جدول دیدگاه و ماموریت نهاد های خصوصی که در بورد ارتقای کیفیت واعتباردهی مورد تائیید قرار گرفته وبه نهاد
های تحصیلی ارسال شده است در سال 1397
شماره

نام نهاد
تحصیلی
پوهنتون
خاتم
النبیین

2

موسسه
طبی چراغ

3

پوهنتون
کاتب

4

پوهنتون
تابش

پوهنتون تابش در نظر دارد تا جهت ارتقای سطح دانش مسلیک
وتخصیص فرزندان میهن از طریق تدریس  ،تحقیق وعرضه
خدامات زمینه رشد وانکشاف علیم را مطابق استندرد های میل
ن
وبی الملیل فراهم نماید.

5

موسسه
افغان
سویس

طب افغان سویس یم خواهد به یک نهاد
موسسه تحصیالت عایل ی
ن
تحصییل شناخته شده میل و بی الملیل تبدیل گردیده زمینه
آموزش ی
بهب را مساعد ساخته و مصدر خدمت به جامعه گردد.

6

موسسه
ادراک

موسسه تحصیالت عایل ادراک یم خواهد در آینده نزدیک از موسسه تحصیالت عایل ادراک زمینه های ی
دسبش این دیدگاه وماموریت در جلسه مورخ 1397 / 3 /1
معتب تحصییل مناسب و معیاری را فراهم یم سازد تا جوانان بورد ارتقای کیفیت واعتباردیه مورد تایید قرار گرفته
طریق تدریس ،تحقیق و عرضه خدمات به عنوان ییک از ی
ترین و با کیفیت ترین نهاد تحصییل در کشور و منطقه شناخته کشور از این طریق با نایل شدن به اهداف علیم و است .
شود.

1

دیدگاه
ن
النبیی تالش میکند تا از طریق ارایه ی خدمات
دانشگاه خاتم
ی
آ ی
موزش و تحقیقات معیاری برای مردم افغانستان جایگاه خاص
داشته باشد.
طب چراغ در آینده به عنوان یک نهاد
موسسه تحصیالت عایل ی
ی
ی
تحقیق در عرصه خدامات آموزش وصیح در
معتب تدرییس،
ی
سطح کشور خواهد بود.

معتب علیم تالش یم نماید تا از
دانشگاه کاتب به عنوان یک نهاد ی
ی
طریق ارایه برنامه های مشخص عمیل -تحقیق به یک دانشگاه
معتب در سطح کشور مبدل شود.
ی

ماموریت

فیصله بورد ارتقای کیفیت واعتباردهی

ن
النبیی برای تربیت کادرهای متعهد ،این دیدگاه و ماموریت در جلسه مورخ / 1 / 28
دانشگاه خاتم
متخصص و خدمت گزار و انکشاف علیم کشور  1397بورد ارتقای کیفیت و اعتباردیه مورد تایید قرار
متناسب با معیار های میل و ن
بی الملیل فعالیت یم گرفته است.
نماید.
طب چراغ زمینه تحصیالت با این دیدگاه وماموریت در جلسه مورخ / 2 / 17
موسسه تحصیالت عایل ی
ی
طب را به شیوه های جدید  1397بورد ارتقای کیفیت و اعتباردیه مورد تایید قرار
کیفیت اکادمیک وتحقیقات ی
تدریس وآموزش برای جوانان مهیا ساخته،تا آنها گرفته است.
بتوانند در عرضه خدامات صیح معیاری در کشور
ایفای وظیفه نمایند.
ن
معتب این دیدگاه وماموریت در جلسه مورخ 1397 / 2 /17
دانشگاه کاتب در حال حاض به عنوان یک نهاد ی
علیم در عرصه آموزش و پژوهش با کیفیت در سطح بورد ارتقای کیفیت واعتباردیه مورد تایید قرار گرفته
ی
گسبش متوازن است .
کشور فعالیت نموده و زمینه
تحصیالت عایل را مطابق نیازمندی های بازارکار فراهم
یم نماید
ی
پوهنتون تابش بادرنظرداشت شایط ونیازمندی های این دیدگاه وماموریت در جلسه مورخ 1397/1/27
جامعه از طریق عرضه خدمات علیم وتخصیص در بورد ارتقای کیفیت واعتباردیه مورد تایید قرارگرفته
راستای آموزش وپرورش چوانان کشور فعالیت مستمر است.
ومستدام داشته وآنهاد را مطابق رشته های اختصایص
تربیه وبه جامعه تقدیم یم نماید.
طب افغان سویس ماموریت این دیدگاه وماموریت در جلسه مورخ / 11 / 23
موسسه تحصیالت عایل ی
دارد تا نسل جوان کشور را با استفاده از اندوخته های  1397بورد ارتقای کیفیت واعتباردیه مورد تایید قرار
ن
جهات به نفع کشور در راستای عرضه گرفته است.
علیم و تجارب
خدمات با کیفیت صیح تربیه نماید.

