
1 
 

 وزارت تحصیالت عالی

 موسسۀ تحصیالت عالی ازهر

 معاونیت علمی

 پوهنحی شرعیات

 کمیته پالن استراتیژیک

 

 

 

 پالن استراتیژیک  پوهنحی شرعیات مؤسسه تحصیالت عالی ازهر

 

 هـ.ش ( 1403 -1400)

 

 

 

 

 

 

 هـ.ش1400سال 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 پیشگفتار

ثنا و صفات أن خدای را که  ما را انسان آفرید به ویژه  اشرف المخلوقات  و از عقل سليم برخوردار نمود و برای ما علم و 

 دانش عطا فرمود.

ضرورت ))پالنگذاری (( در زندگی تدریج بر به انسانها با حرکت در مسير تکامل و رشد عقالنی خود، در این شکی نيست که 

 نظام های اجتماعی، مورد توجه قرار دادند.  درست  واقف شدند و آن را به منزله ابزاری در خدمت مدیریت و رهبری

 و موسسات امروز، به حدی پيچيده شده اند که بدون اقدام به پالنگذاری های دقيق، امکان تداوم را ندارند.  ادارات

ی مواجه شدن  تهدیدهای آینده ، و پيش بينی شيوه هامستلزم آگاهی از فرصتها و  اتيژیک و تطبيق آن تدوین پالن استر 

 .با آنهاست

بناءً الزم دیده ميشود پوهنحی شرعيات برای تشخيص و تعریف اهداف، تعيين فعاليت های توأم با زمان بندی آن، طراحی و 

 تدوین  پالن استراتيژیک نماید.ضعيت مطلوب و تدارک اقدامات  خویش اقدام به 
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 مقدمه 

 .لطالب العلم والعاملين به رفع الدرجاتِ فی النعيم المقيم حزبه و ذمَّ الجهل و أهله و أعز العلم و الحمد هلل الذی 

 .واشهد أن سيدنا محمداً عبد اهلل ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أعرف الخلق باهلل وأخشاهم له

 .اللهم صلِّ وسلم وبارک عليه وعلى آله وصحبه أجمعين

اسالم در تمام طوریکه ميدانيم کشور افغانستان یک کشور اسالمی وملت آن نود و نه فيصد مذهبی ميباشد، دین مقدس 

 ریشه دوانيده است. ابعاد زندگی این ملت

 ميباشد.بناء در تمام عرصه های زندگی مردم افغانستان جنبه دینی و شرعی امر الزم 

اری، دعاوی حقوقی وامورعـدلی وقضایی کشوربود که ذیکی ازین عـرصه ها تنظيم، حل وفصل واجرای مسایل قانونگـ

هزار وچهار صد ساله کشور توسط قضات شرع ،فقهاء، مفتيان وعلمای دینی رهبری واداره بطور کل درتمام جریان تاریخ 

ميشد. با ظهور وانکشاف علوم حقوقی در جهان وگسترش روابط کشور با کشورهای دیگر ضرورت دیده شد تا قضات 

این دانشکده با درک  نظورافغانستان ازسيستم های حقوقی ودست آوردهای جدید قضایی وعدلی جهان آگاهی یابند بدین م

تغيير از طریق تدریس موثر، تحقيق علمی  نيازمندی های کشور و با آرزوی گسترش دانش و فن آوری، ایجاد زمينه های

مبانی علوم  ترسيخ، در جهت رشد و بروز استعدادهای خالقانه، ترویج وگسترش فرهنگ قانون گرایی  و وتحصيل متوازن

 و دیار، این ورزیدۀ هيئت رهبری مؤسسه و اساتيد کوشش نتيجه در 1392ميانه روی، در سال شرعی با مفکوره اعتدال و 

( ليسانس مقطع تا اسالمی معارف و قضایی متخصص کادرهای تربيۀ منظور به) وزارت محترم تحصيالت عالی   منظوری

 است.چوکات  این نهاد علمی  با دیپارتمنت های فعال خود، آغاز به فعاليت نموده  در

 امان اهلل حوضوی

 رئيس پوهنحی شرعيات
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 مفاهیم

 :گرد می ارایه خلص شکل به استراتيژیک پالن به مرتبط و مهم مفاهيم تعریف بخش این در

 خاص اهداف یا هدف به رسيدن برای و شده تهيه اگاهانه بشکل که شود می گفته های اقدام مجموعه به برنامه برنامه:

 ضروری منابع تخصيص که است اهدافی یا هدف آوردن بدست برای راه نقشه ، برنامه ، دیگر عبارت به .گردد می اتخاذ

  :داد جواب زیر سواالت به باید برنامه تدوین در.کند می مشخص را دیگری کردهای وعمل وظایف ، اوقات تقسيم ،

 .شود می انجام چگونه و تاثيری چه با منابع، باکدام زمانی، درچه مدت کجا، در کسی، چه توسط هدفی، باچه چيزی، چه

 می تدویندانشکده  اهداف به رسيدن برای اندیشه و طرزتفکر یک براساس که است طرحی استراتيژی : استراتیژی

 دانشگاه یک عملياتی های زنجيره و ها برنامه ها پاليسی ها، هدف که است جامع طرحی استراتيژی بهتر، عبارت به .شود

