیوتر ساینس و غیـره باشـد مؤسسات
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ند تا ظرفیـت گنجـایش محصـلین را کـه دریـک ه اعیارات اکادمیک برای البراتوارها نیز نداشتنداشته فضاء و محل مناسب مطابق م

زمان مشخص کارهای عملی و تحقیقاتی را انجام میدهند، داشته باشـد. عـالوه بـر آن، ازینکـه در رابطـه بـه چگـونگی موجودیـت 

تحصیالت عـالی در دوسـیه هـای کـاری موجـود  مؤسساتم البراتوارهای مجهز و فعال، گزارش های بازدید از امکانات زیربنایی تما

 تحصیالت عالی که البراتوارهای مجهز و فعال ندارد ممکن به مراتب باالتر از ارقام فوق الذکر باشد. مؤسساتنبود، ازینرو تعداد 

 اشد(( این گزارش میب4تحصیالت عالی که البراتوار مجهز و فعال ندارند در ضمیمه شماره ) مؤسسات) جدول 

(  34ظـف بررسـی نشـان میدهـد کـه تعـداد) ؤاز طرف دیگر، گزارشات موجود وزارت تحصیالت عالی و مشاهدات عینـی هیئـت م

تحصیالت عالی ادیتوریم و جمنازیوم از زمان ایجاد الی اکنون ندارد. همچنان، ازینکه در رابطـه بـه چگـونگی موجودیـت  مؤسسات

تحصیالت عالی در دوسـیه هـای کـاری موجـود  مؤسساتید وزارت تحصیالت عالی از تمام ادیتوریم و جمنازیوم، گزارش های بازد

تحصیالت عالی که ادیتوریم و جمنازیوم  از زمان ایجاد الی اکنون ندارد ممکن بیشتر از ارقام فـوق الـذکر  مؤسساتنبود. بناً، تعداد 

 باشد.

 ( این گزارش میباشد(6ضمیمه شماره ))جدول نهادهای تحصیلی که ادیتوریم و جمنازیوم ندارند در 

علت اساسی عدم در نظر گرفتن معیارها و شرایط در ایجاد نهادهای تحصیالت عالی و یا اینکه نهادهای که ایجاد گردیده عدم 

 مؤسساتولین ذیربط وزارت تحصیالت عالی و وتطبیق احکام اسناد تقنینی ناشی از سهل انگاری، بی کفایتی، و بی توجهی مس

حصیالت عالی خصوصی می باشد. این موضوع باعث کاهش کیفیت تدریس علوم طبی و ساینسی علی الخصوص در بخش های ت

 عملی و کاهش دانش تخصصی، کیفیت و اعتبار نهادهای تحصیلی متأثر میگردد و باعث نارضایتی محصلین و مردم نیز می گردد.

 پاسخ مرجع

تحصیالت عالی خصوصی در ارتباط به موضوع تحریر داشته اندکه: با وجود تالش ها در ریاست محترم پوهنتونها  و مؤسسات 

قسمت جای دایمی که یکی از دغدغه های وزارت نیز است، نسبت نبود زمین مناسب و عدم همکاری و حمایت الزم دولت در 

نهاد ها در اماکن کرایی و خانه های  اکثریت این ،بخش سکتور خصوصی تحصیالت عالی و نبود  سرمایه کافی از جانب نهادها

صراحت یافته و الزم است تا یک میکانیزم  (1)بند ( 8) رهایشی ادامه فعالیت مینمایند مقرره جدید که در حال نشر است ماده

 تعریف شده، تشریح و راه تطبیق و دستیابی آنرا مهیا سازد.

م پوهنتونها و مؤسسات  تحصیالت عالی خصوصی مکلف به رعایت شرایط ایجاد متذکر گردیده اند: تمابه همچنان در ارتباط 

مقررات وزارت تحصیالت عالی و تطبیق معیارها و شرایط اکادمیک بوده که در این راستا مقرره مؤسسات  تحصیالت عالی خصوصی 

ی و محدودیت منابع انسانی را تعیین و مقرر داشته است، با توجه به کثرت پوهنتونها  و مؤسسات  تحصیالت عالی خصوص معیارها

خدماتی برای محصالن و فارغان میباشند، این امر سبب  امورتمام کارمندان این ریاست مصروف  فعلی در تشکیل این ریاست تقریباً 

شده تا نظارت الزم از فعالیت ها مؤسسات  خصوصی به گونه عینی مقدور نباشد همچنان نبود اسناد تقنینی واضح در زمینه نظارت 

 را تعریف و تبیین نموده باشد، جزء مشکالت پنداشته میشود. معیارهاو ارزیابی که 

 سفارش هئیت

را در خصوص داشتن البراتوارهای مجهز و فعال، کتابخانه عصری  1398وزارت تحصیالت عالی مکلف است احکام مقرره سال  (1

 تطبیق نمایند.و مجهز، ادیتوریم و جمنازیوم باالی تمام نهادهای تحصیالت عالی 
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ریاست محترم پوهنتونها و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی باید مطابق مقرره تحصیالت عالی خصوصی و تفاهمنامه، برای  (2

تمامی نهاد های تحصیالت عالی خصوصی یک محدوده زمانی) یک الی پنج ( سال را تعیین نماید که در زمان متذکره، تمامی 

 عمیر مناسب دایمی را متناسب به شرایط اکادمیک اعمار نمایند. نهاد های تحصیالت عالی خصوصی، ت

 

 ۸یافته شماره 

عدم ترتیب و انکشاف طرزالعمل ها، لوایح و رهنمودها در زمینه ایجاد و ارتقاء نهادهای   عنوان یافته:

 تحصیلی

 تشریح یافته

مربوط به مؤسسات تحصیالت  اموروزارت تحصیالت عالی مطابق احکام اسناد تقنینی مربوط مکلفیت دارد تا بمنظور انسجام بهتر 

عالی و پوهنتون های خصوصی طرزالعمل، لوایح و رهنمود های مشخص انکشاف، ترتبیب و برای انسجام و تنظیم اجراآت خویش 

 مورد استفاده قرار دهند.

از زمان ایجاد نهادهای  مؤسساتت عالی بمنظور انسجام و مدیریت بهتر پروسه ها و چگونگی طی مراحل اسناد وزارت تحصیال

اجراآت صورت گرفته و  ،طرزالعمل ها و رهنمودهای کاری را انکشاف و ترتیب ننموده در موارد بیشتر 1398تحصیلی الی سال 

خالف روحیه و احکام اسناد تقنینی میباشد که نشان دهنده ضعف مدیریتی ریاست پوهنتون ها و  اسناد طی مراحل شده

بوده و زمینه سازی را برای برخورد های دوگانه، سلیقوی و سوء استفاده  موردتحصیالت عالی وزارت تحصیالت عالی در  مؤسسات

 اساس معیارهای واحد ایجاد نگردیده است.تحصیلی ایجاد شده به  مؤسساتمساعد ساخته، به همین سبب است که 

علت اساسی عدم ترتیب طرزالعمل ها، لوایح و رهنمودها سهل انگاری و عدم مسوولیت پذیری مسوولین ذیربط ریاست پوهنتون ها 

تحصیالت عالی به پوهنتون های خصوصی که معیارها و شرایط را  مؤسساتمیباشد.ارتقاء  تحصیالت عالی خصوصی مؤسساتو 

کمیل ننموده، طی مراحل ناقص اسناد اداری نهادهای تحصیلی در امر ارتقای نهادهای تحصیلی و زمینه سازی برای سوء استفاده ت

 .را مساعد میسازد

 سفارش هیئت 

 مؤسساتتحصیالت عالی در روشنی اسناد تقنینی  مؤسساتمربوط به ارتقاء  اموروزرات تحصیالت عالی برای انسجام بهتر 

تحصیالت عالی خصوصی طرزالعمل، لوایح، رهنمود و چک لیست ها را وضع و مورد استفاده قرار دهند. همچنان کارمندان ریاست 

تحصیالت عالی خصوصی که در زمینه غفلت نموده مطابق احکام قوانین نافذه کشور همرای آنها برخورد  مؤسساتپوهنتون ها و 

 صورت گیرد.
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    9 یافته شماره

عنوان یافته: عدم موجودیت استادان دایمی در هر دیپارتمنت با درجه حداقل ماستری در پوهنتون 

 های خصوصی

 تشریح یافته
در  1392( سال 1114تحصیالت عالی خصوصی منتشره جریده رسمی شماره ) مؤسسات( ماده پنجم مقرره 1فقره ) 3طبق جز 

 ارتباط شرایط ایجاد پوهنتون چنین صراحت دارد:

 داشتن استادان به درجه تحصیلی حد اقل ماستری یا باالتر ازآن.  -3

( در ارتباط استادان پوهنتون های خصوصی 1386تحصیالت عالی خصوصی سال ) مؤسسات( ماده پنجم مقرره 1فقره ) 5جزء

 چنین صراحت دارد:

 ( داشتن حد اقل پنج استاد دایمی در هر دیپارتمنت. 5)

مسلکی و ورزیده یکی از شاخص های اساسی نظام اکادمیک بوده و بدون درنظرداشت این معیار کیفیت  داشتن استادان باظرفیت،

ثر میگردد. این درحالیست که، از زمان ایجاد نهادهای تحصیلی الی اکنون دیپارتمنت ها به سطح أتدریس در نهادهای تحصیلی مت

در پوهنتون های خصوصی تفکیک نگردیده.  طبق معلومات ارائه شده به هیئت بررسی، ازاینکه دیپارتمنت های پوهنتون  پوهنځی

های خصوصی مشخص نگردیده، تعداد پنج تن استاد دایمی در هر دیپارتمنت نیز درنظر گرفته نشده است. ریاست تقرر و ترفیعات 

ظف بررسی صرف از شش پوهنتون خصوصی و آنهم صرف از یک ؤهیئت م 22/4/1399 مؤرخ( 43علمی در پاسخ استعالم شماره )

( تن استاد با درجه ماستری آن نیز در اسناد ارائه شده واضح نمی باشد ارائه نموده که در تناسب 8( الی )5آن به تعداد ) پوهنځی

 به دیپارتمنت های موجود در پوهنتون های خصوصی بسیار اندک به نظر میرسد. 

تحصیالت  مؤسساتاکادمیک، قبل ازینکه  امورتحصیالت عالی خصوصی و ریاست عمومی انسجام  مؤسساتاست پوهنتون ها و ری

 مؤسساتعالی لست استادان واجد شرایط را بادرنظرداشت احکام مقرره در اختیار واحد های ذیربط قرار دهند و اسناد اساتید 

منت های موجود نهاد تحصیلی مورد ارزیابی و کارشناسی قرار گیرد و از موجودیت تحصیالت عالی مطابق مقرره با تفکیک دیپارت

به پوهنتون خصوصی ارتقاء نموده  مؤسسهاساتید کافی مطابق احکام مقرره فوق الذکر اطمینان حاصل گردد خالف احکام مقرره از 

( تن 4الی اکنون اساتید حد اقل ماستر به تعداد )است.قابل یادآوری است که تعداد اکثریت پوهنتون های خصوصی از زمان ایجاد 

 ( گزارش میباشد.4لست در ضمیمه شماره )به تفکیک های موجود ندارند. 

علت اساسی عدم موجودیت استادان دایمی سهل انگاری وعدم مسوولیت پذیری مسوولین ذیربط وزارت تحصیالت عالی و پوهنتون 

 احکام اسناد تقنینی و بی توجهی به بهبود کیفیت خدمام تحصیالت عالی میباشد.های خصوصی به معیارها و شرایط اکادمیک 

نبود استاد دایمی با درجه حد اقل ماستری یکی از ضعف ها و مشکالت اساسی پوهنتون های خصوصی بوده که کیفیت خدمات 

 تحصیلی را در نهادهای تحصیالت عالی بصورت جدی تحت سوال قرار داده است. 

 ت:سفارش هیئ
وزارت تحصیالت عالی مکلف است استادان نهادهای تحصیلی را مورد ارزیابی دقیق قرار داده و احکام مقرره را در خصوص باالی 

 تطبیق  نماید.نهاد های تحصیالت عالی خصوصی تمام 
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 10یافته شماره 

تحصیالت عالی توسط هیئت  مؤسساتعنوان یافته: عدم رعایت شرایط و معیارات مندرج مقرره 

بینانه از ظرفیت زیربنایی و اکادمیک نهاد های تحصیالت عکمیسیون ایجاد و ارزیابی ناقص و غیر واق

 عالی 

 تشریح یافته

ظف میگردد تا امکانات ؤبعد از طی مراحل مقدماتی درخواستی ارتقاء مؤسسات تحصیالت عالی به پوهنتون های خصوصی، هیئت م

ادمیک نهادهای تحصیلی را ارزیابی و گزارش آن با کمیسیون ایجاد شریک نمایند. هیئت باید طبق معیارات و شرایط زیربنایی و اک

) داشتن تعمیر مناسب  که برای ایجاد و ارتقاء مؤسسه تحصیالت عالی به پوهنتون خصوصی در مقرره پیش بینی گردیده مانند

ید أیی در هر دیپارتمنت با درجه تحصیلی حد اقل ماستری، نصاب و مفردات درسی تدایمی، لوازم مورد نیاز تدریسی، استادان دایم

شده، تفکیک رشته ها و دیپارتمنت تحصیلی، حصول اطمینان از داشتن البراتوار های مجهز و فعال، مرکز تحقیقات علمی، 

یگر(  طی یک پالن عملی، رهنمود مشخص کتابخانه عصری و مجهز، داشتن ادیتوریم و جمنازیوم، پارکینگ وسایط و موارد مهم د

و چک لست که در آن تمام معیارات فوق الذکر تذکر داده شده باشد به شکل مستند ارزیابی نموده و مطابق آن گزارش به 

 کمیسیون ایجاد ارائه نماید. 