جدول دیدگاه و ماموریت نهاد های خصوصی که در بورد ارتقای کیفیت واعتباردهی مورد تائیید قرار گرفته وبه نهاد
های تحصیلی ارسال شده است در سال 1397
تخصیص خویش ،آموزش و مهارت های مورد نیاز را
کسب نموده و مصدر خدمت به کشور گردند.
موسسه تحصیالت عایل بایزید روشان به عنوان یک
نهاد تحصییل در عرصه تدریس و تحقیق باکیفیت در
سطح کشور مرصوف تربیه سالم افراد جامعه یم باشد
تا از این طریق به اهداف علیم ،تخصیص و آموزش
مهارت های مورد نظر خویش نایل آید.
پوهنتون رنا در راستای غنامندی علم و دانش در کشور
و تربیه نسل جوان از طریق تدریس ،تحقیق و عرضه
خدمات فعالیت یم نماید.

7

بایزید
روشان

معتب
موسسه تحصیالت عایل بایزید روشان به عنوان یک نهاد ی
علیم تالش مینماید تا از طریق ارایه تدریس ،تحقیق و عرضه
معتب به سطح کشور مبدل
خدمات با کیفیت به یک پوهنتون
ی
شود.

8

پوهنتون
رنا

ین
آموخی بوده
پوهنتون رنا در تکاپوی هنجار های جدید پژوهش و
ین
ساخی سطح دانش تالش ورزیده
وهمواره در معیاری سازی و برتر
و برای رسیدن به یک پوهنتون پژوهش محور حرکت یم کند تا
ی
بیشب خدمت نماید.
برای جامعه افغانستان

9

پوهنتون
مریم

10

پوهنتون
غرجستان

11

پوهنتون
باختر

پوهنتون مریم جهت تروی ج علم و فراهم نمودن این دیدگاه وماموریت در جلسه مورخ /11 / 18
ی
دسبش برابر به تحصیالت عایل ،برای تمام افراد واجد  1397بورد ارتقای کیفیت واعتباردیه مورد تایید قرار
پوهنتون مریم یم خواهد در آینده با عرضه خدمات تحصیالت
ی
عایل با کیفیت به منظور اصالح و توسعه همه جانبه برای جامعه شایط کشور و برای ارتقای ظرفیت های علیم و تقدیم گرفته است
پیشفته علیم و دارای نمودن ی
و ی
گسبش شایسته ساالری ،مجهز با دانش ی
بهبین ها به جامعه فعالیت یم نماید.
مدیریت عایل بوده و در سطح میل و ن
بی الملیل دارای اعتبار و
جایگاه برجسته باشد.
پوهنتون غرجستان مصمم است با ایجاد محیط مناسب جهت پوهنتون غرجستان با بهره مندی از اساتید وکار کنان این دیدگاه وماموریت در جلسه مورخ / 12 / 7
تربیت کادر معتهد،متخصص ،خالق وکارا از طریق ارتقای ن
کیق شایسته وب هره گبی از فناوری های نوین والبراتوار  1397بورد ارتقای کیفیت و اعتباردیه مورد تایید قرار
ی
تحقیق ن
وفب به گرفته است
وکیم آموزش وتحقیق در راستای بهبود رفاه عمویم نقش ایفاکند .های مجهز در عرصه های علیم ،
این پوهنتون یم خواهد با برقراری ارتباط مستمر ومنظم با جامعه تربیت کادر متخصص ،کارا وخالق در کشور یم پردازد.
به منظور شناخت نیاز ها وارایه خدمات علیم باکفیت وتاکید بر
شایسته ساالری در سطح میل ن
وبی الملیل دارای جایگاه شایسته
باشد.
ی
ی
ی
پوهنتون باخب میخواهد در آینده نزدیک از طریق تدریس ،پوهنتون باخب زمینه های دسبش آسان ومناسب این دیدگاه وماموریت در جلسه مورخ / 9 /26
معتبترین ،وشایسته ومعیاری تحصییل رافراهم یم سازد،تا جوانان کشور از  1397بورد ارتقای کیفیت واعتباردیه مورد تایید قرار
تحقیق ،عرضه خدمات به عنوان ییک از
ی
گرفته است .
ترین ،پوهنتون در کشور و منطقه شناخته شود  .این

12

پوهنتون
کاروان

پوهنتون کاروان یم خواهد با توسعه و انکشاف سطح کیم و ن
کیق
خدمات خویش ،خود را با معیار های میل و ن
بی الملیل عیار سازد

این دیدگاه وماموریت درجلسه مورخ 1397 / 3 / 5
بورد ارتقای کیفیت مورد تایید قرار گرفته است.