 .کند می ترکيب رگبایکدی پيوسته بهم کل یک قالب در را

 اهداف به نسبت دانشکده کلی اهداف و شده طرحه مراحل خالصه از عبارت استراتيژیک برنامه :استراتیژیک برنامه

 .شود می تدوین جامع بصورت که است ها دیپارتمنت یا بخشها

 که است مدیریتی واقدامهای ها تصميم از مجموعه وهنر علم استراتيژیک ریزی برنامه: استراتیژیک ریزی برنامه

 .شود می وارزیابی اجرا ، تدوین اهداف به رسيدن برای محيطی عوامل به توجه با

 تحليل اهداف، ارزشها، ماموریت، دیدگاه، این شامل که است تدوین ، استراتيژیک ریزی برنامه مراحل از یکی : تدوین

 ها استراتيژی اولویت تعين ممکن، های استراتيژی انتخاب استراتيژیک، حالت تعين ،)وخارجی اخلی د( محيطی عوامل

 .شود می

 اهداف تعين استراتيژیک، اولویت تعين شامل که باشد می استراتيژی اجرای استراتيژیک، ریزی برنامه دوم مرحله : اجرا

 انتخاب ، اجرایی های پاليسی تدوین دانشکده ساختار طراحی یا تجدید بودجه، تدوین ساالنه، عمل برنامه مدت، کوتاه

 .شود می منابع تخصيص ، دانشکده رهبری سبک

 ها معيار بادانشکده  عملکرد تطبيق برای ميکانيزم یک ایجاد به نياز که است استراتيژی ارزیابی ، سوم مرحله ی:ارزیاب

 .باشد می ازهر عالی تحصيالت مؤسسه و عالی تحصيالت وزارت های پاليسی و
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 چشم یا ارمان دیگر، ارتبع به .دهد می نشان را دانشکده بار و کار سير خط و آتی مسير از نمایی دیدگاه : دیدگاه

 چيزهای ، دیگر تعریف یک در خواهد می سازمان باالی سطوح یا فرد که آنچه از است جسمی یا ذهنی تصویر انداز،

 و تصویرواضح نيز ذهن شنونده در که نحویه ب آورد؛ بدست ملموس و عينی بشکل خواهد می پوهنتون یا فرد که

 .کند می ایجاد روشن
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 ژیکچارچوب پالن استراتي
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 فصل اول

 پوهنحی شرعیاتوضعیت ارزیابی فعلی 

 دیدگاه و مأموریت پوهنحی شرعيات

 (Vision)دیدگاه 

عرصۀ   متعهد است در آیندۀ نزدیک از طریق تدریس و  تحقيق علمی  "ازهر"دانشکدۀ شرعيات مؤسسه تحصيالت عالی 
 و توضيح درست قوانين در سطح کشور به عنوان یک مرجع معتبر علمی شناخته شود.  ارایۀ  تفسير  معتدل از علوم اسالمی

 (Mission)   مأموریت

 ترسيخعلمی به هدف  -ارایۀ خدمات تحقيقی تالش می ورزد تا در   "ازهر"دانشکدۀ شرعيات مؤسسه تحصيالت عالی 
 سازد.زمينۀ تحصيالت عالی متوازن را  فراهم سعی به خرچ داده و جامعه،  گسترش اندیشۀ اسالمی درمبانی علوم شرعی 

 ارزش ها

 پاسداری از ارزش های اسالمی و ملی. .1

 زدایی، خالقيت و نو آوری.تمرکز  .2

 مسوليت پذیری و حساب دهی. .3

 رعایت عدالت و انصاف. .4

 حمایت از آزادی علمی و اکادميک. .5

 همدیگر پذیری و تقویت روحيه وحدت ملی. .6

 صداقت و شایسته ساالری. .7

  توجه به کيفيت در ارائه خدمات. .8

  کلی  اهداف

 اخذ اعتبار اکادمیکی در سطح کشور. -1

  .ماستری و دکتورا در دیپارتمنت های فقه و قانون و تعلیمات اسالمی ایجاد مرحله -2

 تسهیل آموزشی برای دانشجویان وتربیه کادرهای متخصص. -3

 ثقافت اسالمی. حدیث، دعوت و ایجاد دیپارتمنت های عقیده و فلسفه، تفسیر و -4

 رقابت سالم این دانشکده با سایر رشته های مشابه ملی و بین المللی. -5
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 علوم کاربردی از جمله فقهی حقوقی و سایر علوم در حال تدریس.آموزش  -6

 پرورش محصالن طراز اول.   -7

 تحصيالت عالی با کيفيت و معياری همگام با نيازمندی های جامعه و بازار کار. -8

 توسعه دانش  دینی، علوم  اسالمی و انسانی معاصر و نشر ژورنال های علمی. -9

 تخنيکی الزم به ادارات دولتی در صورت نياز. تهيه راهکارها و مشورت های علمی و -10

 تقویت روحيه ی همدیگر پذیری، قانونمداری و از بين بردن تبعيض با تمام انواع آن. -11

 پخش و نشر قرائت معتدل دینی، ایجاد توازن و پيوند ميان دانش دینی و علوم معاصر. -12

 پرورش علمای متخصص وکاردان. -13

سواالت اساسی مطروحه در ميادین فتواهای دینی ، فرهنگی وقضایی پاسخگوی به چالش ها، نيازها و  -14
 وسایر موارد دیگر.