استفاده ننموده، که در مورد  هیئت بازدید کننده که از نهادهای تحصیلی بازدید نموده از  پالن و چک لیست مشخص جهت بازدید

ناقص، غیر مستند و بدون اسناد حمایوی) تصاویر از  اکثریت معیارهای فوق الذکر معلومات ارائه نگردیده و گزارشات ارزیابی کامالً 

یم گرفته امکانات زیربنایی( و عاری از معلومات مهم و اساسی میباشد که به اساس آن در مورد واجد شرایط بودن و یا عدم آن تصم

شود. از اجراآت فعلی کمیسیون ایجاد و هیئت بازدید کننده معلوم میگردد که در ارتقاء مؤسسات تحصیالت عالی به پوهنتون های 

خصوصی در مجموع اسناد تقنینی، معیارها و شرایط مختلف به شکل اساسی در نظر گرفته نشده و درمورد برخورد سطحی صورت 

 گرفته است.

درنظر گرفتن شرایط و معیارها عدم ارزیابی درست و معیاری از امکانات و ظرفیت اکادمیک و زیربنایی نهاد های  علت اساسی عدم

برخوردهای سلیقوی هیئت بازدیده کننده،  , تحصیلی و عدم در نظر گرفتن شرایط و معیارهای ایجاد پوهنتون ها، سهل انگاری

 .حصیالت عالی خصوصی میباشدت مؤسساتکمیسیون ایجاد و ریاست پوهنتون ها و 

درصورتیکه شرایط و معیارهای ایجاد پوهنتون ها در ارزیابی نهادهای تحصیلی درنظر گرفته نشود سبب میگردد تا نهادهای 

تحصیلی که شرایط ارتقاء را تکمیل ننموده، بدون تکمیل کیفیت علمی و زیربنایی ارتقاء نموده و به اعتبار نهادهای تحصیالت عالی 

 کیفیت صدمه وارد میگردد. با

 سفارش هیئت

ازینکه هیئت بازدید کننده بصورت سطحی و ناقص وضعیت نهادهای تحصیلی را ارزیابی نموده و معیارهای اساسی ایجاد پوهنتون 

 ،ردندهای خصوصی را در نظر نگرفته، مسوولین ذیربط مورد تأدیب قرار گیرد و در ارزیابی های بعدی نهادهای تحصیلی توظیف نگ

همچنان برای ارزیابی امکانات زیربنایی و آکادمیک رهنمود، چک لست و ابزار مشخص ارزیابی طرح و در ارزیابی نهادهای 

 تحصیالت عالی با درنظرداشت اسناد و شواهد آن استفاده گردد.
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 11یافته شماره 

خصوصی غیر واجد شرایط عنوان یافته: صدور جواز ایجاد برنامه ماستری به نهادهای تحصیالت عالی 

 که معیارهای اساسی ایجاد برنامه ماستری را تکمیل ننموده اند

به پوهنتون خصوصی ارتقاء نیافته و  مؤسسهمالحظه اول: نهادهای تحصیلی که سه دوره فراغت ندارد، از 

 ولی بآانهم جواز برنامه های ماستری برای شان اعطا گردیده است ،امکانات علمی و زیربنایی ضعیف دارد

ماده سوم الیحه برنامه های ماستری و دکتورا: برنامه های تحصیالت عالی فوق لیسانس تنها توسط پوهنتون های معتبر  طبق

وزارت تحصیالت عالی ارائه د کمیسیون عالی تحصیالت فوق لیسانس و منظوری أییراجستر شده وزارت تحصیالت عالی بعد از ت

 شده می تواند.

: داشتن الاقل سه دوره فراغت به سویه لیسانس و موجودیت 1390( ماده نهم الیحه برنامه های ماستری تصحیح شده سال 1فقره )

 .در ارائه تحصیالت به سویه لیسانس مؤسسهارزیابی مثبت از وضعیت و کیفیت فعالیت 

صورت گرفته،  1393و   1391نهادهای تحصیالت عالی: طبق نتایج ارزیابی دور اول و دوم که در سال نتایج ارزیابی دور اول و دوم 

تحصییالت عالی و پوهنتون های خصوصی که در کتگوری ضعیف قرار گرفته اند هرگاه طی یک سمستر در وضعیت آن  مؤسسات

ن، نهادهای تحصیلی که به اساس ارزیابی در کتگوری بسیار بهبود قابل مالحظه رونما نگردد به مسدود شدن آن اقدام گردد. همچنا

 ضعیف، ضعیف و قناعت بخش قرار گرفته اند الی ارتقاء به سویه بهتر، توسعه نموده نمیتواند.

( نهاد تحصیالت عالی خصوصی معیارها و  شرایط اساسی ایجاد و تطبیق برنامه های فوق لیسانس را تکمیل 9درحالیکه تعداد )

اکادمیک و ریاست پوهنتون های خصوصی طی مراحل و  امورو خالف لوایح و معیارات توسط ریاست  عمومی انسجام ننموده 

منظور نموده اند.  "متن پیشنهاد منظور است اجراآت اصولی کنید.... "پیشنهاد آن توسط مقام وزارت تحصیالت عالی با احکام

سویه لیسانس تسجیل یافته ولی در احکام مقام وزارت منظوری و یا عدم ازینکه در پیشنهاد، عدم تکمیل سه دوره فراغت به 

منظوری آن واضح نمی باشد. درحالیکه به اساس همین حکم برنامه های ماستری در تعداد نهادهای تحصیالت عالی ایجاد گردیده 

 اند.

و میبایست به نسبت عدم تکمیل معیار، جواز کید باالی اجراآت اصولی گردیده أظف، ازینکه در حکم مقام وزارت تؤاز نظر هیئت م

تحصیالت عالی و پوهنتون های خصوصی احکام اجراآت اصولی مقام را  مؤسساتکه ریاست یبرنامه ماستری اعطا نمی گردید. درحال

و تبانی جواز ایجاد برنامه را صادر نموده که نشان دهنده اجراآت متناقض و  سازش  ،نادیده گرفته و خالف حکم و معیار ها

 مسوولین ذیربط با نهادهای تحصیالت عالی میباشد.

نهادهای تحصیالت عالی که معیارات و شرایط ایجاد برنامه های ماستری را تکمیل ننموده بطور خالصه در ذیل از آنها تذکر بعمل 

 :( گزارش میباشد7آمده که تفصیل آن در جدول ضمیمه شماره )

به  مؤسسهتحصیالت عالی افغانستان به نسبت عدم تکمیل معیارهای سه دوره فراغت به سویه لیسانس، ارتقاء از  مؤسسه -1

 پوهنتون و عدم تطبیق تفاهمنامه همکاری با پوهنتون جیندال هندوستان واجد شرایط ایجاد برنامه ماستری  نمی میباشد.

دوره فراغت، عدم کسب نمره خوب در ارزیابی تضمین کیفیت واعتبار پوهنتون ابن سینا به نسبت عدم تکمیل  معیارهای سه  -2

 به پوهنتون خصوصی واجد شرایط ایجاد برنامه ماستری نمی باشد. مؤسسهدهی و عدم ارتقاء از 

 پوهنتون دعوت به نسبت عدم تکمیل  معیارهای سه دوره فراغت واجد شرایط ایجاد برنامه ماستری نمی باشد. -3
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به پوهنتون خصوصی واجد شرایط  مؤسسهنسبت عدم تکمیل  معیارهای سه دوره فراغت و عدم ارتقاء از پوهنتون کاتب به  -4

 ایجاد برنامه ماستری نمی باشد.

به پوهنتون خصوصی واجد شرایط ایجاد برنامه ماستری نمی  مؤسسهپوهنتون باختر به نسبت عدم تکمیل معیار ارتقاء از  -5

 باشد.

به پوهنتون قبل از ایجاد  مؤسسهسبت عدم تکمیل  معیارهای سه دوره فراغت و عدم ارتقاء از پوهنتون خاتم النبیین به ن -6

 برنامه ماستری واجد شرایط ایجاد برنامه ماستری نمی باشد.

 پوهنتون دنیا نسبت عدم تکمیل  معیارهای سه دوره فراغت واجد شرایط ایجاد برنامه ماستری نمی باشد. -7

(  قرار گرفتن در کتگوری ضعیف در ارزیابی تضمین کیفیت واعتبار دهی 2) بت کسب نمرهپوهنتون جامعه المصطفی نس -8

 واجد شرایط ایجاد برنامه ماستری نمی باشد.

، 1393و همچنان درسال  1391واحد کابل به نسبت قرار گرفتن در کتگوری نهادهای ضعیف در سال -زاد اسالمیآپوهنتون  -9

 مجدداً قرارگرفتن در کتگوری ضعیف در اثر ارزیابی تضمین کیفیت و اعتباردهی، واجد شرایط ایجاد برنامه ماستری نمی باشد. 

 

تن استاد  ستری را تطبیق مینمایند حد اقل چهارمالحظه دوم: نهادهای تحصیالت عالی که برنامه ما

 در هر برنامه  ماستری مطابق احکام مقرره و الیحه  ندارند.

تحصیالت عالی فوق لیسانس در مورد چنین صراحت دارد:  1393( ماده بیست ویکم الیحه تصحیح شده سال 2طبق فقره)

عضو با صالحیت تدریس در برنامه فوق لیسانس پیشنهادی را دارا  داشتن شورای علمی و دیپارتمنت ذیصالح که الاقل دارای پنج"

باشد. اعضای کادرعلمی سویه ماستر باداشتن رتب پوهنوال و پوهاند و اعضای کادر علمی سویه داکتر با رتبه های علمی پوهندوی 

 "و باالتر از آن در برنامه های مافوق لیسانس و ماستری.

در مورد چنین صراحت  1397( سال 11برنامه های فوق لیسانس منتشره جریده رسمی شماره )( ماده هفتم مقرره 1فقره) 4جزء

داشتن حد اقل چهار تن استاد با درجه تحصیلی دوکتورا و یا ماستر با رتبه علمی حد اقل پوهنوال جهت تدریس در رشته "دارد: 

 "مربوط بادرنظرداشت شرایط ذیل...

ثر ؤت اساتید و کادر علمی مطابق معیارها نقش تعیین کننده در رابطه با چگونگی تطبیق مدر برنامه های فوق لیسانس موجودی

برنامه های ماستری دارند که بدون موجودیت اساتید مطابق احکام مقرره برنامه های ماستری در نهادهای تحصیالت عالی 

 تطبیق شده نمیتواند.  مؤثرخصوصی بطور مطلوب و 

بررسی نشان میدهد که وزارت تحصیالت عالی اسناد استادان برنامه های ماستری نهادهای تحصیلی که برنامه درحالیکه یافته های 

ماستری را تطبیق مینمایند در زمان ایجاد و قبل از صدور جواز برنامه،  مطابق احکام الیحه و مقرره ارزیابی و کارشناسی وطی 

( تن استاد به سویه دکتورا در هر برنامه 4نی مربوط از صحت و سقم داشتن تعداد )مراحل اداری ننموده تا مطابق احکام اسناد تقنی

 ماستری اطمینان حاصل نمایند.

از طرف دیگر، از معلومات ارائه شده در ارتباط اساتید برنامه های علمی نهادهای تحصیلی معلوم میگردد که اکثریت نهادهای 

( تن محصل برای آن درنظر 30برای یک برنامه که تعداد ) ابه سویه تحصیلی دوکتور ( تن4) تحصیلی اساتید واجد شرایط به تعداد

( تن یا 80( استاد واجد شرایط تعداد )4) گرفته شده ندارد، پس چگونه این نهادهای تحصیلی میتواند در یک برنامه با داشتن تعداد

 تطبیق نمایند. مؤثرمحصل جذب و برنامه های ماستری را بشکل مطلوب و  باالتر از آن
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: نصاب درسی )کریکولم( برنامه های فوق لیسانس توسط وزارت تحصیالت عالی در زمان 3مالحظه 

 ایجاد برنامه های ماستری کارشناسی، ارزیابی و طی مراحل اداری نگردیده است

نامه های فوق لیسانس، ماده بیستم الیحه بر 3و جزء 1397ماده ششم مقرره تحصیالت عالی فوق لیسانس سال  6مطابق جزء

شده یکی از اجزای اساسی ایجاد و تطبیق برنامه ماستری در نهادهای تحصیالت  تأییدنصاب درسی )کریکلوم( برنامه های ماستری 

عالی بوده و الزم است تا نصاب های درسی برنامه های فوق لیسانس که توسط نهادهای تحصیالت عالی ارائه میگردد طبق احکام 

دی آن جواز فعالیت برنامه های ماستری به أییل از صدور جواز کارشناسی، ارزیابی و طی مراحل اداری گردد و بعد از تمقرره  قب

 نهادهای تحصیلی صادر و ازتطبیق آن بصورت مستمر و دوامدار نظارت به عمل آید. 

تحصیالت عالی خصوصی که برنامه های ماستری را تطبیق مینمایند نصاب و مفردات درسی  مؤسساته پوهنتون ها و یکدرحال

برنامه های فوق لیسانس خویش را به حیث سند پالیسی به وزارت تحصیالت عالی ارائه نموده، ولی نصاب درسی)کریکولم( برنامه 

 بی و طی مراحل اداری نگردیده است. های ماستری نهادهای تحصیلی توسط وزارت تحصیالت عالی کارشناسی، ارزیا

عالوه بر آن، کریکولم های برنامه های ماستری نهاد های تحصیالت عالی از زمان ایجاد آن الی اکنون توسط وزارت تحصیالت عالی 

عالی  بازنگری و ارزیابی نگردیده که نشان دهنده هماهنگی، انسجام و مدیریت ضعیف برنامه های ماستری در نهادهای تحصیالت

 خصوصی میباشد.

علت اساسی آن  ،ازینکه به نهادهای تحصیالت عالی بدون تکمیل معیارات و شرایط اساسی جواز ایجاد برنامه ماستری اعطا گردیده

ضعف مدیریتی، نداشتن ظرفیت علمی و تخنیکی، سهل انگاری، سوء استفاده از صالحیت های وظیفوی مسوولین ذیربط و احتمال 

با نهادهای تحصیالت عالی متصور است. در صورتیکه نهادهای تحصیلی خالف معیارها و شرایط ایجاد برنامه  سازش و تبانی

 ماستری ایجاد گردد سبب میشود تا برنامه های ماستری بشکل ضعیف غیر مطلوب و غیر معیاری تطبیق گردد.

