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 1400شرح و تبیین فعالیتهای پوهنحی شرعیات طی سال  هدف:

یاست پو دهنده:گزارش  شرعیات هنځیر

 شورای علمی پوهنتون ارایۀ  گزارش به:

 

های علمی جهت تحقق دهی از فعالیتها یک اصل مهم در نهادهای اکادمیک و برنامهگزارش مقدمه:

یافت آن، به شما  شرعیات پیوسته  هنځیمیرود. از همین رو پوشفافیت و رفع نقاط ضعف از خلال در

 است. ملتزم به این امر بوده و هر ساله گزارشهای خود را به مراجع مافوق ارایه نموده

 است.این گزارش بمنظور شرح و تبیین فعالیتهای پوهنحی شرعیات تهیه و ترتیب گردیده
 

 شرح ذیل میباشد:قرار  1400فعالیتهای پوهنحی شرعیات در طی سال  شرح گزارش:
 

 است:در خصوص امور تدریس و نصاب فعالیتهای ذیل انجام یافته تدریس و نصاب: –الف 

 آمادگی به آغاز دوبارۀ دروس حضوری بهاری؛ 
 ترتیب و بررسی تقسیم اوقات درسی سمستر خزانی برای آغاز دوبارۀ دروس حضوری؛ 
 آغاز دروس حضوری در شانزدهم حوت؛ 
  درسی؛چک و بررسی مواد 
  یکولم جدید  بر سمسترهای سوم و چهارم؛تطبیق کر
 نظارت از تطبیق مواد درسی بروزشده؛ 
 یابی صنفی بر اساس سیستم محصل  ؛ OBEمحوری و تطبیق ارز
 بررسی تناسب کتابخانه با مواد درسی؛ 
 .نیازسنجی نشرات علمی 
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ها را هم در سطح جلسات کمیته 1400پوهنحی شرعیات در طی سال  ها:شوراها و کمیته –ب 
پوهنحی و هم در سطح دیپارتمنت بموقع تدویر نموده و هر کمیته فعالیتها را بصورت منظم پیشبرده 

 است، میتوانیم فعالیتها در ایم بخش را بصورت عمده قرار شرح زیر تبیین نماییم:

 ها؛تدوین پلانهای کاری کمیته 
 ها؛ری لوایح وظایف کمیتهبازنگ 
 تدویر منظم جلسات؛ 
 تصویبات در خصوص آجنداها؛ 
 مستندسازی فعالیتها؛ 
 دهی سمستروار و سالوار.گزارش 

 

چنانچه تضمین کیفیت و ارتقای آن از فعالیتهای مهم و اساسی امور متعلق به تضمین کیفیت:  –ج 

به مرحلۀ  سوم، روی تطبیق معاییر  یک نهاد علمی بشمار میرود، پوهنحی شرعیات جهت آمادگی

است. فعالیتهای عمده در بخش تضمین کیفیت قرار تضمین کیفیت تلاشهای جدی را به خرج داده

 شرح زیر بیان میگردد:

 تصویب و بررسی پلانهای استادان؛ 
 ؛های متعلق به امور تضمین کیفیت و روند تهیۀ  برخی شواهد معیارهای تضمین کیفیتفعالیت 
  یابی و نظارت اکادمیک و سپریآمادگی  نمودن آن؛برای ارز
 یابی  های کیفی؛تطبیق ارز
 ؛هنځیسالۀ  پوتدوین و تصویب پلان انکشافی سه 
 سالۀ  دیپارتمنت فقه و قانون؛تدوین و تصویب پلان انکشافی سه 
 های اشتراک استادان و کارمندان در انکشاف جامعه؛تدوین و تصویب میکانیزم 
 ها مرتبط به تضمین کیفیت؛برگزاری سیمینار 
 تدوین پلانهای کارهای عملی و تطبیقی؛ 
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 تطبیق کارهای علمی و محاکم تمثیلی؛ 
 یک پنجنهایی  و دیپارتمنت؛ هنځیسالۀ  پوسازی پلانهای استراتیژ
 ؛تدوین و تصویب پلانهای عمومی تطبیقی پلانهای استراتیژیک 
 یک؛  گزارشهای ربعوار از تطبیق پلان استراتیژ
 های ا رتقای ظرفیت؛کورس تدویر 
 تعیین استادان مشاور برای صنوف؛ 

 

 است:در بخش تحقیقات فعالیتهای عمدۀ ذیل انجام یافته تحقیقات:  –د 

 ؛هنځیتدوین پلان تحقیقات پو 
 شدۀ استادان با نهادهای بیرونی؛سازی دو اثر علمی چاپشریک 
 تصاویب عناوین مونوگرافهای محصلان؛ 
  روند دفاع مونوگرفهای محصلان؛ 
 سیمینارهای روش تحقیق برای استادان و محصلان؛ 
 یع عناوین مقالات و سیمینارها برای محصلان؛  توز
 تطبیق پروسۀ  تهیۀ  سیمینار/مقالات علمی توسط محصلان؛ 
 تدویر سیمینارها توسط استادان؛ 

 

 اداری: –هـ 

 نظارت از فعالیتهای کارمندان اداری؛ 

 گیری از فعالیتهای اداری؛گزارش 

 .تنظیم امور اداری پوهنحی 

 سایر موارد:  –و 

 تقرری یک بست استاد دایمی برای دیپارتمنت فقه و قانون؛ 



4 
 

 اعلان بست آمریت دیپارتمنت فقه و قانون؛ 

 برگزاری جلسات دیمو؛ 

 اخذ گزارشهای بخشهای مختلف؛ 

 تدویر امتحانات. 

 
 

 اب رعض رحمت
 سلیمان رمادی

 پوهنحی رشعیات رئیس 
 
 