 از بين بردن روحيه افراط گرای وتفریطی به هدف ترویج مفکوره معتدل ناب اسالمی در جامعه. -15

 فعالیت ها 

 نظارت دقيق از برنامه های پوهنحی . .1

 تسهيل کارهای عملی برای دانشجویان. .2

 ی علمی برای تقویت مهارت های محصلين؛تدویر کنفرانس ها .3

 تشویق دانشجویان ممتاز در سطح دانشگاه؛ .4

 تدویر جلسات و نشست ها با اساتيد غرض اصالح و پيشبرد امور؛ .5

 تدویر جلسات با نماینده های صنوف مختلف به هدف حل مشکالت موجوده؛ .6

 پژوهشی با استفاده از روش های نوین پژوهشی؛ –های علمی تدویر ورکشاپ  .7

 معياری سازی تحقيقات پایان تحصيلی دروه ی ليسان؛ .8

 با کميته های هشتگانه در سطح دانشکده؛همکاری  .9

 دانشگاه صورت می گيرد؛ سایر فعاليت های که در همکاری با رهبری .10

 

  موجودوضعیت  -الف

ارائه خدمات ؛ دیپارتمنت های تعليمات اسالمی و فقه و قانون  تأسيسازهر با تحصيالت  عالی  مؤسسهدانشکدۀ شرعيات  

 و روز استفاده از امکانات این دانشکده با فراهم ساخت. در اوقات جداگانه هاآقایان و خانمعلمی و عملی را  برای   آموزشی

 کشور آماده نموده است.فرزندان  های نهفتهپرورش استعداد را جهتفضای مناسب اکادميک ، تدریس های جدیدشيوه
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کادر  و (ماستر  اکتر ود)تحصيالت عالی  دارای اساتيد مجرب و استخدام   با ازهر عالی تحصيالت  ٔ  مؤسسه  دانشکده شرعيات   

 ٔ  را به جامعهو آراســته با دانش جوانان متعهد  ،آميزموفقيت فراغت ٔ  دوره شــشاداری مســلکی و مجرب توانســت در طی 

 تقدیم کند. کردۀ کشور تحصيل

 ازهر عالی تحصیالتمؤسسه دانشکده شرعیات  امکانات و تسهیالت-ب

 با تجربه و دارای تحصيالت عالی  و اداری داشتن کادر علمی.1

دکتورا )تجربه و دارای تحصيالت عالی ااز اساتيد ب تا  است مکلف و متعهد ازهر  عالی تحصيالت  ٔ  مؤسسه  دانشکده شرعيات   

 علم از وبهتر کاملتر بصورت  این دانشکده   دانشجویان  و محصالن  تا کند، استفاده  تحقيق و تدریس ٔ  در پروسه  ی(و ماستر 

 مند شوند. بهره اساتيد تجربه و

 هاخانمخدمات ترانسپورتی برای .3

صلين طبقۀ اناث در  شکالت  رفت مح ستند  یو آمد با م سایل  فراهمهم از لحاظ  ؛زیاد مواجه ه سپورتی و  نبودن و هم از  تران

، محصــلين طبقۀ اناثو آمد  ها و ســهولت در رفتکردن نگرانی خانوادهبرای برطرف   در بعضــی مناطق.  امنيتنبود لحاظ 

 .کرده استخدمات ترانسپورتی را ارائه 

 تسهیل در پرداخت فیس محصالن.5

اشتياق جوانان به   سو جامعه از یک  ها، کاهش رشد اقتصادی و افزایش بيکاری در  با توجه به وضعيت نامناسب مالی خانواده  

صيل از   شرعيات  دیگر،  سوی تح سه   پوهنحی  س صيالت  ٔ  مؤ شد  جهت ازهر عالی تح شرفت  و ر نماندن و عقب  جامعه پي

آن محصالن   به اساس تسهيالت مناسبی را برای پرداخت فيس محصالن در نظر گرفته است که      دانشجویان  از تحصيل،   

 کنند.صورت اقساط  در چند مرحله پرداخت ه توانند فيس تحصيلی خود را بمی

  علمی و آموزشی تسهیالت و امکانات.6

شرعيات   سه   پوهنحی  س صيالت  ٔ  مؤ صيلی،  کيفيت ارتقای جهت ازهر، عالی تح  ساختمان  مانند؛ مدرن امکانات تمام از تح

سب، کتابخانۀ مجهز   شتن  )معياری و منا شته با دا صيلی کتب مورد نياز برای تمام ر سالون بزرگ (های تح  )برای برگزاری، 

های آنالین و آفالین سيسم دارای) ITسی دی، اتاق  پروجيکتور و ال اب های مجهز ، صنفها(سمينار سخنرانی و کنفرانس،

 باشد.می برخوردار و مسجد شریف (انترنت سریع و
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 چالشها شناخت نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و

 