 پاسخ مرجع

ن رابطه چنین توضیحات ارایه نموده اسـت: نظـارت و ارزیـابی ریاست محترم پوهنتونها  و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی در ای

از صالحیت کمیسـیون برنامـه  1397( مقرره تحصیالت عالی فوق لیسانس مصوب سال 10( و )9برنامه های ماستری مطابق ماده )

یت رسـماً بـه های فوق لیسانس می باشد. قابل ذکر است تعداد محصالن جذب شده، وقتی مشخص می شود که کتاب اساس شمول

 این اداره مواصلت ورزد که تا اکنون ارسال نگردیده است.

موضوع جذب بیشتر از صد تن ذریعه مکاتیب متعدد به تمام پوهنتونهای دارای مجوز تدریس برنامه های ماستری ارسال گردیده 

( 21دد. بعداً به اساس پروتوکول شماره  )( تن را جذب نموده باشد، تأیید نمی گر30بود که اسناد هیچ نهاد تحصیلی که بیشتر از )

وزارت، یک عمل انجام یافته خطاب  19/12/1396کمیسیون عالی ایجاد پوهنتونها  و مؤسسات  تحصیالت عالی خصوصی مؤرخ 

 داده شده است. شده و به طی مراحل اسناد محصل اجازه

 سفارش هیئت 

و متخصص غرض ارزیابی تمام برنامه های ماستری را مطابق  وزارت تحصیالت عالی مکلف است تا یک کمیسیون با ظرفیت -

مقرره تحصیالت عالی فوق لیسانس تعیین نمایند. در صورتیکه  نهاد های تحصیالت عالی معیارها و شرایط برنامه های فوق 

فته و متوقف لیسانس را الی مدت معین تکمیل ننمایند، برنامه های ماستری شان الی تکمیل شرایط مورد تعلیق قرار گر

 گردد.

زاد اسالمی بصورت مجدد ارزیابی گردد، آامکانات و ظرفیت اکادمیک و زیربنایی نهادهای تحصیالت عالی جامعه المصطفی و  -

 درصورتیکه معیارها و شرایط مقرره تحصیالت عالی فوق لیسانس را تکمیل ننمایند برخورد قانونی همرای آنها صورت گیرد.
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 12یافته شماره 

 در برنامه های ماستری  تعیین شده( تن محصل بیشتر از معیار 9,787یافته: جذب تعداد ) عنوان

طبق ماده پنجاه ونهم الیحه برنامه های فوق لیسانس: تعداد محصالن هر صنف تحصیالت عالی فوق لیسانس متناسب به 

برنامه تعیین و طی مراحل می کرد، اما در مربوطه از طرف کمیته انسجام  مؤسسهخصوصیت رشته نوعیت و سویه تحصیلی برنامه 

 نفر ....تجاوز نمی نماید. 25برنامه فوق لیسانس، ماستری و مافوق ماستری از 

 ( ماده سی و سوم  مقرره فوق لیسانس در مورد چنین صراحت دارد: 3( و )2( و فقره های )1فقره ) 1جزء 

( نفر. جذب محصلین از طریق امتحان اختصاصی سال یک بار 30) تعداد محصلین در برنامه ماستری در یک رشته حد اکثر سی

( تن محصل را در یک برنامه ماستری داشته باشند، می توانند بعد از 30صورت میگیرد. هرگاه پوهنتون ها امکانات جذب بیشتر از )

میسیون مربوطه و منظوری وزیر ارزیابی امکانات شان طور واقع بینانه توسط کمیته و تأیید بورد، شورای علمی پوهنتون و ک

 ( تن محصل دیگر را نیز جذب نمایند.30تحصیالت عالی حد اکثر )

استاد رهنما می تواند در هر دوره تحصیلی برنامه ماستری حد اکثر پنچ محصل را   ( ماده شانزدهم مقرره فوق لیسانس:3فقره )

 رهنمایی کند

ام مقرره والیحه را درنظر نگرفته و به جذب محصلین به مراتب باالتر از معیار الت عالی خصوصی احکحصیدرحالیکه تمام نهادهای ت

( تن محصل 5ین شده پرداخته ولی مطابق آن اساتید و کادر عملی واجد شرایط و امکانات زیربنایی نداشته، درصورتیکه برای )یتع

محصل جذب شده یا باالتر از آن در یک رشته ( تن 100یک استاد رهنما طبق احکام مقرره الزمی باشد، پس برای تعداد )

( استاد واجد 4اساتید واجد شرایط الزمی بوده که تمام نهادهای تحصیلی، امکانات و ظرفیت در یک برنامه باالتر از ) 20موجودیت 

، 671،410اد )به ترتیب تعد 1397شرایط را ندارند. بطور مثال، پوهنتون دنیا، کاردان، ابن سینا و خاتم النبیین در سال 

تن استاد واجد شرایط دارد که اساتید و ظرفیت  4( تن محصل را در یک برنامه ماستری جذب نموده درحالیکه صرف 144،133

 موجود به هیچ صورت برای جذب محصلین باالتر از معیار کافی نمی باشد.

نشان میدهد که پوهنتون های خصوصی طی هیئت بررسی  15/4/1399 مؤرخ( 28طبق معلومات ارائه شده طی استعالم شماره )

( تن 5830( تن محصل به برنامه های ماستری جذب نموده که از آن جمله تعداد )15,619تعداد ) 1398الی  1391سالهای 

( تن آن خالف مقرره والیحه جذب گردیده است.  پوهنتون های خصوصی 9,789محصل مطابق احکام مقرره و الیحه، و تعداد )

شت نبود اساتید واجد شرایط، امکانات ضعیف اکادمیک و زیربنایی،  ظرفیت جذب و تطبیق برنامه های فوق لیسانس را بادرنظردا

 ( تن در یک رشته ندارد.30بیشتر از سی )

از جذب محصلین خالف احکام اسناد تقنینی توسط نهادهای تحصیالت عالی معلوم میگردد که وزارت تحصیالت از مرحله پذیرش 

ن الی فراغت آنها نظارت مطلوب به عمل نیاورده که نشان دهنده اجراآت ضعیف در قبال تطبیق احکام مقرره و الیحه برنامه محصلی

) جدول محصلین جذب شده های فوق لیسانس و اجراآت نامسووالنه واحد های مربوطه وزارت تحصیالت عالی در زمینه میباشد. 

  ( این گزارش میباشد(7)در ضمیمه شماره

علت اساسی جذب بیشتر از معیار عدم رعایت احکام الیحه و مقرره تحصیالت عالی فوق لیسانس منجانب مسوولین ذیربط وزارت 

ضعف جدی مدیریتی و نظارتی واحد های ذیربط وزارت تحصیالت   همچنان ،تحصیالت عالی و نهادهای تحصیالت عالی خصوصی

 ن شده متصور است.یاحتمال فساد و تبانی در جذب بیشتر از سقف تعیعالی پیرامون تطبیق برنامه فوق لیسانس که 
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جذب محصلین باالتر از سقف تعیین شده باعث کاهش کیفیت تدریس به شیوه شاگرد محوری گردیده، امکانات و ظرفیت 

محصل را نداشته و  ین شده یاکادمیک و زیربنایی پوهنتون ها تکافوی تکمیل معیار ها و شرایط برای جذب بیشتر از معیار تع

ثر میگردد. ازینکه نهادهای تحصیالت عالی به مراتب باالتر از معیار أخره کیفیت تدریس در نهادهای تحصیلی خصوصی متاالب

محصل جذب نموده و بعداً توسط واحد های ذیربط اسناد فراغت محصلین طی مراحل گردیده نشان میدهد که اجراآت ریاست 

 حصیالت عالی خصوصی در زمینه شفاف نمی باشد.ت مؤسساتپوهنتون  ها و 

 سفارش هیئت 
طبق مویدات قانون کار و اصول اداری  نمودهمسوولین ذیربط که در مغایرت با احکام اسناد تقنینی عمل نموده، کسب مسوولیت 

جلوگیری به  از جذب محصلین باالتر از سقف را ایجاد نماید تا یک میکانیزم مشخص همچنان وزارت تحصیالت عالی تأدیب گردد.

و باالتر از سرانه  از جذب خود انجام دهند تا نظارت و ارزیابی مستمر و متداوماز پروسه جذب محصلین  عمل آید. عالوه بر آن، 

 سقف در مرحله جذب محصلین جلوگیری به عمل آید.

 

 

 13یافته شماره 

میکانیزم مشخص و رهنمودها برای  ایجاد و تطبیق  برنامه عنوان یافته: عدم موجودیت طرزالعمل، 

 139۸الی  1391های ماستری طی سالهای 

 تشریح یافته
انکشاف و ترتیب رهنمود ها، میکانیزم و طرزالعمل های مشخص و واضح برای چگونگی طی مراحل اسناد  ایجاد و تطبیق برنامه 

ی دارای اهمیت زیادی بوده که به اساس آن از یکطرف پروسه کاری و اسناد تحصیالت عال مؤسساتهای ماستری در پوهنتون ها و 

 مورد نیاز برای طی مراحل و تکمیل آن مشخص و از طرف دیگر، شرایط و معیارهای اصلی و فرعی تفکیک میگردد.

تحصیالت عالی که اکادمیک  وزارت  امورتحصیال ت عالی خصوصی و ریاست انسجام  مؤسساتدرحالیکه، ریاست پوهنتون ها و 

تحصیالت عالی خصوصی  مؤسساتمکلفیت و مسوولیت پیشبرد طی مراحل ایجاد و تطبیق برنامه های ماستری در پوهنتون ها و 

را به عهده داشته در زمان ایجاد برنامه های ماستری هیچ گونه اسناد رهنمودی بشمول طرزالعمل ها، رهنمود های کاری، چک 

 ی ایجاد را ترتیب ننموده اند.لست های مشخص و معیارها

در "هیئت مؤظف بررسی ریاست انکشاف برنامه های علمی چنین نگاشته است  26/3/1399 مؤرخ( 3در پاسخ استعالم شماره )

ید شده برای پروسه طی مراحل جواز و جود نداشته، به اساس تقاضای أیبخش ماستری هکذا در اوایل کدام میکانیزم و رهنمود ت

که نشان دهنده نواقص جدی در چگونگی طی مراحل اسناد  "از طریق کمیسیون مربوط اجراآت الزم صورت گرفته استپوهنتون 

 پوهنتون های خصوصی برای ایجاد برنامه های ماستری میباشد.

اد و ترتیب ولین ذیربط وزارت تحصیالت عالی در ایجوعلت اساسی نبود طرزالعمل ها و میکانیزم ها بی توجهی و سهل انگاری مس

ها و رهنمودهای مشخص برای طی مراحل اسناد ایجاد برنامه های ماستری، ضعف مدیریت و سوء استفاده از صالحیت طرزالعمل

 های وظیفوی به منظور اجراآت دوگانه در قبال نهادهای تحصیلی خصوصی متقاضی برنامه ماستری می باشد.

وی با نهادهای متقاضی ایجاد برنامه ماستری، سازش، تبانی و زمینه را برای های سلیق عدم موجودیت طرزالعمل ها سبب برخورد

 فساد و سوء استفاده فراهم میسازد. 
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 سفارش هیئت 
وزارت تحصیالت عالی مکلف است تا در روشنی احکام مقرره فوق لیسانس، طرزالعمل ها، رهنمودها و چک لیست های  مشخص 

برنامه ماستری ترتیب نماید تا از اجراات دوگانه و برخورد سلیقوی در ایجاد و تطبیق برنامه در خصوص ایجاد، تطبیق و ارزیابی از 

 های ماستری جلوگیری گردد.

 

 14یافته شماره 

عنوانی یافته: ضعف کمیسیون برنامه های فوق لیسانس در امر انسجام، هماهنگی، نظارت و ارزیابی 

 برنامه های ماستری 

سانس در امر انسجام، هماهنگی، نظارت و ارزیابی برنامه های یبرنامه های فوق ل: ضعف کمیسیون 1مالحظه 

 ماستری

کمیسیون برنامه های فوق لیسانس وزارت تحصیالت عالی بمنظور انسجام، هماهنگی، نظارت و ارزیابی برنامه های فوق لیسانس 

فوق لیسانس در تفاهم با پوهنتون ها طرح نماید و از مکلف است تا پالن های انکشافی ساالنه و درازمدت را برای برنامه های 

تطبیق اسناد تقنینی و معیار های علمی در رابطه با برنامه های فوق لیسانس نظارت و مراقبت نماید در ضمن برای تطبیق برنامه 

وق لیسانس در  های فوق لیسانس لوایح و طرزالعمل های مشخص وضع و ایجاد نموده و الیحه داخله و فیس برنامه های ف

ید کمسیسون و منظوری وزیر تحصیالت عالی قابل تطبیق بوده که جز وظایف و مکلفیت های أیپوهنتون های خصوصی بعد از ت

 کمیسیون برنامه فوق لیسانس میباشد.