این دیدگاه و ماموریت در جلسه مورخ / 11 /30
 1397بورد ارتقای کیفیت اعتباردیه مورد تایید قرار
گرفته است

جدول دیدگاه و ماموریت نهاد های خصوصی که در بورد ارتقای کیفیت واعتباردهی مورد تائیید قرار گرفته وبه نهاد
های تحصیلی ارسال شده است در سال 1397
ی
تحقیق و تخصیص جهت
و به حیث یک نهاد تحصییل ،علیم،
انکشاف استعداد ها ،در سطح میل و ن
بی الملیل مصدر خدمت
به جامعه گردد.

13

پوهنتون
کاردان

14

موسسه
تاج

15

پوهنتون
غالب

16

پوهنتون
سالم

17

موسسه
نعمان
سادات

18
19
20

پوهنتون کاردان در اینده سیع به عمل میآوردکه بانوآوری وابتکار
مستمر یشایط تحصیالت عایل باکیفیت را در مقطع های مختلف
برای محصالن فراهم نماید تا آنها برای جامعه مصدر خدمت
گردند و زمینه تحول وتغییب مثبت را عرصه های مختلف فراهم
نمایند.
درت آن است تا سیستم معیاری
موسسه تحصیالت عایل تاج ی
تحصییل با استاندرد های میل قبول شده ،مجهز به تکنالوژی
مدرن ،مدیریت عایل متناسب به نیازمندی های جامعه و بهبود
رفاه عامه را ایجاد نماید .
پوهنتون غالب خواهان ایجاد سیتسم تحصیالت عایل خصویص
باکیفیت و برابر با معیار های اکادمیک درسطح کشور یم باشد که
پاسخگوی نیازمندی های رشد و انکشاف علیم باشد.
پوهنتون سالم مصمم است تا در سطح میل به حیث یک مرکز
ویژه و نمونه تحصیالت عایل در بخش تحقیقات علیم و تدرییس
اعم از علوم ساینیس و اسالیم در تربیه کادر های علیم و ورزیده
ییک از نهاد های پیشگام باشد.
موسسه تحصیالت عایل خصویص نعمان سادات مصمم است تا
از طریق تدریس،تحقیق وعرضه خدامات باکیفیت که جوابگوی
نیاز مندی های رشد وانکشاف جامعه بوده ،در سطح کشور به
معتب شناخته شود.
عنوان یک نهاد تحصییل ی

پوهنتون کاروان متناسب بامعیار های یک نهاد این دیدگاه وماموریت در جلسه مورخ / 10 / 17
ی
تحقیق و  1397بورد ارتقای کیفیت واعتباردیه مورد تایید قرار
تحصیالت عایل ،خدمات تحصییل،
تخصیص را در بخش های نظری و عمیل در پرتو ارزش گرفته است .
های اسالیم و میل ،پالن ی
اسب ی
اتبیک و پالییس های
پوهنتون به هموطنان خویش عرضه یم نماید.
پوهنتون کاردان فرصت ها وزمینه های رشد مسلیک این دیدگاه وماریت در جلسه مورخ / 12 / 22
محصالن را طریق فراگبی علم ودانش ،ایجاد فرصت  1397بورد ارتقای کیفیت واعتباردیه مورد تایید
های شغیل وآموزش میتود های تحقیق را در کشور قرار گرفته است.
فراهم یم سازد.
موسسه تحصیالت عایل تاج منحیث یک نهاد این دیدگاه وماموریت در جلسه ورخ / 3 /14
تحصییل شناخته شده علیم در حال ن
حاض مرصوف 1397بوردارتقای کیفیت واعتباردیه مورد تایید قرار
فراهم سازی زمینه تحصیل با کیفیت به جامعه از گرفته است .
طریق تدریس،
ن
این دیدگاه وماموریت در جلسه مورخ / 3 / 14
پوهنتون غالب درحال حاض مرصوف تدریس ،تحقیق
و عرضه خدمات برای اتباع کشور بوده و سهولت های  1397بورد ارتقای کیفیت واعتباردیه مورد تایید قرار
گرفته است .
تحصییل را برای آن ها فراهم نموده است.
پوهنتون سالم در حال ن
حاض از طریق تدریس ،تحقیق
و عرضه خدمات تحصییل به منظور رفع نیازمندی این دیگاه وماموریت در جلسه مورخ / 3 /23
های اجتمایع ،اقتصادی و تروی ج دانش مرصوف تربیه 1397بوردارتقای کیفیت واعتباردیه مورد قرار گرفته
است .
کادر های مبتکر و متخصص در جامعه است.
موسسه تحصیالت عایل خصویص نعمان سادات در این دیدگاه وماموریت در جلسه مورخ 1397/4 /4
حال ن
حاض ایجاد فرصت های مساویانه تحصییل برای بورد ارتقای کیفیت واعتباردیه مورد تایید بورد
تمام دانشجویان از طریق تدریس،تحقیق وعرضه قرارگرفت.
خدامات تحصییل در افغانستان یم باشد.