 .موجودیت فضای مناسب و محل بهتر آموزشی .strength) 1قوت  قاطن

 مجهز با کتاب های مورد نياز رشته ها.داشتن کتابخانه  .2

 و انترنت سریع و رایگان.مرکز تکنالوژی معلوماتی  .3

 داشتن ارتباطات و توأميت ها با دیگر نهادها، .4

 موجودیت زیرساخت ها، .5

 های کاربردی و مورد نياز جامعه،  وجود رشته .6

 سيستم اداری فعال و معياری. .7

 داشتن صنوف جداگانه برای محصلين طبقۀ ذکور و اناث. .8

 داشتن نصاب تحصيلی معتبر در مطابقت با نصاب وزارت تحصيالت عالی. .9

 داشتن سيستم دیتابيس معياری. .10

 

  

 و عدم توجه به تحقيق و پژوهش. مرکز تحقيقات علمی نبود .weakness) 1ضعف  نقاط

 .سازی فعاليت های انجام شده ضعف در سيستم مستند .2

  تدریس، ە ضعف در نظام ارزیابی و نظارتی بر کيفيت آموزش و پروس .3

 و اداری. کمبود کادر علمی .4

 اداری. در علمی وهای ارتقای ظرفيت برای کاعدم برگزاری برنامه .5

 های مرجع واکادميک.وکمبود کتابنبود کتاب خانۀ الکترونيک ومعياری  .6

 .نبود مرکز مجهز نشراتی جهت طبع و نشر .7

 معياری نبودن کانتين مؤسسه. .8

 .های شغلی برای فارغاننبود فرصت .9

 مؤسسه.در سطح و فضای سبز نبود ميدان ورزشی  .10

 

فــــرصـــــــت هــــا   

Opportunity 

 يل در این نهاد.صتحبه القه افزایش ميل و ع .1

 .پوهنحینسبت به این افزایش اعتماد مردم  .2
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های ملی و بين المللی به تحصـــيالت عالی در عالقه مندی حکومت، جامعه و نهاد .3

 .کشور

  نهاد های تحصيلی داخلی و خارجی.های همکاری علمی با موجودیت زمينه .4

 عالقه مندی در کسب تحصيالت عالی در قشر جوان؛  .5

 موجودیت جوانان  خالق و با هوش در جامعه؛  .6

 به ارزش علم و تحقيق در سازندگی کشور؛ ها نگی خانواده باور فره .7

 های انترنتی؛کم هزینه از طریق شبکه ملی و بين المللیگسترش امکان ارتباطات  .8

 امکان بکارگيری تکنالوژی معلوماتی در زمينه اطالع رسانی؛  .9

 های جهانی؛ موجودیت منابع علمی و مدیریتی قابل دسترس در شبکه .10

 ٔ  ارائهلی مناسب جهت رقابت با سایر مؤسسات تحصيالت عالی و       داشتن منابع ما  .11

 دانشجویان؛ به تخفيف

 های اداری وارتباطی مؤثر جهت جذب دانشجویان جدید؛برخورداری از پشتوانه .12

 کسب جایگاه معروف ومناسب در جامعه؛ .13

 ساختار تشکيالتی واداری مناسب؛ .14

 توانایی مدیریت بر تغييرات استراتيژیک؛ .15

 

ست    .Threate 1چالشها  سيا صيالت       و راهبردی برای  کالنگذاری  نبود  سات تح س ضعيت مؤ بهبود و

 عالی خصوصی.

 نهاد های تحصيلی دولتی و خصوصی.ارتباط و تعامل ناکافی بين    .2

  موجودیت نگاه تمایز گونه دولت و بين نهاد  های تحصيلی دولتی و خصوصی.  .3

به خاطر پایين نشــان دادن کيفيت عه در جامحلقات بعضــی تبليغات ســؤ از طرف    .4

 مؤسسات تحصيالت عالی خصوصی.تدریس و آموزش 

 .فساد اداری در کشورموجودیت  .5

 فراغت بيش از حد محصالن به سویه ای ليسانس؛ .6

 تطبيق نا کامل نظام مجازات ومکافات؛ .7

 در تدوین مقررات تحصيالت عالی؛ نهاد های تحصيلیعدم استقالليت  .8

 مصرفی در کشور؛موجودیت اقتصاد  .9

 های شغلی در کشور؛فرصت نبود .10

 تحصيل در نهاد های تحصيلی دولتی.تمایل بيش از حد جوانان به  .11
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 عدم تناسب بين مؤسسات تحصيلی وبازارکار؛ .12

 های آموزشی؛ ضعف در بکارگيری یافته .13

 های ارتباطی منظم در ميان  مؤسسات تحصيالت عالی خصوصی؛کمبود شبکه .14

 تکنالوژیکی مدرن در کشور؛نبود مراکز علمی و .15

 تشدید روز افزون فضای رقابتی وتهدیدات امنيتی در سطح کشور؛ .16

 های دانشجویان؛های اقتصادی تأثير گذار بر زندگی خانوادهامکان بروز چالش .17

 های مؤسسه؛امنيتی تاثيرگذار بر رشد فعاليت -های سياسیاحتمال بروز بحران .18

 های موجوده؛وطرز العملموجودیت مشکالت در لوایح، مقررات  .19

 

 

 

 علمی و تحقيقی زیربنایی، هایبخش اول: برنامه

صيالت عالی را برنامه      سات تح س ساس ایجاد مؤ شکيل می ا شان، همانا  دهد که هدف و غرض ایجادهای علمی و تحقيقی ت