نجایی که ایجاد برنامه های آاز "( هیئت بررسی نگاشته نگاشته اند11کمیسیون برنامه های فوق لیسانس در پاسخ استعالم شماره )

( 1397/قوس/14تا انفاذ مقرره تحصیالت عالی فوق لیسانس ) 9/9/1394تحصیالت عالی خصوصی از تاریخ  مؤسساتماستری در 

طی نامه متحدالمال از تمام نهادهای  1398تحصیالت عالی خصوصی وقت بوده که در سال  مؤسساتاز صالحیت ریاست 

تحصیالت عالی  مؤسساتفی ساالنه و درازمدت مطالبه گردیده است و بدلیل عدم ارائه پاسخ از جانب تحصیالت عالی پالن انکشا

 ".تاکنون پالن انکشافی ساالنه و درازمدت ترتیب نشده است

تا اواخر  1394با توجه به اینکه از سال "در ارتباط نظارت و ارزیابی از تطبیق اسناد تقنینی در برنامه های ماستری نگاشته اند که 

تحصیالت عالی وقت  مؤسساتتحصیالت عالی خصوصی مربوط به ریاست  مؤسساتریاست انکشاف برنامه های ماستری  1397

  ".بوده و کدام ارزیابی در این مدت از جانب ریاست انکشاف برنامه های علمی صورت نگرفته است که گزارش آن ارائه گردد

فوق الذکر، حق الشمول و حق االجرت برنامه فوق لیسانس در  1397مقرره سال  ( ماده بیست و هفتم3همچنان طبق فقره )

د کمیسیون و منظوری وزیر تحصیالت عالی قابل أییپوهنتون های خصوصی از طرف پوهنتون های مربوط پیشنهاد و بعد از ت

در  ": استعالم هیئت نگاشته است که ریاست انکشاف برنامه های علمی وزارت تحصیالت عالی در پاسخ به در حالیکه ،تطبیق بوده

) داخله( و حق االجرت )فیس( برنامه های ماستری شان را  مجموع پوهنتون های خصوصی دارای برنامه های ماستری حق الشمول

ید کمیسیون و أیت 1397مقرره تحصیالت عالی فوق لیسانس سال  27( ماده 3( و )2الی اکنون ارائه ننموده و مطابق فقره )

  "وری مقام وزارت را ندارند.منظ
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: عدم ایجاد بورد و کمیته برنامه های ماستری منجانب نهادهای تحصیلی خصوصی از زمان ایجاد 2مالحظه 

 برنامه های ماستری الی اکنون

بررسی به منظور "( 1زمینه چنین صراحت دارد) در 1397طبق ماده یازدهم  و سیزدهم مقرره تحصیالت عالی فوق لیسانس سال 

و نظارت از فعالیت، کیفیت و تطبیق برنامه های فوق لیسانس در پوهنتون، بورد برنامه های فوق لیسانس به ترکیب }مطابق مقرره 

 گردد:متذکره{ایجاد که منبعد دراین مقرره بنام بورد یاد می

کمیته برنامه فوق لیسانس تسجیل یافته است. و الذکر برای تنظیم و انسجام برنامه فوق لیسانس، ایجاد در مادۀ سیزدهم مقررۀ فوق

طبق ماده نهم و پانزدهم این مقرره، کمیسیون مکلف است گزارش کمیته و بورد را در رابطه به نظارت از فعالیت، کیفیت و تطبیق 

 برنامه های فوق لیسانس مورد بررسی قرار دهد.

ید کمیسیون برنامه های فوق لیسانس أید ریاست پوهنتون مربوط، تطبق احکام مقررۀ فوق لیسانس بورد و کمیته به اساس پیشنها

و منظوری وزارت تحصیالت عالی تعیین و ایجاد میگردد تا از تطبیق قوانین، مقررات و معیارهای علمی در رابطه با تطبیق برنامه 

ق لیسانس وزارت تحصیالت عالی های فوق لیسانس در پوهنتون های مربوط نظارت به عمل آمده و به کمیسیون برنامه های فو

گزارش ارائه نماید و کمیسیون برنامه های فوق لیسانس مکلفیت دارد تا گزارش کمیته و بورد را در رابطه به نظارت از فعالیت، 

درحالیکه یافته های هیئت مؤظف بررسی نشان میدهد که صرف  ،کیفیت و تطبیق برنامه های فوق لیسانس مورد بررسی قرار دهد

ولی سایر  ،ید وزرات تحصیالت عالی قرار گرفتهأیهنتون خصوصی خراسان  بورد و کمیته فوق لیسانس را ایجاد نموده و مورد تپو

پوهنتون های خصوصی که برنامه های فوق لیسانس را تطبیق مینمایند کمیته و بورد برنامه فوق لیسانس را ایجاد ننموده تا از 

ای فوق لیسانس در پوهنتون های مربوط نظارت و بررسی نموده و کمیسیون فوق لیسانس وزارت فعالیت، کیفیت و تطبیق برنامه ه

تحصیالت عالی گزارش ارائه نمایند که این موضوع یکی از عوامل مهم عدم رعایت اسناد تقنینی در برنامه های فوق لیسانس 

 پوهنتون های خصوصی میباشد.

ذیربط در رابطه به مدیریت و انسجام بهتر برنامه های فوق لیسانس احکام مقرره ولوایح  از اجراآت فعلی معلوم میگردد که مسوولین

موجود سهل انگاری نموده و به همان علت اکثریت احکام اسناد تقنینی در تطبیق برنامه های فوق لیسانس نقض و خالف آن 

ی خویش را انجام نداده که امکان سازش، تبانی و اجراآت صورت گرفته است. بخش های ذیربط درزمینه مسوولیت و مکلفیت قانون

 فساد بین اراکین وزارت تحصیالت عالی و پوهنتون های خصوصی متصور است.

در صورتیکه احکام اسناد تقنینی در تطبیق برنامه های ماستری رعایت نگردد و از آن بصورت متداوم نظارت صورت نگیرد سبب 

 غیر معیاری تطبیق گردد و شفافیت در اجراآت واحد های ذیربط تحت سوال قرار گیرد. میگردد تا برنامه های ماستری به شکل

 

 سفارش هیئت 
کمیسیون برنامه های فوق لیسانس مکلف است بمنظور انسجام بهتر برنامه های فوق لیسانس و تطبیق اسناد تقنینی و معیار  -

برنامه های فوق لیسانس در تفاهم با پوهنتون های که برنامه پالن های انکشافی ساالنه و درازمدت را برای  های علمی،

 .ماستری دارند طرح و تطبیق نماید

اسناد تقنینی و معیار های علمی لوایح و طرزالعمل های مشخص وضع و ایجاد نمایند و ازتطبیق  مؤثربرای تطبیق بهتر و  -

 برنامه ماستری بصورت متداوم نظارت به عمل آورد.

وصی مکلف به ایجاد کمیته ها و بورد فوق لیسانس بوده و کمیسیون باید به صورت متداوم گزارشات پوهنتون های خص -

 .نظارتی از تطبیق اسناد تقنینی بورد را مورد بررسی قرار دهند
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 15یافته شماره 

عدم تمدید جواز فعالیت مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی آریانا شعبه کابل و دیگر عنوان یافته: 

 تحصیالت عالینهادهای 

 تشریح یافته

طبق ماده سوم فقره پنجم  مقرره تحصیالت عالی: جواز فعالیت سند کتبی است که مطابق این مقرره بعد از عقد موافقت نامه برای 

 مؤسس از طرف وزارت تحصیالت عالی صادر می گردد.

 1397الی  1395در اثر بررسی اسناد و کنترول عینی از مؤسسه تحصیالت عالی آریانا شعبه کابل مشاهده گردید که طی سالهای 

شعبه مؤسسه  آریانا در کابل جواز فعالیت نداشته است. اداره مؤسسه تحصیالت عالی آریانا شعبه کابل بعد از گذشت یکسال 

ه  اقدام نکرده و ریاست پوهنتونها و مؤسسات  تحصیالت عالی خصوصی نیز شرایط وضع درمورد تمدید اجازه فعالیت آن مؤسس

 کنترول نظارت پیشگیرانه را انجام نداده است. شزمانو شده برای تمدید فعالیت مؤسسه  تحصیالت عالی خصوصی آریانا به وقت 

تحصیالت عالی آریانا، نهادهای تحصیالت عالی دیگری نیز وجود دارد که وزارت تحصیالت عالی به آن جواز  مؤسسهعالوه بر 

  تحصیالت عالی تصامیم الزم اخذ ننموده است. مؤسساتولی بعد از یک سال در مورد جواز فعالیت  ،یکساله فعالیت اعطا نموده

 پاسخ مرجع 

وصی آریانا شعبه کابل، جواز فعالیت مشروط یک ساله بمنظور تکمیل بعضی از معیار در زمان تأسیس مؤسسه  تحصیالت عالی خص

 ها وکاستی ها تذکر داده شده است.

 سفارش هیئت

که جدیداَ اغاز به فعالیت مینمایند به اساس یک برنامه  نهاد های تحصیالت عالیتحصیالت عالی مطابق مقرره ایجاد از  وزارت

که جواز آن مشروط برای یک سال صادر شده  جامع نظارت و ارزیابی صورت گیرد. در صورتیکه نهادهای تحصیالت عالی خصوصی

  ن اقدام گردد.با درنظرداشت اسناد تقنینی ذیربط به مسدود شدن آ معیارها و شرایط ایجاد را تکمیل نماید نتواند باشد

 

 16یافته شماره 

عنوان یافته: ضعف در ارسال گزارشات ساالنه نهاد های تحصیالت عالی خصوصی به ریاست 

 پوهنتونها  و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی

 تشریح یافته

عالی خصوصـی در  به ارتباط ارسال گزارشات تدریسی، مالی، اداری و انکشافی نهاد های تحصیالت عالی خصوصی، مقرره تحصیالت

مؤسس مکلف است از برنامه های تدریسی، مالی، اداری و انکشافی مؤسسه طور ساالنه بـه  "( چنین صراحت دارد:13( ماده )1بند )

 "وزارت تحصیالت عالی گزارش دهد.

صوصـی شـامل در اثر بررسی اسناد و کنترول عینی از نهادهای تحصیالت عالی خصوصی مشاهده گردید که نهاد هـای تحصـیلی خ

افغانستان، کاتب، دنیا، جامعه المصطفی، کـاردان، پیـام نـور، ابوریحـان، بیـان،  –پالن کار هیئت  قرار ذیل اند: )پوهنتون امریکایی 
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شعبه کابل، رازی، میوند، چراغ، ابن سینا، مشعل، عروج، شرق، تابش، ملی، افغانستان، ادراک، موالنا جالل الدین بلخـی، راه  –آریانا 

جالل آباد، روشان ( گزارشات ساالنه تدریسی، مالی، اداری و انکشافی شانرا طی سال هـای  -هرات، آریانا -ادت، تاج، اشراق، غالبسع

(  به ریاست پوهنتونها  و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی ارسال نکرده اند، علـت عـدم ارسـال گزارشـات سـاالنه 1395-1397)

حترم پوهنتونها  و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی میباشد، که این عمـل باعـث کمبـود ضعف مدیریت و سهل انگاری ریاست م

آگاهی و معلومات از عملکرد و اجراآت نهادهای تحصیلی خصوصی میگردد، کـه خـود روی تصـمیم گیـری جهـت بهبـود و ارتقـاء 

 کیفیت این نهاد ها، اثر منفی دارد.

 پاسخ مرجع

محصالن این اداره مواصلت کرده، درقسمت  اموراسناد تدریسی تحصیلی کانکور، شمولیت، سمستر، فراغت وسایر موارد به شعبات 

ارایه  گزارش مالی صرف اسناد اظهار نامه مالیاتی که اصل آن به نهاد های مربوط و کاپی آن به ادارات ذیربط ) مالی واداری 

د تحلیل وتجزیه در ساختار تشکیالتی این ریاست کدام دیپارتمنت و پست در نظر گرفته نشده و وزارت( ارایه  می گردد، در مور

 پرسونل اداری محدودی مواجه است.باتناسب کمیت و تراکم کاری به 

 سفارش هئیت

عالی خصوصـی و وزارت تحصیالت عالی در رابطه به دریافت گزارشهای ساالنه تدریسی، مالی، اداری و انکشافی نهادهای تحصیالت 

و از وضعیت و اجراآت نهادهای تحصیلی خصوصی، معلومات کامل جمـع  ماقدا به أساس یک طرزالعمل مشخص تجزیه و تحلیل آن

 آوری نماید، تا به استناد معلومات جمع آوری شده، تصامیم الزم در مورد این نهاد ها، اتخاذ نماید.

 
 17یافته شماره 

نتایج سمستروار تعدادی از نهادهای تحصیالت عالی خصوصی در اخیر هر عنوان یافته: ضعف در ارسال 

 سمستر به وزارت تحصیالت عالی

 تشریح یافته

نهادهای تحصیالت عالی میبایست تمام معلومات راجع به محصلین جذب شده را به اسرع وقت بعد از تکمیل پروسه جذب 

هادهای تحصیالت عالی خصوصی مسوولیت دارد تا نمرات و نتایج همچنان ن ،محصلین به وزارت تحصیالت عالی ارسال نماید

 سمستروار محصلین را بعد از ختم سمستر به واحدهای ذیربط وزارت ارسال نمایند.

در اثر بررسی اسناد و کنترول عینی که از یکتعداد نهادهای تحصیالت عالی خصوصی صورت گرفت مشاهده گردید، تعداد از 

خصوصی نمرات سمستروار محصلین شانرا به ریاست محترم پوهنتونها و مؤسسات تحصیالت عالی  نهادهای تحصیالت عالی

 .خصوصی ارایه نکرده اند، که قرار ذیل میباشند

 

 رشته های تحصیلی سال نهاد تحصیالت عالی شماره

 رشته طب دندان 1397 مؤسسه تحصیالت عالی چراغ 1

 رشته فارمسی 1395-1397

 های تکنالوژی طبی و قابلگی پوهنځی 1397-1396 تحصیالت عالی رازی مؤسسه 2
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 طب و اقتصاد پوهنځی 1397 تحصیالت عالی آریانا مؤسسه 3

کمپیوتر ساینس، حقوق و علوم  پوهنځی 1397 پوهنتون دنیا 4

 سیاسی و اقتصاد

 اقتصادانجنیری، حقوق، و علوم سیاسی و  1397 یحانرتحصیالت عالی ابو  مؤسسه 5

تعلیم و تربیه، کمپیوتر ساینس،حقوق و علوم  1397-1396 تحصیالت عالی ادراک مؤسسه 6

 سیاسی واقتصاد

 ربیهتتعلیم و  پوهنځی 1397-1395 تحصیالت عالی میوند مؤسسه 7

 کمپیوتر ساینس پوهنځی 1397-1395 پوهنتون مشعل 8

کمپیوتر ساینس، اداره تجارت، علوم  پوهنځی 1397-1395 پوهنتون امریکایی افغانستان 9

 علوم سیاسیو حقوق  ،اعیتماج

 حقوق و اقتصاد  پوهنځی 1397-1395 تحصیالت عالی بیان مؤسسه 10

در اسناد تقنینی مشخص نشده که نتایج چه زمانی به  ه، یعنیبود ابهام اسناد تقنینی نشان دهنده علت عدم ارایه نمرات سمستروار

محصالن نهاد های تحصیالت عالی خصوصی و ضعیف شدن سیستم کنترول  اموراین عمل باعث کندی در .وزارت ارسال گردد

 ها و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی میگردد.داخلی ریاست پوهنتون

 پاسخ مرجع

ردد. تعداد شعبه مربوطه در زمینه متذکر گردیده است که: در اسناد تقنینی مشخص نشده که نتایج چه زمانی به وزارت ارسال گ

نهادهای تحصیالت عالی خصوصی  در ختم سمستر، عدۀ به تأخیر و تعدادی هم در ختم یک دوره تحصیلی نتایج را با جدول 

فراغت یکجا آورده اند و چند پوهنتون که در لیست قبلی خدمت ارسال نشده پوهنتونهای والیتی بوده، که نتایج شان مواصلت 

خش نتایج تشکیل مشخص وجود نداشته از طرف کارمندان بخش های فراغت در پهلوی سایر وظایف نموده است، اما از اینکه در ب

 شان آماده گردیده است، که سبب تأخیر شده است.

