
 بسم میحرلا نمحرلا هللا 

 د افغانستان اسالمي امارت
پوهنې وزارت د   

 د لوګر والیت د پوهنې ریاست 

کلني کاري راپور پرېزنتېشن  ۱۴۰۱د   



ښوونیز کال کې د ښوونځي عمر برابر شاوخوا   ۱۴۰۱په 

 زره نوي زده کوونکي جذب شوي دي ۲۲



تنو زده کوونکو ته د زده کړو  ۱۴۲۶۷۳ ښوونځیو کې   ۲۷۵په 

 امکانات برابر شوې دي



 ۱۴۷۰  دیني مدرسو، دارالحفاظونو او دارالعلومونو کې ۳۰په 

 تنو طالب العلمانو ته د زده کړو امکانات چمتو شوي



 ۸۰۰په ښوونځیو کې د ښوونکو د کمښت ستونزې د حل په موخه

 ۶۶۶له  دې ډلې ګومارل شوي، چې نوي ښوونکي پر دندو 

ديښځې  ۱۳۴نارینه او   



د لومړي ځل لپاره د جهادي مرکزي په نوم یوه ستره دیني 

الب العلمانو لپاره د زده کړو طتنو  ۱۰۰۰مدرسه، چې د 

م امکانات په کې چمتو شوي پرانېستل شوې دهزال  



زره زده کوونکو د ملګرو ملتونو  ۱۶ښوونځیو پر ۲۷۵د 

د ماشومانو د مالتړ صندوق یا یونیسف د لرطاسیې مرسته 

. وېشل شوې ده  



تنو فارغو  ۹۵د جهادي مدرسې د لویې او وړې دورې د 

 شویو دیني عالمانو فراغت غونډه جوړه شوې ده



د یونیسف  ۹ویجاړ شوي ښوونځي بېرته رغول شوي، چې  ۱۲

. نور د پوهنې وزارت بیا رغولي دي ۳او    



پوهنې وزارت په ښوونځیو کې د درسي کتابونو د کموالي 

 ۸۱۹زره او  ۳لکه  ۲د ستونزې د له منځه وړلو لپاره 

 ټوکه نوي چاپ شوي کتابونه رالېږلي دي

 



د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مالتړ صندوق یا یونیسف د 

عصري او مجهزو  ۱۷۶ودانۍ نه لرونکو ښوونځیو ته د 

 کېږدیو مرسته کړې ده



تنو برحالو خدماتي  ۳۵د لوګر د پوهنې ریاست له 

 کارکوونکو سره د تودو او ژمنیو جامو مرسته شوې ده



د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مالتړ صندوق یا یونیسف د 

تنو ښوونکو لپاره د اړینو درسي  ۲۳۰۷ښوونځیو د  ۲۷۵

 موادو مرسته کړې ده



خصوصي دیني مدرسو د  ۱۵د جهادي مدرسې په ګډون د 

تنو طالب العلمانو د عالمیې، عالیې او خامسې درجو  ۴۱۵

 مشترکه کلنۍ ازموینه اخېستل شوې ده



خیریه بنسټ په مالي لګښت ( رض)د حضرت عمر فاروق

دیني مدرسو او ښوونځیو ته د اوبو څاه ګانې کېندل  ۲۰

 شوي دي



تنو مجاهدینو څخه د تثبیت صنف ازموینه  ۱۴۰۸له 

 اخیستل شوې ده



کال د کانکور عمومي ازموینې ته د دولسمو ټولګیو د   ۱۴۰۲د 

تنو فارغانو د نوم لیکنې او فورمو ډکولو پروسه  ۲۵۰۰شاوخوا 

 بشپړه شوې ده



د مرکز او ولسوالیو د پوهنې آمریتونو ته د پوهنې وزارت د دعوت 

او ارشاد مسووالن معرفي شوي، د پوهنې ریاست کارکوونکو او 

ښوونکو ته عمیدتي او اصالحي درسونه ورکړل شوي او هم په 

. مرکز او ولسوالیو کې اصالحي غونډې جوړې شوې دي  



خصوصي دیني مدرسو سره د پوهنې وزارت د اسالمي  ۱۴۹له 

نوي کلیوالي  ۶۶زده کړو معینیت نغدي مرسته شوې ده اوهم 

. دیني مدرسې تاسیس شوي دي  



تنو ښوونکو ته  ۹۹۷ښوونځیو  ۷۵د لوګر مرکز پل علم د 

. د ورکړل شویو نومرو د اسنادو د وېش لړۍ پیل شوې ده  



د لوګر د پوهنې ریاست د پنځم، شپږم، اووم او اتم بستونو 

.د کارکوونکو یوه کلنه کاري ارزونه شوې ده  



د لوګر د التصاد ریاست له مهال وېش سره سم د پوهنې سکتور د 

میاشتنۍ سکتوري غونډې جوړې  ۱۲ارګانونو ترمنځ د پوهنې 

. شوې دي  



موسسې له  HHOAتنو نالوستو کسانو لپاره د   ۱۷۲۰د 

 .  کورسونه جوړ شوي دي ۷۰خوا د سواد آموزۍ 



د لوګر د پوهنې ریاست د سواد زده کړې پروګرام له الرې 

سوو ډېر نالوستي لویان د علم له نعمت څخه برخمن  ۹تر 

 .  شوي دي



 ۳۰سي موسسو په مالي لګښت د . آر. د یونیسف او آی

 سیمه ییز ټولګي جوړ شوي دي ۹۱۱زره ماشومانو لپاره 



تنه زده کوونکي  ۲۷۰۰له دولسمو ټولګیو څخه شاوخوا 

 فارغ شوي دي



د لوګر د پوهنې ریاست د ساینس او ښوونیزې ټکنالوژۍ مرکز او 

تنو نارینه او  ۱۸۰۰همدا رنګه د آی، آر، سي موسسې له خوا 

ښځینه ښوونکو ته د پوهې د کچې د لوړولو لنډ مهاله روزنیز 

 ورکشاپونه جوړ شوي دي



د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مالتړ صندوق یا یونیسف 

تنو زده کوونکو لپاره د  ۷۵۶۶۰ښوونځیو د  ۲۷۵څخه د 

کېټه اړتیا وړ درسي توکو مرسته جذب شوې ده ۳۷۸۳  



تنو ښوونکو ته او  ۱۲۰ښوونځیو  ۱۲۰د وفاه موسسې له خوا ؛ 

تنو زده کوونکو ته له فساد  ۵۰۰ښوونځیو  ۲۰همدا رنګه د 

 سره د مبارزې په برخه کې عامه پوهاوی ورکړل شوی دی 



تنو اداري  ۲۰۱په هره میاشت کې د لوګر د پوهنې ریاست د 

تنو خدماتي  ۶۳۳تنو ښوونکو او د  ۴۳۹۰کارکوونکو، د 

تنه کارکوونکي او ښوونکي  ۵۲۲۴کارکوونکو، چې ټول ټال 

 کېږي معاشونه یې پرته له کوم خنډ او ځنډ څخه حواله شوي دي



ښوونځیو کې د ښوونکو د زده  ۲۷۵د لومړي ځل لپاره په 

 کړو رشتې مطابك د رشته بندۍ سیستم عملي شوی دی



 CICتنو ماشومانو ته د  ۲۴۵۰له زده کړو بې برخې 

 سیمه ییز ټولګي جوړ شوي دي  ۷۰موسسې له خوا 



 له پاملرنې مو یوه نړۍ مننه کوو