صص و مهارت        شور با زیور علم و دانش، تخ ساز ک سل جوان و آینده  ستن ن های علمی و انجام تحقيقات علمی تجهيز و آرا

 حقيقی نهاد تحصيلی ازهر را به شرح زیر تدوین گردیده است:های علمی و تباشد. برنامهبرای گسترش علم و دانش می

 های علمیبرنامه .1

 انکشاف مسلکی اعضای کادر علمی و کار کنان. .1

 تطبيق و گسترش سيستم کریدیت. .2

 انکشاف نصاب تحصيلی. .3

 تقویت نقش تکنالوژی معلوماتی در امور علمی. .4

 بهبود و گسترش تحقيقات علمی. .5

 ایجاد برنامه ماستری. .6

 شدن.جهانی .7

 انکشاف نيروی بشری و کاریابی. .8

 ارتقای کيفيت و اعتبار دهی. .9

 بهبود وضعيت تحصيلی. .10

 ملی و بين المللی.هم مثل   نهاد های تحصيلیتامين و توسعه روابط با  .11
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 های تسهیلی برای دانشجویانبرنامه. ۲

 افزایش دسترسی به تحصيالت عالی فوق کارشناسی. .1

 اولویت ملی. های دارایتاکيد روی رشته .2

 ارائه خدمات صحی عاجل .3

 افزایش خدمات محصالن. .4

 توسعۀ دسترسی به تحصيالت عالی. .5

 های آسيب پذیر ) افراد دارای معلوليت و محصالن مناطق جنگيده و محروم(رسيدگی به گروه .6

 . جندر5

ایت کرده و بخاطر سهولت بيشتر   با توجه به باورها و اعتقادات جامعه، مسایل جندر را به صورت واضح رع    پوهنحی شرعيات  

شکيل      سی جداگانه را تنظيم کرده تا بانوان بتوانند با ذهن آرام به دروس خویش ادامه دهند. اگرچه ت صنوف در برای بانوان، 

سه        س سران و بانوان در اکثر اوقات، زیان مالی را متوجه مؤ صيالت  ٔ  صنوف جداگانه برای پ  این ولی کرده، ازهر عالی تح

های دانشجویان، اقدام  طر ایجاد زمينۀ تحصيلی برای بانوان در جامعۀ سنتی افغانستان و کسب رضایت خوانواده     بخا مؤسسه  

فراهم کردن  خاطر به دارد نظر در ازهر عالی تحصــيالت ٔ  به تشــکيل صــنوف جداگانه برای بانوان کرده اســت. مؤســســه

 د و به نکات زیر نيز  توجه دارد:از ميان بانوان اقدام کندانشجویانِ طبقۀ اناث، به افزایش استخدام اساتيد  بهسهولت 

 توجه به قشر اناث به مثابه نيمی از پيکر جامعه؛ .1

 ایجاد تسهيالت الزم برای محصالن اناث. .2

 ها برای طبقۀ اناث.اعطای بورسيه .3

 جذب اساتيد بيشتر دایمی و قرار دادی از قشر اناث. .4

 ایجاد صنوف جداگانه برای طبقۀ اناث. .5

های علمی و های علمی ستون فقرات مؤسسات تحصيالت عالی را تشکيل ميدهد.  تقویت، رشد و انکشاف برنامه برنامه

ضمين می      صيالت عالی را ت سات تح سه   کند.  برنامهتحقيقی، موفقيت مؤ س صيالت  ٔ  های علمی مؤ  از ازهر عالی تح

 :ميابد تحقيق زیر موارد کارگيری به طریق

 مدیریت . ۶

سایل مهم در هر بخش عبارت از مدیریت همان بخش می   شد.  یکی از م شرعيات   با سه   پوهنحی  س صيالت  ٔ  مؤ  عالی تح

ــب های برنامه   تحقيقی، و علمی های برنامه    ارتباط  به  خویش کاری  اولویت  در نيز ازهر  تکنالوژیکی،  های برنامه   عواید  کسـ

های بين المللی، نظام مدیریتی را تحت عنوان     ای مربوط به فعاليت   ه برنامه   و اجتماعی  های فعاليت   به  مربوط های برنامه  

 مدیریت خوب در نظر گرفته است که ذیال به شرح آن ميپردازیم:



18 
 

 . ایجاد برنامه های ماستری13

 ت خود را در چوکاهای فقه و قانون های فوق ليســانس را در رشــتهدر نظر دارد تا پنج ســال آینده برنامه پوهنحی شــرعيات

 یجاد کند.ا

 و بازنگری نصاب تحصیلی . ارزیابی14

صاب تحصيلی معياری یکی از نياز   صاب تحصيلی واحد و معياری نميتوان    های مهم یک نهاد تحصيلی می ن شد که بدون ن با

 رشد خوب در سطح کشور داشت.