 هیئت  سفارش

تحصیالت عالی بمنظور تأمین شفافیت بهتر، در طی مراحل اسناد باید یک طرزالعمل و میکانیزم همه جانبه را طرح نماید،  وزارت

تا مطابق آن نهاد های تحصیالت عالی خصوصی نمرات سمستروار شان را به صورت منظم در ختم هر دوره )بهاری و خزانی( حد 

ها و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی طور مکمل هایی سمستر، به ریاست پوهنتون( روز تقویمی پس از امتحانات ن45اکثر )

 تسلیم نمایند.

 1۸یافته شماره 

س واحد برای تنظیم اطالعات و معلومات ریاست در رابطه به یعنوان یافته:عدم موجودیت دیتاب

 مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی

 تشریح یافته

ها و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی به تدریج فناوری الکترونیکی در ریاست محترم پوهنتونترویج و توسعه استفاده از ابزارهای 

زمینه تحقق حکومتداری الکترونیک را فراهم می سازد و حکومتداری الکترونیک گام اصلی در مسیر رسیدن به رشد و توسعه به 

 حساب می رود.
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و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی مشاهده گردید، که از یکطرف  در اثر تفتیش و کنترول عینی از ریاست محترم پوهنتونها

الی اکنون( کامالً سنتی و دستی می  1395تحصیالت عالی طی سالهای ) مؤسساتسیستم کاری و اداری ریاست پوهنتون ها و 

تحصیالت عالی  مؤسساتمربوط به پوهنتون ها و  امور مؤثرباشد. از طرف دیگر وزارت تحصیالت عالی برای تنظیم و انسجام بهتر و 

س جامع و جوابگو در اختیار ندارد تا معلومات و اطالعات مربوط به نهادهای تحصیالت عالی در آن ثبت، نگهداری، ییک دیتاب

 تنظیم و مدیریت گردد.

به محصلین جذب شده، محصلین  عالوه برآن، وزارت تحصیالت عالی یک سیستم جامع برای مدیریت اطالعات و معلومات مربوط

موجود و فارغ شده نهادهای تحصیالت عالی خصوصی ندارد. علت اصلی عدم ایجاد دیتابیس الکترونیک و دیجیتلی شدن اجراآت 

ها و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی، نبود زیرساختهای مهم، از جمله کمبود نیروی متخصص و مسلکی انسانی ریاست پوهنتون

 می باشد.

د دیتابیس الکترونیکی جامع، همه شمول و برخوردار از همۀ نیازمندی ها، باعث کاهش مؤثریت در انجام کارها، هزینه بیشتر و نبو

کارایی و دقت کمتر گردیده و باالخره ریاست محترم نمی تواند خدمات خود را به طیف گسترده مردم که در عین زمان از شفافیت 

 د، ارایه نمایند.و دقت بیشتر نیز برخوردار باش

 پاسخ مرجع

ریاست محترم پوهنتونها  و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی در زمینه متذکرگردیده اندکه: دیتابیس برای این ریاست ایجاد 

گردیده، در حال حاضر یک قسمت معلومات داخل سیستم گردیده، اما به دلیل اینکه آمر و کارمندان بخش مربوطه پروسه 

ل نگردیده است، کارهای مربوط به این بخش طور رسمی فعالیت نداشته و کارهای مقدماتی توسط کارمندان استخدام شان تکمی

 بالمقطع صورت میگیرد.

 سفارش هیئت

و اطالعات مربوط به نهادهای تحصیالت عالی یک دیتابس جامع ایجاد  امورسفارش میگردد تا بخش های مربوطه برای تنظیم بهتر 

مربوط به محصلین دیتابس نیاز است تا با دیجیتالیز شدن آن، کارها و خدمات ارایه شده  امورنمایند. همچنان برای تنظیم بهتر 

 ه به این خدمات دسترسی پیدا کنند.سریع، آسان و یکپارچه گردیده و مراجعین در هر زمان به اسرع وقت در هرنقطه از جامع

 19یافته شماره 

بین واحدهای زیربط جهت انسجام، مدیریت و نظارت فعالیت های  عنوان یافته: ضعف هماهنگی

 نهادهای تحصیالت عالی

تحصیالت عالی خصوصی هماهنگی بین واحد های ذیربط بشمول ریاست  مؤسساتمربوط به فعالیت ها  اموربه منظور انسجام بهتر 

میک، ریاست ارزیابی و اعتباردهی و ریاست تفتیش داخلی یک امر داکا امورتحصیالت، ریاست نظارت از  مؤسساتپوهنتون ها و 

 یابی و اعتباردهی میکنند.مهم و ارزنده میباشد. این واحدها بطور مستقالنه نهادهای تحصیالت عالی خصوصی را نظارت، ارز

در اثر بررسی اسناد مشاهده گردید که بین نهادهای نظارت کننده و ریاست پوهنتونها و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی 

هماهنگی  مطلوب وسازندهه وجود ندارد. شعبات بازرسی کننده فوق الذکر در جریان بازرسی و گزارش، مشکالتی که نهادهای 
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ی در قسمت ارایه اسناد محصلین، نمرات سمستروار محصلین، معرفی اساتید دایمی و سایر اسناد اکادمیک تحصیالت عالی خصوص

 دارند، در ارزیابی ها و نظارت در نظر نگرفته و در گزارشهای شان انعکاس نداده است.

باشد. چون نواقص مین کند، میعلت ضعف هماهنگی نبود یک میکانیزم و طرزالعمل که ارتباط و هماهنگی بین این نهادها را تأ

نهادهای تحصیالت عالی خصوصی رفع نگردیده، بین این نهادها و ریاست پوهنتونها و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی مشکالت 

نهایت این روند باعث کندی طی مراحل اسناد محصالن نهاد های تحصیلی خصوصی و ضیاع وقت کارمندان ریاست  باقی مانده در

 و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی می گردد.پوهنتونها  

 پاسخ مرجع

داشته اند که: طرزالعمل هماهنگی میان  شعبه مربوط ریاست پوهنتونها و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی در زمینه تحریر

ترتیب و ریاست پوهنتونها و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی با ریاست های که در استعالم خویش از آن نامبرده اید تا اکنون 

 میگیرد. تصویب نشده است. مواردیکه اجراآت مشترک را می طلبد از طریق نامه های رسمی مفاهمه صورت

 سفارش هیئت

 اعتباردهی و تضمین کیفیت یک میکانیزم مشخص را جهت هماهنگی ، تفتیش داخلی  نظارت از امور اکادمیک، ریاست های

 و نظارت قرار گیرد. وثر  فعالیت های نهادهای تحصیالت عالی کنترلایند تا بصورت مایجاد نم  اجراآت مشترک خویش

 

 20یافته شماره 

عنوان یافته: ضعف در پیگیری یافته های تفتیش و نظارت در ریاست پوهنتونها و مؤسسات 

 تحصیالت عالی خصوصی

 تشریح یافته

ین شده و بعد یپیشرفت اجراآت با پالن و اهداف تعنظارت و ارزیابی مستمر و متداوم اجراآت و فعالیت ها و مقایسه چگونگی 

 تصامیم الزم بمنظور اصالح اجراآت اتخاذ و پیگیری گردد.

باوجود اینکه سیستم نظارتی وزارت تحصیالت عالی ضعیف بوده، ولی تفتیش و نظارت که از فعالیت های نهادهای تحصیالت عالی 

نگردیده است. تفتیش های که توسط تفتیش داخلی انجام یافته و مشکالت  صورت گرفته تصامیم الزم جهت بهبود اجراآت اتخاذ

جدی در رابطه به فعالیت های غیر قانونی نهادهای تحصیالت عالی در آن بازتاب یافته تصامیم الزم اتخاذ نگردیده و نه هم توسط 

ت تفتیش داخلی پیرامون متوقف شدن کدام بخش مشخص و معین تعقیب و پیگیری است. بگونه مثال: یافته های مفتشین ریاس

فعالیت رشته شرعیات مؤسسه تحصیالت عالی راه سعادت در والیت بلخ به دلیل نداشتن جواز و معرفی محصلین آن به سایر 

 نهادهای تحصیالت عالی خصوصی والیت بلخ سفارش گردیده، ولی در رابطه تصمیم اتخاذ نشده و موضوع پیگیری نگردیده است.

پیگیری یافته های هیئت  نظارتی و تفتیش داخلی از نهاد های تحصیلی خصوصی، عدم موجودیت یک میکانیزم  دلیل عدم

مشخص پیگیری یافته های هیئت  تفتیش در وزارت  تحصیالت عالی می باشد. این عمل باعث گردیده تا یافته های تیم های 

یک مرحله از پروسه تفتیش بدون اجراء باقیمانده، که پروسه  بازرسی کننده نهادهای تحصیالت عالی خصوصی، پیگیری نشده و

 بازرسی نا تکمیل و در نهایت سفارشهای مفتشین و نظارت کننده گان داخلی، تطبیق نگردیده است.
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 پاسخ مرجع

پیگیری ریاست محترم پوهنتونها  و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی در این مورد چنین پاسخ ارایه نموده اند: میکانیزم خاص 

سفارشها وجود نداشته و سفارشهای تفتیش در صورتیکه به این ریاست مواصلت ورزد، طی نامه های رسمی )مکتوب( به پوهنتونها 

ومؤسسات تحصیالت عالی خصوصی مربوطه ابالغ میگردد. در رابطه به سفارشهای هیئت  وزارت تحصیالت عالی پیرامون نهادهای 

 ی نامه های رسمی بطور جداگانه به سمع هر واحد شان رسانیده شده است.تحصیالت عالی بلخ و جوزجان ط

 سفارش هیئت

تحصیالت عالی جهت تطبیق یافته های تفتیش و نظارت داخلی بایدیک میکانیزم پیگیری یافته های نهادهای تحصیالت  وزارت

 تطبیق نماید. مؤثرعالی خصوصی را ایجاد نمایند. یافته های هیئت  نظارت کننده و تفتیش داخلی بصورت 

 21یافته شماره 

 ظم بودن دوسیه ها و اوراق کاریعنوان یافته: ضعیف بودن سیستم فایلنگ و غیر من

 تشریح یافته

اصول کاری ایجاب می کند، که اوراق دوسیه ها باید دارای فهرست و نمبر بوده و به صورت تاریخ وار طوری ترتیب گردند که اوراق 

تحصـیالت عـالی کاری به صورت شماره مسلسل تنظیم گردد. در اثر بررسی اسناد آمریـت ایجـاد ریاسـت پوهنتونهـا  و مؤسسـات 

خصوصی مشاهده گردید، که اوراق کاری دوسیه های ایجاد بدون فهرست و نمبر مسلسل ترتیب گردیده و اوراق به طور پراگنده در 

دوسیه های ایجاد  نهادهای تحصیالت عالی خصوصی قرار گرفته است. علت آن ضعف مدیریت در سیسـتم فایلینـگ ایـن ریاسـت 

ف زمان، پراگندگی اوراق مهم کاری و ضـعف مـدیریت در نظـم و ترتیـب اوراق کـاری در ایـن ریاسـت بوده که این عمل باعث اتال

 گردیده است.

قرار مالحظه، دوسیه ایجاد مؤسسه  ابوریحان، تفاهمنامه قلم خور بوده، درآن از مـایع سـفید کننـده اسـتفاده شـده و اسـنادکه در 

ک و خطر در فایل های دوسیه ایجاد مؤسسات  یسرایه  گردیده بود، که این خود ردوسیه جابجا گردیده تمام اسناد،کاپی به هیئت  ا

 نهاد های خصوصی خواهند بود.

 پاسخ مرجع

تعداد مؤسسات تحصیالت عالی خصوصـی  1398تأسیس تاکنون  1385شعبه مربوطه در زمینه چنین پاسخ ارایه نموده اند: از بدو 

( نهاد به عنوان شعبات ثانوی آنها در افغانسـتان فعالیـت دارنـد. ایـن در 12مرکزیت شان و )( نهاد در اصل 132در مرکز و والیات )

حالیست که کمیت کارمندان مربوطه که در بخش ایجاد و تأسیس نهادها مصروف اند، دو تا سه نفر بیشتر نبوده و به تناسب کمیت 

 ( نهاد در مجموع به هیچ وجه کافی و قابل محاسبه نیست.144)

در زمان تصدی مسعود ترشت وال رئیس نهاد های عـالی  سمت کاپی های اسناد دوسیه ایجاد ابوریحان اجراآت مربوط از قبل ودرق

 22/9/1395 مـؤرخ (5705/5220خصوصی و پوهاند عبید اهلل عبید وزیر وقت صورت گرفته است، ایـن اداره طبـق حکـم شـماره )

ز ادارات ذیربط، فیصله کمیسیون عالی ایجاد دوسیه مربوطـه را تأییـد نمـوده و طـی مقام محترم وزرات با جمع آوری کاپی اسناد ا

 به جانب مؤسسه  ابالغ و صادر گردید. 17/12/1395 مؤرخ (703/747نامه شماره )
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 سفارش هیئت

د تـا تمـام تحصیالت عالی باید یک سیستم فایلینگ منظم را در بخش ایجاد نهادهای تحصیالت عالی خصوصی ترتیب نمایـ وزارت

 اوراق کاری دوسیه ایجاد را به صورت منظم، با فهرست، نمبر مسلسل و تاریخ وار تنظیم نمایند.

