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 ۳۰/۰۱/۲۰۱۹              عبدهللا وردک
 

 !و نظر پوښتنهمحصلیند 
 (برخه مهیدو)

 

 !ګرانو او قدرمنو لوستونکو
د انګلستان په پوهنتونو کې، هر کال د یوې خپلواکه دولتي ادارې له خوا، د هر پوهنتون د آخري کال، د محصلینو 

 .څخه نظر پوښتنه تر سره کیږي
وي، او پوهنتون پدغه نظر پوښتنه کې، هېڅ د یادونې وړ ده، چې محصلین دغه نظر پوښتنې ته، آنالین، ځواب ورک

 .کوم الس نلري
دغه نظر پوښتنه، بیا د همدغې خپلواکې دولتي ادارې پذریعه تر غور الندې نیول کیږي، او د هغو لنډیز بیا د دوی 

 .په رسمي وېب پاڼه کې نشر کیږي
نې څخه تیارېږي. دغه لیګ له همدغه نظر پوښت (League Table) هېره د نه وي، چې د پوهنتونو لیګ ټېبل

، NSSټېبل، ټول وګړي، شاګردان، او محصلین، کتلی او لوستلی شي، او دغه نظر پوښتنې ته په انګلستان کې، 
  .، وایي، او دغه نظر پوښتنه، ټولو پوهنتونو ته ډېر د اهمیت وړ ده(National Student Survey) یعني

نظر پوښتنه کې، محصلین خپل نظرونه د الندې ټکو په هکله، په آزاده فضاء کې، په لیکلي ډول سره په دغه 
 :وړاندې کوي

 

 یا استادانو، د مضمونو درسي مواد په سمه توګه تشریح کړي دي، او کنه؟ آ -۱
 آیا استادانو، د محصلینو په نزد، خپل مضامین په زړه پورې کړي دي، او کنه؟ - ۲
آیا دغه مضامین، چې دوی ته تدریس شوي، کوالی شي، چې د دوی علمي سویه او ذکاوت زیات کړي، او  - ۳

 کنه؟
 آیا دغه مضامین محصلینو ته کوم علمي چلنج ورکوالی شي، او کنه؟ - ۴
 آیا د استادانو د نمرو د ورکولو طرحه ښه واضح او رڼه وه، او کنه؟ - ۵
  و ورکولو کې، انصاف مراعات کړی و، او کنه؟آیا استادانو د مضمونو په نمر - ۶
کړی و، آیا استادانو، د مضمونو د کورنۍ وظیفې په هکله، ښه واضح او په وخت نظر، محصلینو ته وړاندي  - ۷

 او کنه؟
 آیا د استادانو سره لیدنه او کتنه، د مضمونو د ستونزو په هکله، آسانه وه، او کنه؟ - ۸
 په هکله، بشپړه مشوره او الرښونه، محصلینو ته ورکړې وه، او کنه؟ آیا استادانو، د مضمون - ۹

 آیا د مضمونو لکچر، البراتوار، او نور الزم وسایل او مواد، په ښه توګه ترتیب شوي و، او کنه؟ - ۱۰
 آیا د مضمونو د هر ډول بدلون په هکله، محصلینو ته خبر ورکړ شوی و، او کنه؟ - ۱۱
 ، میزونه، چوکۍ، د لیکنې تخته، او کمپیوتر په سمه توګه ورته برابر شوي و، او کنه؟آیا د استوګنې ځای - ۱۲
آیا د ګټورو کتابونو لست، چې محصلین یې باید، د مضمونو د ښې زده کړې په خاطر ولولي، ورکړل شوی  - ۱۳

 و، او کنه؟
 آیا تاسې ویالی شی، چې د مضمونو د کامیابۍ راز په څه کې و؟ - ۱۴
 تاسې دغه مضامین، څرنګه ارزیابي کولی شئ؟ آیا - ۱۵
 د مضمونو د ښه والي په خاطر، نور څه الزم کارونه باید تر سره شي؟ - ۱۶
 آیا د مضمونو درسي مواد، ګټور و، او کنه؟ - ۱۷
 آیا په دغه مضمونو کې، نوي شیان او مهارتونه، په نظر کې نیول شوي و، او کنه؟ - ۱۸
 یه د قدر او منلو وړ وه، او کنه؟آیا د استادانو، رو - ۱۹
 .محصلین کوالی شي، چې د پورتنیو پوښتنو څخه عالوه، نور اضافه نظرونه هم وړاندې کړي - ۲۰
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 :د پام وړ ټکي
د محصلینو نظر پوښتنه، د یوه پوهنتون په ښه والي، او بدوالي کې ډېر اغیزمن وي. دا پدې معنا، چې محصلین، تر 

 .زې، سمې په ګوته کوالی شيبل هرچا څخه خپلې ستون
پدغه نظر پوښتنه کې د پوهنتونو رٔىیسانو ته، د خپل پوهنتون په هکله هم ښه معلومات، السته ورځي. ښه رٔىیسان، 

 .کوي پلیبیا دغه د محصلینو نظرونه، تر غور الندې نیسي، او معقول نظرونه یې بیا په عمل کې 
وړ ده، چې د پوهنتونو رٔىیسان، د محصلینو معقولو غوښتنو ته ښه اړخیز ځوابونه پیداکوي، او هغه عملي د یادولو 

  .کوي
وم، هلته محصلینو ته دا حق نه   کاله مخکې، د کابل پوهنتون، د انجینرۍ په پوهنځۍ کې معلم ۳۵کله چې زه نیږدې 

  .ه وړاندې کړيورکول کېده، چې دوی د پوهنتونو په برخه کې، خپل نظرون
اوس خبر نه یم، چې دغه طرزالعمل به د افغانستان په پوهنتونو کې رواج ولري، او کنه؟ که چېرې رواج ونلري، 

 .نو د محصلینو نظر پوښتنه، یو الزمي او ګټور کار دی، چې باید تر سره شي
ثیت لري. نو پوهنتونو ته الزمه د یادولو وړ ده، چې په اوسني وخت کې محصلین، یوه پوهنتون ته، د مشتریانو حی

ده، چې د خپلو محصلینو ستونزو ته، په خالصه ټنډه زمینه برابره، او ښه په غور سره غوږ ونیسي، او د امکان په 
  .صورت کې، هغه په عمل کې پیاده کړي

کوم، او دعا کوم، په پای کې زه یوځل بیا، خپل د عاجزۍ دواړه السونه، د هللا)ج( لوی او مهربان دربار ته پورته 
چې هللا)ج( د په افغانستان او ټوله نړۍ کې هغه شانته سوله راولي، چې هغه هللا)ج( ته مقبوله او منظوره وي. آمین 

 .یارب العالمین
 

 :زما اړیکه
abdullahwardak53@gmail.com 
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