مربوطه ایجاد کرده تا نصاب تحصيلی    پوهنحی نصاب تحصيلی را در سطح      ، کميتهپوهنحی شرعيات به همين منظور 

مربوطه مؤظف  تيژیک، کميتههمواره به شکل منظم، معياری و جواب ده به خواسته روز و جامعه باشد، مطابق به پالن استرا    

ست  صاب تحصيلی و مفردات درسی را ارزیابی و تغيرات الزم در کریکولم را      ا ساالنه ن نياز های جامعه د ست به   مطابق به، 

 شود. کار

 تطبیق بهتر سیستم کریدت. 15

صيالت            شجویان و تح ست، دارای مزایای زیادی برای دان ستم معروف و علمی در جهان ا سي ستم کریدت که امروز یک  سي

 عالی است که باید به شکل درست و اصولی آن ترتيب و تعميل شود.

 به این منظور کميته نصاب نکات ذیل را در نظر دارد:

 .دیپارتمنت هاازدیاد کادر علمی متخصص در در قسمت اقدامات الزم  .1

 .از تطبيق درست نصاب نظارت وبررسی  .2

 .ی برای معياری سازی سيستم کریدیتهای آموزشکورس رتدوی .3

  . تدریس به اساس محصل محوری16

ــالن   ــمينار بود که باعد ایجاد انگيزه وتحرک در محص ــته مبتنی برميتود لکچر و س ــيوه تدریس در گذش از این که اکثراً ش

شته می       ستم تدریس پندا سي شد و در حقيقت چالش بزرگ در  شکل    آنچنان که الزم بود نمی  شد. پس به منظور رفع این م

آموزش اســتفاده گردد. بناً مطابق این پالن اســتراتيژیک از  های نوین و عصــری محصــالن در عرصــهبهتر اســت از ميتود

 گردد.استفاده می SCLو  OBEهای نوین تدریس روش

 :کندمی اتخاذ را زیر اقدامات محوری شاگرد ميتود تعميم برای ازهر عالی تحصيالت ٔ  بناء مؤسسه

شاپ   .1 سمينارها و ورک ستادان تدویر   ها را در مورد معاونيت علمی و آمریت ارتقای کيفيت،  شاگرد محوری برای ا ميتود 

 کنند.می

 کنند.معاونيت علمی و آمریت ارتقای کيفيت به شکل مداوم دروس استادان را نظارت و ارزیابی می .2

 کنند.های درسی روزمره  استادان را تحت نظر داشته و ارزیابی میها پالنمعاونيت علمی و آمرین دیپارتمنت .3
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 شود. از نظریات نيک استادان در رابطه به بهبود کيفيت امور تدریس استفاده می .4

شکل دوام دار تعقيب        .5 ست به  ستادان و نمونه بارز مؤثریت ميتود تدریس ا شان دهنده آماده گی ا ارزیابی خودی که ن

 شود. می

 .تجهیز صنوف درسیب

شرعيات دارای ده صنف در یک وقت    سران و دختران می  درسی  پوهنحی  سه کتگوری تقسيم گردیده:     برای پ شد. که به  با

حصــل وصــنوف بزرگ دارای م 30محصــل، صــنوف متوســط  که دارای گنجایش20صــنوف کوچک که دارای گنجایش 

صل می 40گنجایش بيش از  شد. هم چنان  مح سی دی  و  های معياریخته؛ چوکیصنوف متذکره مجهز با ت اکثریت  با ال 

 ميباشند. 

 تجهیز کتابخانه . د

مجالت علمی و چپتر  ,جلد کتاب هزار  4000مؤسسه تحصالت عالی ازهر دارای    پوهنحی شرعيات در چوکات کتاب خانه  

شته  شرعی  دینیی مختلف هادر ر ستادان    ،و ستفاده ا صالن که جواب گوی نياز   ا ست می و مح شد.  های آنها ا پوهنحی با

با آن شرعيات عالوه از آن کتاب خانه الکترونيکی از قبيل  مکتبه شامله فارسی و عربی در خدمت محصالن قرار داده است،      

تجهيز و توجه بيشتر دارد   ایجاد کتاب خانه مستقل و   نياز بهپوهنحی شرعيات یک کتاب خانه مستقل از خود ندارد  و    هم 

 نيز ایجاد گردد که اقدامات ذیل در نظر است: دانشکده تابخانهن منظور الزم است تا کو به همي

 تخصصی مورد نياز محصالن و استادان.کتاب های توسعه  .1

شته و مجهز  با کتاب      در جای  پوهنحی کتابخانه ایجاد .2 صالن را دا سب که گنجایش تعداد زیاد مح های مورد نياز منا

 باشد.می های عملیسمينارها و کار ,آنها برای تحقيقات

ید  .3 تاب خر ياز پوهنحی  اری ک عد از تعيين ن      ,، های مورد ن نه مرکزی ب خا تاب قات علمی و ک به طور     مرکز تحقي ندی  يازم

 کتابخانه. مدیریتساالنه توسط 

 مطابق نياز. تدارک مجالت علمی  برای کتابخانه .4

 

 دستآورد ها 

 سيمينار علمی  برای اعضای علمی مؤسسهتدویر ورکشاپ یک روزه به ارتباط روش تحقيق علمی و نوشتن  .1

استفاده از منابع جدید و آثار مؤلفان، اساتيد دانشگاه های دولتی و صاحب نظران بين المللی در خصوص  .2

 تدریس؛

 جمع آوری منوگراف ها؛ .3
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 تدویر محکمه تمثلی در سطح ملی؛ .4