 22یافته شماره 

 عنوان یافته: مشکالت و چالشهای محصلین طب در نهاد های تحصیالت عالی خصوصی

 تشریح یافته 

شعبه کابل،  نهادهای تحصیلی طبی } رازی، آریانا جالل آباد و( تن محصلین 520به اساس بازرسی عینی و توزیع پرسشنامه به )

 هرات { صورت گرفت، محصلین مشکالت و چالش های شان را چنین تحریر داشته اند:-آباد، ملی، چراغ و غالبجالل-روشان
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ها رضایت ندارند، عالوه برآن نداشتن عملی در شفاخانه( محصلین طبی از کارهای %68گردد، )قسمیکه در شکل فوق مشاهده می

ها و بلند  کادری برای محصلین، کمبود مواد البراتواری، نبود جای مناسب برای البراتوارها،کمبود اساتید رهنما در شفاخانهشفاخانه

دیریت در نهادهای تحصیلی ها، ضعف معلت بوجودآمدن این کاستی االجرت یا فیس سمستروار نیز مشاهده گردید،بودن حق

ها و مؤسسات خصوصی طبی، نداشتن مکان مناسب برای شعبات طبی و ضعف در پروسه نظارت و ارزیابی ریاست محترم پوهنتون

باشد، تأثیر منفی داشته تواند بر کیفیت تحصیالت عالی طبی که یک بخش حیاتی و مهم میتحصیالت عالی خصوصی بوده، که می

 باشد. 

 مرجعپاسخ 

 ریاست محترم پوهنتونها و تحصیالت عالی خصوصی در مورد چنین تحریر داشته است:

تمام پوهنتون ها و مؤسسات تحصیالت عالی مکلف به رعایت مقررات وزارت تحصیالت عالی وتطبیق معیار ها وشرایط اکادمیک 

منابع بشری فعلی، در تشکیل این ریاست  بوده با توجه به کثرت پوهنتون ها و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی و محدودیت

فارغان می باشد، که این امر سبب شده تا نظارت الزم از  خدماتی برای محصالن و امورتمام کارمندان این ریاست مصروف  تقریباً

 فعالیت های مؤسسات خصوصی به گونه عینی مقدور نباشد.

 سفارش هیئت

نموده و هم در قسمت  نظارت  ز نهادهای تحصیالت عالی خصوصی طبی بیشترا ، تحصیالت عالی بمنظور ارتقای کیفیت وزارت

 ایجاد شفاخانه های کادری و البراتوار مجهز با تکنالوژی جدید در این نهادها، اقدامات جدی نمایند.
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 23یافته شماره 

عنوان یافته: ضعف ریاست محترم پوهنتون ها و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی در بدست 

 اهداف تعیین شدهآوردن 

 تشریح یافته

  اهداف ریاست پوهنتون ها و تحصیالت عالی خصوصی را موارد ذیل تشکیل می دهد:

 فراهم نمودن تسهیالت و اساسات تحصیالت عالی خصوصی.   -1

 آموزش و پرورش کادر های علمی،  مسلکی و تخصصی. -2

 مؤسسات  تحصیالت عالی خصوصی و دولتی. رشد و ارتقای کمی و کیفی تحصیالت عالی از طریق رقابت آزاد میان -3

 خود کفایی علمی، مسلکی و تخصصی برای رشد توسعه دوامدار سویه تحصیلی اتباع کشور.   -4

در اثر بازرسی از عملکرد ریاست پوهنتون ها و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی به مالحظه رسید که ریاست محترم در قسمت 

تحصیالت عالی خصوصی، آموزش و پرورش کادرهای علمی و مسلکی، در مورد رشد کیفی فراهم نمودن تسهیالت و اساسات 

تحصیالت عالی خصوصی و خود کفایی علمی، مسلکی و تخصصی برای رشد و توسعه دوامدار سویه تحصیلی اتباع کشور، اجراآت 

اکادمیک نهادهای تحصیالت عالی خصوصی و الزم و کافی را انجام نداده اند. علت آن بی توجهی ریاست محترم در ارتقای کیفیت 

ضعف مدیریت می باشد که این عملکرد باعث کمبود کادرهای علمی و مسلکی و ضعف در خود کفایی علمی، مسلکی و تخصصی 

نهاد های تحصیالت عالی خصوصی و عدم توجه این نهادها به رشته های مورد نیاز جامعه از قبیل )محیط زیست، انجنیری راه 

 .زراعت و مالداری، معادن و سایر رشته های مورد نیاز( گردیده استآهن، 

 پاسخ مرجع 

رشد کیفی نهادهای تحصیالت عالی خصوصی از طریق رقابت آزاد یکی از مهمترین موضوعاتی می باشد که می توان به آن توجه 

اد شده است، با توجه به نیاز بازار بوده که از در رابطه به خودکفایی علمی، مسلکی و تخصصی باید گفت رشته های که ایج    کرد. 

 این لحاظ می توان گفت سکتور تحصیالت عالی خصوصی از بعضی رشته ها اشباع شده است.           

 سفارش هیئت

باید برنامه های مشخص را جهت فراهم نمودن تسهیالت و اساسات تحصیالت عالی خصوصی در قسمت وزارت تحصیالت عالی 

رورش کادرهای علمی و مسلکی نهاد های تحصیلی خصوصی از طریق   )بورسیه های تحصیلی برای اساتید این نهاد ها، آموزش و پ

ورکشاپ های مشترک نهادهای اکادمیک ملی و بین المللی با نهادهای تحصیالت عالی خصوصی و زمینه سازی در قسمت کارهای 

طرح و اجراء نموده تا این نهاد ها رشد کیفی نموده و به خود کفایی عملی اساتید و محصالن  نهاد های تحصیلی خصوصی ( 

 علمی، مسلکی و تخصصی نایل گردند.
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 بخش سوم
 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری
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 پاسخ مرجع پیرامون یافته های بررسی

گزارش مرجع تحت بازرسی را در تفاهم با تیم بررسی مطابق به معیارهای جهانی تفتیش، مکلفیت دارد تا پیش نویس )مسوده( 

سایراعضا و بخش های مربوطه، ترتیب و بدسترس مقام مرجع بازرسی شده، جهت ابراز نظر با ذکر میعاد اعاده گزارش، تقدیم 

 نماید.

ارتمنت های هیئت مؤظف بررسی عملکرد با قراردادن این اصل، پیرامون هرمورد از یافته های بررسی، تأیید وپاسخ مرجع  و دیپ

مربوط را در جریان بازرسی ذریعه استعالمیه های خویش طور جدا گانه اخذ نموده، و افزون بر آن در جلسه اختتامیه 

( مؤرخ 66( بجه بعد از ظهر، مسوده یافته ها ومشاهدات بررسی خویش را طی استعالمیه شماره )2:00ساعت ) 27/6/1398تاریخی

ترم پوهنوال احمدضیاء یوسفزی رئیس پوهنتونها و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی شریک جهت ابراز نظر با مح 27/6/1398

منجانب محترم پوهنوال احمدضیاء یوسفزی رئیس پوهنتونها و مؤسسات تحصیالت عالی  20/7/1398ساخته، و از تأیید آن بتاریخ 

 خصوصی به اداره عالی بررسی اطمینان داده اند.
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 نتیجه گیری  

 با توجه به اهمیت علم و دانش و تحصیالت عالی، فرایند تعلیم و تربیه از پیدایش انسان بر زمین آغاز شده و هیچ جامعه انسانی

وجود نداشته است که اهمیت و مرکزیت آموزش را رد کند. کسب علم و دانش و تولید آن اساسی ترین پایه های یک جامعه 

 حال بوده است.  یل می دهد که این موضوع یکی از موارد، قابل مکث جامعه انسانی در قرون گذشته ومترقی و مدرن را تشک

پیشرفت و توسعه یک خانواده، شرکت، سازمان و کشور مشروط و منوط به سیستم فکری، تعلیم، تربیت و تحصیالت عالی آن 

و بین المللی رشد و انکشاف نماید که توجه جدی و  میباشد، یک کشور وقتی میتواند که در عرصه های مختلف در سطح ملی

برنامه همه جانبه و اساسی را در بخش تعلیم و تربیت و تحصیالت عالی طرح و عملی سازد. مخصوصاً کشور عزیز ما افغانستان که 

صدمه دیده و متضرر بیشتر از سه دهه جنگ، تمام زیربنا های تعلیمی، تحصیلی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ...  آن  در طی

ها و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی یکی از مهم ترین ریاست های وزارت محترم تحصیالت شده است. از اینرو ریاست پوهنتون

عالی بوده که تمرکز روی تحصیالت عالی خصوصی باکیفیت، همه شمول و مطابق ضرورت جامعه افغانی و بازار کار ملی و بین 

 شد. المللی باید بیشتر با

ها و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی در بخش ایجاد نهادهای تحصیلی خصوصی مقرره و الیحه برنامه ماستری ریاست پوهنتون

را که ترتیب نموده کاماًل در قدمه های اولی باالی پوهنتونها ومؤسسات تطبیق ننموده است. درخصوص شرایط ایجاد مؤسسات 

مطابق آن تفاهمنامه ها به امضأ رسیده، ولی شرایط و ملکفیت های که در تفاهمنامه  تحصیلی خصوصی معیارهای که ایجاد شده

درج شده بین نهاد تحصیلی خصوصی و وزارت به امضاء رسیده که بعدًا موافقتنامه صورت گیرد، اما در هیچ نهاد موافقه صورت 

 قت و زمان آن موضوعات را پیگیری نکرده است.نگرفته از همین لحاظ  ضعف در مسوولین وزارت تحصیالت عالی بوده که در و

ها و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی پیرامون آموزش و پرورش کادر های علمی و در قسمت تحقق اهداف ریاست پوهنتون

مسلکی رشد صورت گرفته، ولی در راستای بهبود کیفیت درسی نهاد های تحصیالت عالی خصوصی کنترول و نظارت کافی انجام 

 محصلین و سیستم های داخلی این ریاست توجه صورت نگرفته است. امورنشده، ضمنًا پیرامون رفع مشکالت در بخش های 

درمورد جذب محصلین و فیصدی نمرات محصلین درمقطع ماستری توجه صورت نگرفته است معیار تعیین شده، برای رشد 

ی و تحصیلی مسلکی و تحصیلی محصلین بسنده نبوده، باید میکانیزم های مشخص در مورد ایجاد گردد تا محصلین از رشد مسلک

خویش باز نماند، ضعف هماهنگی بین شعبات نظارتی با ریاست پوهنتون ها و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی وجود دارد، عدم 

( 142ها، کمبود تشکیل ریاست درمقابل ازدیاد ) پوهنځیموجودیت یک میکانیزم مشخص برای ایجاد شعبات  داخلی و خارجی، 

خیر در پیشبرد طی مراحل دوسیه ها و اسناد أشان بسیار کم بوده که باعث کندی کار و ت پوهنتون، مؤسسه و شعبات مربوطه

 مربوط به آن متصور میشود.

میکانیزم مشخص، قوانین، مقررات، طرزالعمل، لوایح و رهنمودها ترتیب نشده که چه زمانی نمرات سمستروار از نهادهای خصوصی 

لی خصوصی ارسال گردد، این خود یک مشکل و چالش بزرگ در سرراه بوده، وزارت به ریاست پوهنتونها و مؤسسات تحصیالت عا

محترم درمورد هیچ، توجه نکرده که باعث مشکالت در آینده خواهد شد و محصلین نیز سرگردان بوده که چه زمان نمرات شان به 

 وزارت ارسال میگردد.
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ده و از طرف ریاست محترم هم به وقت و زمان آن نظارت صورت نهادهای تحصیلی خصوصی در مورد تطبیق مقرره هیچ توجه  نکر

نگرفته است، نداشتن تعمیر دایمی، اتاق های درسی معیاری، پارکینگ وسایط، البراتوار های مجهز طبی، شفاخانه کدری، پالن ها 

ی رهایشی ایجاد گردیده که منظم تدریسی، جمنازیوم، ادیتوریم، اکثر پوهنتونها و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی در خانه ها

 معیارها را تطبیق نکرده است.

ریاست محترم در مورد تطبیق مقرره و الیحه در خصوص ایجاد شعبات، جذب محصلین طبی، جذب محصلین دوره ماستری نظر 

که باعث  به معیارهای تعیین شده، اخذ دوکانکور در برنامه ماستری از طرف نهادهای خصوصی، توجه جدی صورت نگرفته است

ایجاد مشکالت و چالشها و نقص این کار باالی محصلین که از مسئله ایجاد نهاد خصوصی و تطبیق مقرره ها، طرزالعمل ها و لوایح 

 نمیدانند، باالخره مشکالت وچالش های فوق دامنگیر محصلین میشود.

