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 1400 رتمنت فقه و قانون در سالشرح فعالیتهای عمدۀ دیپاهدف گزارش: 

 دیپارتمنت فقه و قانون تهیۀ گزارش توسط: 

 شرعیات هنځیشورای علمی پوارایۀ گزارش به: 

 

 شرح گزارش

های علمی جهت تحقق شفافیت و رفع نقاط دهی از فعالیتها یک اصل مهم در نهادهای اکادمیک و برنامهگزارش
پیوسته ملتزم به شرعیات  هنځیون پوضعف از خالل دریافت آن، به شما میرود. از همین رو دیپارتمنت فقه و قان

 است.این امر بوده و هر ساله گزارشهای خود را به مراجع مافوق ارایه نموده
 است، قرار شرح زیر میباشد:انجام یافته 1400سال  ای که درلیتهای عمدهبر این اساس فعا

 آغاز دروس حضوری در شانزدهم حوت؛.1
 لکچرنوتهای درسی برای سمسترهای سوم مطابق نصاب جدید؛ تعقیب، بررسی و بازنگری روند تهیۀ برخی.2
 نظارت از تطبیق مواد درسی بروزشده؛.3
 ؛  OBEمحوری و تطبیق ارزیابی صنفی بر اساس سیستم محصل.4
 شورای دیپارتمنت؛ اتجلس دویرت.5
مسایل  ها و سایرهای دیپارتمنت، تصویب پالنهای عملیاتی، انکشافی و تقاویم کمیتهتعیین اعضای کمیته.6

 اکادمیک؛
 های دیپارتمنت.تدویر منظم جلسات کمیته.7
 های متعلق به امور تضمین کیفیت و روند تهیۀ برخی شواهد معیارهای تضمین کیفیت؛فعالیت.8
 سالۀ دیپارتمنت فقه و قانون؛تدوین و تصویب پالن انکشافی سه.9

 های دیپارتمنت؛بازنگری و تصویب لوایح وظایف کمیته .10
 سالۀ دیپارتمنت؛استراتیژیک پنج النسازی پنهایی.11
 تدوین و تصویب پالن عمومی تطبیقی پالن استراتیژیک دیپارتمنت..12
 و کمیتۀ تحقیقات؛ هنځیپو با همکاری  شدۀ استادان با نهادهای بیرونیسازی دو اثر علمی چاپشریک.13
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 .روند دفاع مونوگرفهای محصالن دیپارتمنت.14
 دیپارتمنت فقه و قانون؛تقرری یک بست استاد دایمی برای .15
 ؛نظارت از روند پیشرفت دروس.16
 همکاری و هماهنگی با مدیریت تدریسی تهیۀ تقسیم اوقاتهای درسی .17
 تدویر امتحانات دیپارتمنت؛.18
 تهیۀ پالن بهبود دیپارتمنت فقه و قانون؛.19
  ؛تعیین استادان مشاور صنوف.20
 تصویب پالنهای عملیاتی استادان؛ .21
و کمیتۀ تضمین کیفیت در تکمیل و ترتیب اسناد نظارت و ارزیابی برنامٔه  هنځیهمکاری با ریاست پو.22

 علمی؛ 
 بررسی و تأیید پالنهای بهبود تدریس استادان..23
 ها و پیشرفت دروس؛نظارت از پالنهای استادان، حاضری.24
 گردآوری و چکینگ سواالت امتحانات وسط سمستر وساالنه؛.25
محصل  15طی که تعداد محصالن اناث آن کمتر از ها در صنوف مختلهمکاری در نصب پارتیشن.26

 و ریاست پوهنتون و بخش نظارتی مربوطه؛ هنځیمیباشند با ریاست پو
 تعیین برخی از استادان طبقۀ اناث در صنوف مخصوص اناث؛.27
 نظارت از تطبیق احکام شرعی و اصول دسپلینی در صنوف؛.28
 محصالن اناث؛ اعالن یک بست استادی بالمقطع از طبقۀ اناث برای صنوف.29
 گردآوری اسناد استادان اناث برای دیمو؛.30
 ها برای صنوف؛ پالیسیتوزیع کورس.31
 توزیع عناوین سیمینارها و مقاالت و فارمت آن برای محصالن در صنوف دیپارتمنت؛.32
 های ارزیابی خودی و تحلیل آن برای استادان.های پرسشنامهچاپ و توزیع فورم.33
 کارهای عملی و تطبیقی در صنوف؛  تطبیق.34
 تدویر سیمینارهای استادان دیپارتمنت؛.35
 روند چک و بررسی سیمینارهای محصالن جهت ارایه؛.36
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 تحلیل مجموعی ارزیابی خودی استادان توسط محصالن؛.37
 گردآوری سافتهای مقاالت محصالن؛.38

 ارزیابی استاد توسط آمریت دیپارتمنت؛.39

 ت.انجام ارزیابی اصالحی دیپارتمن.40

 گزارش پیشرفت ساالنۀ پالن استراتیژیک دیپارتمنت؛ هیۀت.41

 تدویر محاکم تمثیلی؛.42

 ؛هنځیبا کمیتۀ تحقیق پو مرور و گزینش مقاالت برتر محصالن.43

 دهی و رساندن نمرات در یوزرها.نظارت از پروسۀ نمره.44

 

 
 دیپارتمنت فقه و قانونآرمیت 

 
 

 

شرعیات ارایه  هنځیشورای علمی پو 17/11/1401( مؤرخ  15قانون در جلسۀ  )گزارش فعالیتهای تطبیقی دیپارتمنت فقه و 

 گردیده و پس از قرائت مورد تأیید قرار گرفت.