 داشتن دیتابيس منظم علمی و اداری؛ .5

 انشجویان؛داشتن سيستم آموزش الکترونيکی برای د .6

 ایجاد کلينيک حقوقی؛ .7

 ایجاد یک سيستم منظم اداری و علمی در دانشکده؛ .8

 ذینفعان انتظارات تحلیل و شناسایی

 ذینفعان های نياز درک سازمان، یک در وضعيت بهبود و تحول ایجاد برای شروع نقاط بهترین از یکی

 در گسترش الزمی صورته ب دانشکده حقوق وعلوم سياسی  که است ها آن به پاسخگویی مناسب روش شناخت و کليدی

 خاطر به و خویش برای مراجعين بهتر خدمات سازی فراهم منظور به و کوشيده ذینفع های سازمان سایر با بيرونی روابط

 .نماید اجرا و طراحی را قابل دسترس و مشخص های برنامه و ها استراتيژی آنها انتظارات ساختن آورده بر

 تعامل زیاد در های واحد با خود اداری و تحصيلی خدمات ارایه و وظایف انجام راستای در حقوق و علوم سياسی دانشکدۀ

 :از عبارتند ها واحد این از برخی که ميباشد

 افغانستان؛ اسالمی جمهوری عالی تحصيالت وزارت .1

 علمی؛ کادر اعضای .2

 خدماتی؛ کارکنان و اداری کارمندان .3

 محصالن؛ .4

 التحصيالن؛ فارغ .5

 ؛ خصوصی و دولتی تحصيلی مؤسسات .6

 خارجی؛ تحصيلی مؤسسات .7

 .خصوصی و دولتی ادارات .8

 

 ذینفعان انتظارهای و ها نیازمندی
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 :از عبارتند افغانستان اسالمی جمهوری عالی تحصيالت وزارت انتظارات و ها نيازمندی .1

a. مقرارات؛ و لوایح ن،قواني رعایت 

b. کشوری؛ کالن های استراتيژی جهت در حرکت 

c. پایدار؛ انکشاف اهداف تحقق جهت در حرکت 

d. کشور؛ عالی تحصيالت وزارت استراتيژیک پالن در شده تعيين اهداف به دستيابی 

 

 :دانشگاه رهبری هیئت انتظارات و ها نیازمندی .2

a. ها؛ طرزالعمل و مقررات رعایت 

b. مؤسسه؛ استراتيژیک پالن جهت در حرکت 

c. فعاليت های؛  ساختن کاربردی و تحقيق علم، توليد زمينه در تالش 

d. متعهد؛ و متخصص نيروی تربيه و تحصيلی ارائه خدمات کيفيت ارتقای به توجه 

e. احيای پرستيژ کمی و کيفی دانشکده در سطح مؤسسه و بيرون از مؤسسه؛ 

 :علمی کادر اعضای انتظارهای و ها نیازمندی .3

a. ارائه خدمات آموزشی؛ های سهولت و امکانات ساختن فراهم 

b. علمی؛ کادر اعضای علمی تحقيقات انجام زمينه ساختن فراهم 

c. ها؛ برنامه ساختن محور تحقيق 

d. علمی؛ کادر اعضای علمی تحقيقات از معنوی و مادی حمایت 

 :اداری کارمندان انتظارات و ها نیازمندی .4

a. مکافات؛ و مجازات اصل تطبيق 

b. منابع؛ ساختن بهينه جهت کاری اولویت ساختن مشخص 

c. جهت ارتقای کارکنان های فعاليت حوزه با متناسب ظرفيت ارتقای آموزشی های دوره برگزاری 

 کيفيت؛
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 :محصالن انتظارات و ها نیازمندی .5

a. ارائه خدمت آموزشی با کيفيت؛ 

b. ،فراهم ساختن مکان مناسب تحصيلی 

c. استخدام اساتيد توانمند و متخصص به سویه داکتر و ماستر؛ 

d. پژوهشی؛ امکانات آوری فراهم زمينه در تالش 

e. ؛پژوهشی های برنامه در محصالن مشارکت تسهيل 

f. مدت؛ دراز و مدت کوتاه تحصيلی های بورسيه در محصالن  اعزام جهتدر تالش 

g. تدریس؛ نوین های شيوه از استفاده 

h. تئوری؛ مضامين جای به عملی مضامين کریدت تعداد افزایش 

i. سمع و رسيدگی به درخواست و شکایات مطروحه؛ 

j. رفع در جهت محصالن های مونوگراف و تحقيقات از حاصله نتایج کارگيری به زمينه ساختن فراهم 

 اجتماعی؛ های چالش

k. ؛ بازار نيازهای و جهانی های معياری به مطابق درسی منابع ونصاب  در نظر تجدید 

 :التحصیالن فارغ انتظارات و ها نیازمندی .6

a. دانشگاه؛ همکاری با دولتی غير و دولتی ادارات در التحصيالن فارغ جذب زمينه ایجاد 

b. دانشگاه؛ همکاری با مدت دراز و مدت کوتاه تحصيالت های بورسيه به التحصيالن فارغ اعزام 

c. انکشافی  های برنامه و تحقيقاتی مراکز در مستعد و الیق التحصيالن فارغ جذب زمينه سازی فراهم