شور درمورد تطبیق قوانین، مقررات و ایجاد بود وزارت محترم تحصیالت عالی، منحیث عالی ترین ارگان تحصیلی ک بهترخواهد

میکانیزم های مشخص و دریافت راه حل ها پیرامون مشکالت و نواقص فوق، غور نموده، منبعد توجه جدی نهاد های تحصیالت 

نموده و  عالی خصوصی را در تطبیق قوانین، مقررات، تطبیق لوایح و میکانیزمها  معطوف داشته تا در زمینه اقدامات الزم و جدی 

 از تطبیق یکسان آن باالی نهاد های خصوصی نظارت نمایند.
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 بخش چهارم

 

 

 

 ضمایم گزارش
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بدون استیذان و اجازه وزارت  نهادهای تحصیالت عالی ی(: در رابطه به ایجاد شعبات و الحاقیه ها1مه شماره )یضم

 تحصیالت عالی

سیسأسال ت نام نهاد تحصیلی شماره ادموقعیت قانونی نه   موقعیت شعبه غیر قانونی 

1 
مؤسسه تحصیالت عالی 

 میوند
19/07/1386  چهار راهی برکی تایمنی سرک چهارم 

2 
مؤسسه تحصیالت عالی 

 سید جمال الدین افغان
21/6/1391  کابل شش درک حصه دوم خیرخانه 

20/02/1389 مؤسسه طلوع آفتاب 3 چهارکارته  چهاراهی ترافیک   

19/01/1387 پوهنتون مریم 4 پغمان-سرک کمپنی   ارزان قیمت 

5 
تحصیالت عالی  مؤسسه

 هیواد
26/04/1390  کارته چهار قصبه کابل 

1/5/1390 مؤسسه تحصیلی کابورا 6  سرک شش قلعه فتح اهلل حصه اول خیرخانه 

11/5/1391 پوهنتون رابعه بلخی 7 مناحیه سو -سرای غزنی   
کارته نو.-1  

شعبه دشت برچی-2  

5/3/1389 پوهنتون ابن سینا 8  کارته سه و شعبات ماستری کارته چهار 

19/1/1387 پوهنتون کاتب 9  سرک داراالمان 

نزدیک ریاست -2دشت برچی. -1

 پاسپورت، کارته سه.

1395-2-28 مؤرخ 154مکتوب شماره   

امان اهلل خان یپوهنتون غاز 10  31/2/1393  کابل  

11 
تحصیالت عالی  مؤسسه

 طلوع افتاب
28/10/1390   خوست 

12 
 موسسسه تحصیالت عالی

 ادراک
30/2/1393 لشهر کاب-ناحیه یازدهم   

شهرک ارزان قیمت، ناحیه دوازدهم-1  

اره مکتوب شم  کارته نو، ناحیه هشتم-2

1397-12-14 مؤرخ 668  

20/5/1388 پوهنتون دنیا 13  پروان سوم سرک داراالمان 

 

 نهاد های تحصیلی که بدون جواز رشته های تحصیلی را ایجاد نموده  است  ( :2شماره )ضمیمه      

 شماره
نام نهاد 

 تحصیلی
 سال تاسیس

های بدون  پوهنځی

 جواز

محل 

 فعالیت
 مالحظات

1 
 مؤسسه تحصیالت

 عالی افغان پامیر
31/3/1394 را ندارد پوهنځیجواز فعالیت  کابل حقوق و علوم سیاسی   

2 
 مؤسسه تحصیالت

 عالی پیشگام
31/2/1387  

حقوق و علوم سیاسی و 

وتر تعلیم وتربیه و کمپی

 ساینس.

را ندارد پوهنځیجواز فعالیت  کابل  
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10/12/1388 پوهنتون مشعل 3 ندارد پوهنځیجواز فعالیت   کابل کمپوترساینس   

19/1/1387 پوهنتون مریم 4 ندارد پوهنځی جواز فعالیت کابل تعلیم و تربیه   

5 
 مؤسسه تحصیالت

 عالی شفاء
20/12/1393 ندارد پوهنځیجواز فعالیت  کابل طب معالجوی   

6 
 مؤسسه تحصیالت

 عالی راه سعادت
20/2/1390 ندارد پوهنځی جواز فعالیت بلخ شرعیات   

7 
 مؤسسه تحصیالت

 عالی میوند
19/7/1386  

حقوق و علوم سیاسی، 

و  دیپارتمنت های تعلیم

 تربیه

ندارد پوهنځی  جواز فعالیت کابل  

10/12/1388 پوهنتون مشعل 8 ندارد پوهنځی جواز فعالیت کابل کمپوتر ساینس   

25/7/1387 پوهنتون رنا 9 سیدیپارتمنت زبان انگلی  ندارد پوهنځیجواز فعالیت  کابل   

بیان مؤسسه 10  3/9/1393 ندارد پوهنځی جواز فعالیت کابل کمپیوتر ساینس   

کاردانپوهنتون  11  25/3/1385  کابل ژورنالیزم 
 1397ژورنالیزم از سال  پوهنځی

 الی اکنون بدون مجوز فعالیت

 دارد.

12 
 تحصیالت مؤسسه

عالی امام محمد 

 شیبانی

5/7/1393   کمپیوتر ساینس 

 مؤرخ 173طبق مکتوب شماره 

و  مؤسساتریاست  19/4/1396

ز پوهنتون ها خصوصی بیشتر ا

 یک سال جواز فعالیت ندارد.

 

 اخذ جواز به فعالیت و جذب محصل پرداخته استز نهادهای تحصیلی خصوصی که قبل ا (:3شماره )ضمیمه     

 نهاد تحصیلی شماره
رشته ایجاد 

 شده

 تاریخ تأسیس

 رشته

تاریخ جذب 

 محصلین
 مالحظات

25/3/1385 اقتصاد کاردان 1  
سمستر بهاری 

1385 
( 143جذب محصلین به تعداد )  

2 
-پوهنتون امریکایی

 افغانستان
25/3/1385 علوم اجتماعی  

سمستر بهاری 

1385 
 ( تن52جذب محصلین به تعداد )

3 
تحصیالت  مؤسسه

 عالی رنا
30/1/1388 اقتصاد  

سمستر 

1386بهاری  
( تن 40جذب تعداد )  

4 
تحصیالت  مؤسسه

 عالی آریانا

اقتصاد و حقوق، 

 طب معالجوی
30/1/1388  

سمستر خزانی 

1386سال   
( تن 113جذب تعداد )  

5 
تحصیالت  مؤسسه

 عالی آریا

حقوق، اقتصاد و 

 طب معالجوی
14/2/1388  

سمستر بهاری 

1387 
( تن 100جذب تعداد )  

6 
تحصیالت  مؤسسه

 عالی دعوت

یری و نحقوق، انج

 شرعیات
2/3/1388  

سمستر خزانی 

1387 

قبل از اخذ جواز فعالیت شش ماه 

 نموده

7 
تحصیالت  مؤسسه

 عالی دنیا

تر اقتصاد و کمپیو

 ساینس
20/5/1388  

سمستر بهاری 

1388 

پنچ ماه قبل از اخذ جواز محصل 

 جذب نموده

8 
تحصیالت  مؤسسه

 عالی سالم

و  انجنیریاقتصاد، 

 شرعیات
24/10/1388  

سمستر بهاری 

1388 

یک سال قبل از اخذ جواز محصل 

 نموده جذب
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9 
تحصیالت  مؤسسه

 عالی خانه نور
26/2/1389 کمپیوتر ساینس  

سمستر خزانی 

1388سال   

ماه قبل از اخذ جواز محصل  5

 جذب نموده

10 
تحصیالت  مؤسسه

 عالی خانه نور

حقوق و علوم 

 سیاسی و اقتصاد
27/7/1389  

سمستر بهاری 

1388 

ماه قبل از اخذ جواز محصل  7

 جذب نموده

11 
تحصیالت  مؤسسه

 عالی هیواد

حقوق و علوم 

تر سیاسی، کمپیو

 ساینس و اقتصاد

7/4/1390  
سمستر بهاری 

1390 

ماه قبل از اخذ جواز محصل  4

 جذب نموده

12 
تحصیال ت  مؤسسه

 عالی اهل بیت

11/7/1396 قابلگی  
سمستر بهاری 

1392 

( سال قبل از اخذ جواز محصل 4)

 جذب نموده

30/2/1393 شرعیات  
بهاری سمستر 

1392 

( سال قبل از اخذ جواز محصل 4) 

 جذب نموده

13 
تحصیالت  مؤسسه

 عالی بامیکا
18/5/1395 اقتصاد  

سمستر بهاری 

1392 

( سال قبل از اخذ جواز محصل 3)

 جذب نموده

14 

تحصیالت  مؤسسه

عالی سلطان محمود 

 غزنوی 

16/9/1393 اقتصاد و شرعیات  
سمستر بهاری 

1393 

( ماه قبل از اخذ جواز محصل 9) 

 جذب نموده

15 
تحصیالت  مؤسسه

 عالی برالس
26/1/1394 شرعیات  

سمستر خزانی 

1393 

( ماه قبل از اخذ جواز محصل 4) 

 جذب نموده

16 
تحصیالت  مؤسسه

 عالی ترکستان

حقوق و علوم 

و  سیاسی، اقتصاد

 طب معالجوی

26/1/1394  
سمستر بهاری 

1393 

اخذ جواز محصل یک سال قبل از 

 جذب نموده

17 
تحصیالت  مؤسسه

 عالی مسلم
, طب حقوق   7/3/1396  

سمستر بهاری 

1393 

( سال قبل از اخذ جواز محصل 3)

 جذب نموده

18 
تحصیالت  مؤسسه

 عالی شیرزی افغان

 تعلیم و تربیه و

 ستوماتولوژی
9/9/1394  

سمستر بهاری 

1394 

( ماه قبل از اخذ جواز محصل 9) 

 جذب نموده

19 
تحصیالت  مؤسسه

 عالی مورا

طب معالجوی و  

 اقتصاد
17/6/1395  

سمستر بهاری 

1395 

( ماه قبل از اخذ جواز محصل 6)

 جذب نموده

20 
تحصیالت  مؤسسه

 عالی نخبگان

د، ، اقتصاانجنیری 

علوم سیاسی و 

 زراعت

11/10/1396  
سمستر بهاری 

1396 

( ماه قبل از اخذ جواز محصل 10) 

 جذب نموده

 پوهنتون اسالمی 21
طب، حقوق، 

، انجنیریاقتصاد  
14/05/1396  بدون اخذ جواز، فعالیت دارد.  

 

 تحصیالت عالی و پوهنتون های خصوصی مؤسساتدر مورد تعمیر مناسب دایمی  :(4ضمیمه شماره )   

شما

 ره
 سال تاسیس نام نهاد تحصیلی

محل 

 فعالیت
 مالحظات

1 

8/12/1391 تحصیالت عالی جهان مؤسسه  

 کابل

کرایی و متناسب به  مؤسسهدر زمان ایجاد، محل 

ستندردهای اکادمیک عیار نبوده. صنف های درسی کم ا

بوده. مواد الزم برای تدریس نیز به اندازه کافی نبوده. 

 .وسایل تکنالوژی جدید نیز به اندازه کافی نبوده
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23/12/1388 تحصیالت عالی خانه نور مؤسسه 2  .ل کرایی طویل المدت بوده ولی رهایشیمح مؤسسهتعمیر  کابل 

3 

30/7/1391 تحصیالت عالی استقالل مؤسسه  

 کابل

طبق گزارش هیئت وزارت تحصیالت عالی و کنترول عینی 

این هیئت، تعمیر مناسب دایمی نداشته و شکل رهایشی و 

 کرایی می باشد.

4 
تحصیالت عالی آریانا=شعبه  مؤسسه

 کابل

19/7/1386  
 کابل

مناسب دایمی ندارد، لوزام و تجهیزات تدریسی نیز محل 

 ضعیف به نظر رسید

5 
12/7/1391 تحصیالت عالی افغانستان مؤسسه   

 کابل
متذکره تعمیر  مؤسسهبه اساس مشاهده هیئت بررسی 

 رهایشی بوده 

21/6/1391 تحصیالت عالی ملی مؤسسه 6  کرایی و طور رهایشی بود. مؤسسهدر ابتداء تعمیر  کابل 

7 
28/10/1390 تحصیالت عالی بایزید روشان مؤسسه  

 کابل
ب طبق گزارش هیئت وزارت تحصیالت عالی، تعمیر مناس

 دایمی باتجهیزات نداشته است.

28/10/1390 تحصیالت عالی طلوع افتاب مؤسسه 8  تعمیر مناسب ندارد کابل 

9 

28/6/1395 تحصیالت عالی ابن خلدون مؤسسه  

 کابل

گزارش هیئت وزارت تحصیالت عالی نشان میدهد که 

عالیت نامناسبت بوده و فاقد معیارات برای ف مؤسسهتعمیر 

های علمی و اداری میباشد. همچنان امکانات اموزشی و 

 تدریسی ضعیف دارند

10 

15/1/1395 تحصیالت عالی رازی مؤسسه  

 کابل

له دارای چهار تعمیر رهایشی میباشد که از هم فاص مؤسسه

دارد. صرف یک تعمیر آن دایمی و ثبت وزارت بوده و 

ستندردها و معیارات اکادمیک ندارد. ا مؤسسهتعمیرهای 

 تعمیر مناسب دایمی ندارد.

26/1/1394 تحصیالت عالی  نعمان سادات مؤسسه 11  توسط وزارت تحصیالت عالی ارزیابی نگردیده است کابل 

12 

 

26/10/1389 تحصیالت عالی  وادی هلمند مؤسسه  
 هلمند

 محل مناسب مؤسسهطبق گزارش وزارت تحصیالت عالی 

 دایمی و تجهیزات و لوازم مجهز تدریسی ندارد

13 
26/1/1394 تحصیالت عالی برالس مؤسسه  

 جوزجان
طبق گزارش هیئت مؤظف وزارت تحصیالت عالی، دارای 

 تعمیر مناسب دایمی نبوده است.

14 

27/3/1393 تحصیالت عالی ابو ریحان مؤسسه  

 کابل

 محل مناسب مؤسسهطبق بازدید عینی هیئت بررسی، 

دایمی و تجهیزات و لوازم مجهز تدریسی ندارد. تعمیر 

 رهایشی میباشد

15 
29/1/1390 تحصیالت عالی ازهر مؤسسه  

 کابل
 محل مناسب مؤسسهطبق بازدید عینی هیئت بررسی، 

 دایمی و تجهیزات و لوازم مجهز تدریسی ندارد. 