 دانشگاه؛

 

 

 :مؤسسات سایر انتظارات و ها نیازمندی .7

a. ؛روابط اکادميک ميزان افزایش 
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b. علمی؛ تحقيقات انجام در مشارکت 

c. مشترک؛ تحقيقی های طرح اجرای 

d. یکدیگر؛ های ساخت زیر و امکانات از استفاده امکان نمودن مساعد 

 

 :خارجی های پوهنتون انتظارات و ها نیازمندی .8

a. مشترک؛ تحقيقی های برنامه اجرای و طرح 

b.  فعاليت های علمی و اکادميک با هم دیگر؛ شریک سازی زمينهدر  تسهيالتخلق  

 دهی اعتبار کسب و کیفیت ارتقای

 دراین که ميدهد تشکيل را حقوق و علوم سياسی دانشکدۀ بنيادی و اساسی اهداف از یکی اکادميک اعتبار به رسيدن

 .مينماید ایجاد دانشکده  سطح در را کيفيت ارتقای فرعی کميته راستا

 :اند ذیل قرار کیفیت ارتقای بخش در کلی اهداف

 ؛دانشکده سطح در کيفيت ارتقا فرعی کميته های فعاليت تقویت .1

قالب              در عالی تحصيالت وزارت دهی اعتبار و کيفيت ارتقای ریاست های مقرره و لوایح تطبيق .2

 عالی ازهر؛ تحصيالت مؤسسه کيفيت ارتقای اصلی کميته

 ؛ دهی اعتبار مراحل جهت دانشکده خودی ارزیابی گزارش تهيه .3

 ؛ ها دیپارتمنت سطح در تدریس پروسه ارزیابی .4

 کيفيت؛ ارتقای فرهنگ ترویج جهت دهی آگاهی های ورکشاپ سازماندهی .5

 س؛یتدر انفرادی پالن ساختن جهت استادان تشویق .6

 عالی؛ تحصيالت وزارت نگری باز برای ها دیپارتمنت و دانشکده نمودن آماده .7
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 پالن مالی دانشکدۀ شرعیات 

های علمی که مبتنی بر استقالليت بوده، دارای پالن مالی مستقل، مطابق اهداف، برعالوه پالنها و برنامه شرعياتدانشکدۀ 

 نيز است. پالن مالی دارای اهداف و مقاصد عالی بوده که ذیالً تعریف ميگردد: دانشکدهظرفيت، مقاصد و نيازمندی های 

 

 مالی  فاهدا -الف

 تعریف راهکار ها و پالنهای درازمدت مالی در بخشهای تحقيق و آموزش؛ .1

 تعریف راهکار ها و پالنهای کوتاه مدت مالی در بخشهای تحقيق و آموزش؛ .2

 تعيين بودجه کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت جهت ساختمان سازی، ترميم و تجهيز و آوردن تکنالوژی معاصر؛ .3

 سيستمهای شفاف مالی مطابق با استندرد های حسابداری و حسابدهی؛ایجاد و انکشاف  .4

 

 

 جدول مشرح فیس  -ب

مبلغ قابل 

پرداخت 

برای یک 

 سال

مبلغ قابل 

پرداخت 

برای یک 

 سمستر

تخفیف 

در نظر 

گرفته 

 شده

تعداد 

واحد 

 درسی

نرخ هر 

 واحد درسی

فیس 

 ثابت

فیس 

 داخله
 یځپوهن

 شرعيات 2000 18000 500 18 0 9000 18000
 

    

     

 

 (1403 -1400 های)برای سالشرعیات  ساله دانشکدۀ4جدول مصارف 
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 کود
شرح 

 مصارف

مرجع مصرف 

 کننده
سال  1401سال  1400سال 

1402 

سال 
 مجموعه 1403

ت 
الحظا

م
 

L
&
p 

معاش 
 استادان 

  18900000 19901115  دانشکدهریاست 
 

 

 

L
&
p 

معاشات 
کارمندان 
 اداری 

ریاست و دیپارتمنت 
   975000 ها 

 

 

 

L
&
p 

فرنيچر و 
تجهيزات 

 اداری 
   40000 ریاست و آمریت ها 

 

 

 

L
&
p 

  ریاست پوهنحی  مصارف غذا 
50000 

  
 

 
 

 

L
&
p 

قرطاسيه و 
 اجناس اداری 

ریاست و پوهنحی 
   25000 ها 

 

 

 

L
&
p 

مصارف 
سيرهای 
علمی، 

مناظره ها و 
تحقيقات 

عملی)کرمنال
تخنيک، 

کرمنالستيک، 
کلنيک 
 حقوقی(

پوهنحی و 
   15000 دیپارتمنت ها 

 

 

 

L
&
p 

تحقيقات 
 علمی 

   30000 ریاست پوهنحی 
 

 

 

L
&
p 

ارتقای 
  ظرفيت 

ریاست و پوهنحی 
   20000 ها 
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L
&
p 

ارتقای 
تحصيلی 
 ومسلکی

استادان  
 وکارمندان 

   22500 استادان 

 

 

 

L
&
p 

مصارف 
 متفرقه 

پوهنحی و 
   50000 دیپارتمنت ها 

 

 

 

      21128615 مجموع مصارف 