16 
16/11/1394 تحصیالت عالی سیدجان مؤسسه  

 کابل
تعمیر مناسب دایمی ندارد همچنان لوازم و تجهیزات 

 درسی ندارد

17 
26/1/1394 تحصیالت عالی ترکستان مؤسسه  

 بلخ
 مطابق گزارش هیئت وزارت تحصیالت عالی محل مناسب

و تجهیزات و سایر لوازم تدریسی ندارددایمی   

5/7/1393 تحصیالت عالی راه سعادت مؤسسه 18  در زمان ایجاد دارای تعمیر مناسب دایمی نبوده است. بلخ 

19 
تحصیالت عالی غازی امان اهلل  مؤسسه

 خان

31/2/1393  
 کابل

 طبق گزارش هئیت وزارت تحصیالت عالی در زمان ایجاد

نداشتهتعمیر مناسب دایمی   

20 

تحصیالت عالی خواجه عبداهلل  مؤسسه

 انصاری

31/2/1393  

 هرات

 سهمؤسطبق گزارش هیئت وزارت تحصیالت عالی، تعمیر 

 مؤسسهکرایی و خانه های رهایشی میباشد. همچنان 

 تجهیزات و سایر لوازم تدریسی مجهز ندارد

21 
1/5/1390 تحصیالت عالی کابورا مؤسسه  

 کابل
محل مناسب دایمی ندارد که مطابق به معیارات و 

اکادمیک باشد مؤسسهستنتدردهای ا  
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2/1/1387 تحصیالت عالی پیشگام مؤسسه 22 محل مناسب دایمی و تجهیزات نداشته است.  ءدر ابتدا کابل   

23 
30/1/1394 تحصیالت عالی قلم مؤسسه  

 کابل
کرایی و  تعمیر مناسب دایمی نداشته بلکه به شکل رهایشی

 می باشد.

27/3/1392 تحصیالت عالی دانش مؤسسه 24  تعمیر غیر معیاری و در ساحه تجارتی می باشد. کابل 

25 
28/6/1395 مؤسسه تحصیالت عالی ابن خلدون  

 کابل
تعمیر مناسب دایمی ندارد. مطابق گزارش هیئت وزارت 

 تحصیالت عالی.

26 
30/2/1393 مؤسسه تحصیالت عالی ادراک  

 کابل
شی تعمیر مناسب دایمی نداشته و در تعمیرات کرایی رهای

 فعالیت دارد.

27 
20/10/1391 تحصیالت عالی زاول مؤسسه  

 کابل
سب مطابق گزارش هیئت وزارت تحصیالت عالی تعمیر منا

 دایمی و تجهیزات نداشته 

31/2/1393 مؤسسه تحصیالت عالی عالمه 28  رهایشی بوده است. تعمیر مناسب دایمی نداشته و تعمیر کابل 

29 
مؤسسه تحصیالت عالی علی 

 جوزجان-شیرنوایی

3/5/1389  
ت.تعمیر مناسب دایمی و امکانات و تجهیزات نداشته اس جوزجان  

30 
 -مؤسسه تحصیالت عالی اراکوزیا

 هلمند

28/10/1390  
تعمیر مناسب دایمی نداشته است. ءدر ابتدا هلمند  

26/5/1395 مؤسسه تحصیالت عالی نورین 31  تعمیر دایمی دارد ولی معیاری و مناسب نیست. کابل 

31/2/1393 مؤسسه تحصیالت عالی رویان 32  تعمیر مناسب دایمی و تجهیزات ندارد. بغالن 

31/2/1393 مؤسسه تحصیالت عالی هریوا 33  تعمیر دایمی ندارد. هرات 

30/1/1394 مؤسسه تحصیالت عالی قلم 34 دایمی نداشته است.تعمیر مناسب  کابل   

27/3/1392 مؤسسه تحصیالت عالی اهل البیت 35  تعمیر مناسب دایمی ندارد. کابل 

 

 تحصیالت عالی خصوصی مؤسساتدر مورد نبود البراتوارهای مجهز و فعال  :(5ضمیمه شماره )   

 نام پوهنتون شماره

کتابخانه عصری و 

مجهز با وسایل 

 الکترونیک

ز البراتوار مجه

 مالحظات و فعال

1 
ی تحصیالت عال مؤسسه

 جهان
 ندارد ندارد

به اساس مشاهده عینی که توسط هیئت بررسی  از 

 صورت گرفت البراتوار مجهز و فعال نداشت مؤسسه

2 
ی تحصیالت عال مؤسسه

 استقالل
 ندارد ندارد

صرف در یک منزل یک تعمیر ایجاد گردیده  مؤسسه

و  انجنیریالبراتوار مجهز و فعال برای رشته های 

 کمپیوترساینس ندارد.

3 
ی تحصیالت عال مؤسسه

 میوند
 ابتدایی دارد ابتدایی دارد

 البراتوار مجهز و فعال نداشته است

4 
ی تحصیالت عال مؤسسه

 بایزید روشان
 ابتدایی دارد ابتدایی دارد

 دارای البراتوار مجهز نبوده است.

5 
ی تحصیالت عال مؤسسه

 طلوع افتاب
 ندارد ندارد

 البراتوار مجهز ندارد.برای رشته کمپیوتر ساینس.
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6 
ی تحصیالت عال مؤسسه

 رازی
 البراتوار مجهز نیست

البراتوار مجهز 

 نیست

طبق ارزیابی و گزارش هیئت وزارت تحصیالت عالی 

مجهز و فعال با  مؤسسهتکنالوژی طبی   البراتوار

 وسایل طبی نبوده

7 
ی تحصیالت عال مؤسسه

خاتم النبیین   
 

معلومات ارائه 

 نگردیده

بدون درنظرداشت داشتن البراتوارهای مجهز و فعال 

 در رشته های مرتبط ایجاد گردیده

8 
ی تحصیالت عال مؤسسه

نعمان سادات   
 ندارد ندارد

دارای البراتوار مجهز در رشته های فارمسی و 

 ستوماتولوژی نمی باشد.

9 

ی تحصیالت عال مؤسسه

وادی هلمند   

 

 ندارد

 ندارد

 

 

 

 

 

طبق گزارش هیئت وزارت تحصیالت عالی البراتوار 

 مجهز و فعال ندارد

10 
ی تحصیالت عال مؤسسه

 طلوع سعادت)جوزجان(
 کتابخانه مجهز ندارد

 البراتوار کمبود

 دارد.

براساس گزارش هیئت وزارت تحصیالت عالی، دارای 

 البراتوار مجهز نمی باشد.

11 
ی تحصیالت عال مؤسسه

 گوهر شاد
 ندارد ندارد

طبق گزارش هیئت وازارت تحصیالت عالی و کنترول 

 عینی، دارای البراتوار مجهز نمی باشد.

12 
ی تحصیالت عال مؤسسه

 ابو ریحان
 ندارد ندارد

البراتوار مجهز باتجهیزات برای رشته های سیول و 

 انجنیری ندارد

13 
ی تحصیالت عال مؤسسه

 سیدجان
 ندارد ندارد

مؤظف وزارت تحصیالت عالی،  برساس گزارش هیئت

 البراتوار رشته ستوماتولوژی ندارد.

14 
ی تحصیالت عال مؤسسه

 راه سعادت
 ندارد ندارد

 گزارش وزارت تحصیالت عالی در زمینه وجود ندارد

15 
ی تحصیالت عال مؤسسه

 خواجه عبداهلل انصاری
 ندارد ندارد

طبق گزارش هیئت ریایست کنترول و کیفیت وزارت 

 پوهنتون البراتوار مجهزهرات نداردو هیئت 

16 
ی تحصیالت عال مؤسسه

 راه ابریشم
 ندارد ندارد

 البراتوار مجهز به رشته صحت عامه ندارد

 

 تحصیالت عالی که ادیتوریم و جمنازیوم ندارند  مؤسساتجدول  (:6) ضمیمه شماره             

ستاریخ تاسی نام پوهنتون شماره  
و  داشتن ادیتوریم

 جمنازیوم
 پارکینگ وسایط

تحصیالت عالی جهان مؤسسه 1  8/12/1391  ندارد ندارد 

تحصیالت عالی خانه نور مؤسسه 2  23/12/1388  ندارد ندارد 

تحصیالت عالی استقالل مؤسسه 3  30/7/1391  ندارد ندارد 

تحصیالت عالی میوند مؤسسه 4  19/7/1386  ندارد ندارد 

تحصیالت عالی افغانستان مؤسسه 5  12/7/1391  ندارد ندارد 

تحصیالت عالی بایزید روشان مؤسسه 6  28/10/1390   ندارد 

تحصیالت عالی طلوع افتاب مؤسسه 7  28/10/1390  ندارد ندارد 

تحصیالت عالی ابن خلدون مؤسسه 8  28/6/1395  ندارد ندارد 

تحصیالت عالی سبا مؤسسه 9  30/1/1395   ؟؟؟؟ 
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تحصیالت عالی رازی مؤسسه 10  15/1/1395  ندارد ندارد 

تحصیالت عالی  خاتم النبیین مؤسسه 11  25/11/1390  
 

 
 

تحصیالت عالی  نعمان سادات مؤسسه 12  26/1/1394    

13 
تحصیالت عالی طلوع  مؤسسه

 سعادت)جوزجان(
11/7/1397    

تحصیالت عالی برالس مؤسسه 14  26/1/1394    

تحصیالت عالی گوهر شاد مؤسسه 15  27/5/1389  ندارد ندارد 

تحصیالت عالی ابو ریحان مؤسسه 16  27/3/1393    

تحصیالت عالی ازهر مؤسسه 17  29/1/1390  ندارد ندارد 

تحصیالت عالی متانت مؤسسه 18  20/12/1393    

تحصیالت عالی راه سعادت مؤسسه 19  5/7/1393  ندارد ندارد 

02 تحصیالت عالی امام محمد شیبانی مؤسسه   5/7/1393  ندارد ندادر 

12 اریتحصیالت عالی خواجه عبداهلل انص مؤسسه   31/2/1393  ندار ندارد 

22 تحصیالت عالی کابورا مؤسسه   1/5/1390  ندارد ندارد 

32 تحصیالت عالی راه ابریشم مؤسسه   20/10/1396  ندارد ندارد 

42 تحصیالت عالی البرز مؤسسه   28/11/1393  ندارد ندارد 

52 تحصیالت عالی قلم مؤسسه   30/1/1394  ندارد ندارد 

62 5/3/1389 پوهنتون ابن سینا   ندارد ندارد 

72 19/1/1387 پوهنتون کاتب   ندارد ندارد 

82 30/5/1388 پوهنتون دنیا   ندارد ندارد 

31/2/1387 پوهنتون خاتم النبیین 29  ندارد ندارد 

03 واحد کابل -المصطفی ایران پوهنتون جامعه   3/10/1390  ندارد ندارد 

13 واحد کابل -پوهنتون پیام نور ایران   14/2/1390  ندارد ندارد 

23 25/3/1385 پوهنتون کاردان   ندارد ندارد 

33  ندارد ندارد  پوهنتون گوهر شاد 
   

 در مورد جذب محصلین در برنامه ماستری باالتر از سقف تعیین شده (:7) ضمیمه شماره   

   139۸سال  

  

1397 

 سال

سال  

1396   

سال    

1395   

سال   

1394 

سال 

1393     

سال  

1392 

سال

1391 
 رشته

نام نهاد 

 تحصیلی
 شماره

29 0 66 
جذب 

 ندارد
 اداره وتجارت 75 150 116 48

پوهنتون 

امریکایی 

 افغانستان

1 

پوهنتون  اداره وتجارت 0 562 57 161 96 78 148 60

 باختر
2 

 کمپیوترساینس 0 90   47 60 52 75 6

پوهنتون  اقتصاد وتوسعه 0 51 27 55 27 47 59 30

 کاتب

 

3 
28 60 46 28 54 105 159 0 

جزا وجرم 

 شناسی



  

47 

 

  علوم اقتصادی 0 52 49 29 27 44 41 29

 روابط بین الملل 0 218 70 54 32 50 56 28

 جامعه شناسی 0 41 41 40 24 25 25 30

 حقوق بین الملل 0 117 91 54 28 26 49 30

 حقوق بین الملل 0 25 20 13 25 51 80 59
پوهنتون 

خاتم 

 النبیین

4 96 133 74 55 25 26 33 0 
جزا و جرم 

 شناسی

 روابط بین الملل 0 33 31 25 50 61 87 77

 حقوق خصوصی 0 0 0 0 16 47 77 91

پوهنتون ابن 

 سینا
5 137 144 94 56 48 22 0 0 

جزا وجرم 

 شناسی

 روابط بین الملل 0 79 15 67 64 103 97 145

پوهنتون  تفسیر وحدیث 0 0 0 0 0 0 80 66

 سالم
6 

 فقه وقانون 0   43 64 87 132 87 87

 حقوق 0 35 65 30 43 125 67 54
دانشگاه آزاد 

 اسالمی
 علوم سیاسی 0 41 86 54 40 38 52 52 7

 مدیریت بازرگانی 0 30 37 23 27 56 32 69

 اداره وتجارت 0 0 311 381 406 571 410 295

پوهنتون 

 کاردان
8 

 روابط بین الملل 0 0 0 0 0 110 128 84

پوهنتون  فقه وقانون 0 0 28 35 115 50 97 71

 دعوت
9 

 روابط بین الملل 0 0 0 54 167 73 95 87

 اداره وتجارت 0 0 26 85 60 30 271 59
پوهنتون 

 خراسان
10 

 اداره وتجارت 0 0 0 90 314 325 671 388
پوهنتون 

 دنیا
11 

34 27 33 46 38 53 23 38 
تفسیر وعلوم 

 قرآنی

جامعه 

 المصطفی
12 

57 27 55 25 
جذب 

 ندارد
 مدیریت آموزشی 3 16 10

 مدیریت دولتی 21 16 25 24 30 39 30 60

39 29 38 36 31 37 33 20 
حقوق جزا وجرم 

 شناسی

 فقه قضایی 0 0 0 15 24 33 30 27

 روابط بین الملل 0 0 79 25 52 64 68 87

 مؤسسه

تحصیالت 

عالی 

 افغانستان

13 
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