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د بشري علومو پروګرام 
لوړو زده کړو ته د 

چمتووالي پروګرامونو د 
جملې څخه دی چې لوړو 

زده کړو ته د چمتووالي 
بری لیک ترالسه کولو ته 

زمینه برابروي.

نومـوړی پروګـرام د هغـو کسـانو لپـاره ترتیب شـوی څـوک چې د بشـري او ټولنیزو علومـو په برخه 

کـې کار کولـو سـره لیوالتیـا لـري. دا دوره پـه پوهنتـون کـې د بشـري علومـو او ټولنیز علـوم په ډګر 

کـې د لـوړو زده کـړو لپاره د بنسـټ ډبـره ایږدي.

دوه بېالبېلې څانګې
ثقافت

تاسـو بـه د کلتـور، پـه ښـکلي هنرونو کـې د اظهار بڼـو، ادبیاتو، فلسـفې او اروا پوهنـې په اړه 	 

پوهـه ترالسـه کـړئ. تاسـو بـه د بېالبېلو لیدلورو څخه د کلتـوري افادو او ننـدارو مطالعه وکړئ 

او د بحـث موضـوع به یـې وګرځوئ.

ژبه 

تاسـو بـه د ژبـو او د ژبـې، کلتـوراو ټولنـې تر مینځ د تړاو په اړه ژوره پوهه ترالسـه کړئ. تاسـو 	 

بـه د ژبـې ارزښـت او دا چـې څرنګـه د ژبـې مهارتونـه یـو بـل سـره تقویه کـوي، پـه اړه پوهه 

ترالسـه کړئ.

تاسو په دې پروګرام کې الندې مهارتونه ترالسه کولی شئ

تاسـو بـه د تېـر وخـت او د ننـۍ زمانې انسـان د مطالعې موضـوع وګرځوئ چې سـربېره په نورو دا 

مانـا لـري چـې تاسـو بـه د کلتـور او د کلتـوري آثـارو، ادبیاتـو، تاریخ، او فلسـفي پـه اړه خپله پوهه 

نـوره هـم پیـاوړې کـړئ.  پـه نومـوړي پروګـرام کـې ژبـه ډېـر مهـم رول لوبـوي او تاسـو بـه د بیـن 

الثقافتـي مسـایلو او د ژبـې او کلتـور ترمنـځ د تـړاو پـه اړه پوهـه ترالسـه کـړئ. تاسـو بـه د ارتبـاط 

ټینګولـو، غـور او فکـر کولـو، زده کـړه کولـو، شـننه کولـو او تعبیر کولو وړتیا ترالسـه کولـو په موخه 

پـه سـوېډني، انګلیسـي او نـورو ژبـو کـې خپـل ډاډ او نوښـت ته هـم وده ورکړئ.

نوموړی پروګرام په الندې ډول ترتیب شوی دی

د بشـري علومـو پروګـرام کـې د ثانـوي دورې دا عمومـي مضمونونـه شـامل دي: انګلیسـي، تاریـخ، 

بدنـي روزنـه او روغتیـا، ریاضـي، طبیعـي علـوم، دینـي علـوم، ټولنیـز علـوم، او سـوېډني ژبـه یـا 

سـوېډني د باندنـۍ ژبـې په حیـث. لوړو زده کړو تـه د چمتووالي پروګرامونه د حرفـوي پروګرامونو 

پـه نسـبت زیاتـره د نظـري کورسـونو څخه تشـکیل شـوي وي.

د پروګرام ځانګړي مضمونونه دا دي: فلسفه، عصري ژبې او د وګړو ژبه.

تاسـو بـه فرصـت ولـرئ چـې د خپلـې خوښـې پروګـرام کـې تخصـص او ژوره پوهه ترالسـه کـړئ. دا 

مرحلـه د پروګـرام اختصاصـي مضمونونـو په نوم یادېـږي. دا مضمونونه د بیلګې پـه توګه په دا ډول 

دي: جغرافیـه، کالسـیک ژبـې، ریاضـي، عصـري ژبې، رسـنیز ارتباطـات، ښـوونه او روزنـه، ارواپوهنه 



د بشرې علومو پروګرام PASHTO

او ټولنپوهنـه. د مربوطـه ښـوونځي سـره اړیکـه ونیسـئ چـې د اختصاصـي مضمونونـو لپـاره کـوم 

مضمونونـه وړانـدې کوي.

تاسـو اختیـاري مضمونونـه هـم لـرئ چـې لـه دې الرې د خپلـې خوښـې مضمـون لوسـتلی شـئ. د 

ښـوونځي څخـه پوښـتنه وکـړئ چـې کـوم کورسـونه لـري.

عملي کړنالرې

د پروګـرام پـه بهیـر کـې بـه تاسـو د بېالبېلـو ډولونـو سـرچینو سمبالښـت او تنقیـدي کتنـې ظرفیت 

د تمریـن لـه الرې پیـاوړی کـړئ. تاسـو بـه د بېالبېلـو اړخونـو څخـه د انسـان چلنـد مطالعـه کـړئ 

او د انسـانانو د بیـان او تفکـر مختلفـو طریقـو تـه بـه ژوره کتنـه وکـړئ. تاسـو به د اسـتدالل کولو، 

نتیجـه اخیسـتلو او دریځونـو تـه انګیـزه ورکولـو پـه برخـه کـې خپـل ظرفیت تـه وده ورکړئ. تاسـو 

بـه بېالبېلـو اخالقـي او فلسـفیانه مسـایلو پـه اړه ژور غـور او فکـر وکړئ.

تاسـو بـه خپـل د اوږه پـه اوږه کار کولـو، مختلـف امکانـات پـه ګوته کولـو او په اقـدام کې مخکښ 

کیدلـو ظرفیـت تـه وده ورکـړئ.  همـدا راز بـه تاسـو په خپلواکـه توګـه کار کولو او د مسـئولیت پر 

غـاړه اخیسـتلو پـه لړ کې هـم تمریـن ومومئ.

 د ثانوي دورې پایلیک

تاسـو بـه د بشـري علومـو پروګـرام پـه پـاې کې د ثانـوي دورې یـو بری لیـک لیکئ. د پایلیـک لیکلو 

پـه لـړ کـې بـه د پروګـرام علمـي موضوعګانـو د شـمېر څخـه یـوه پراخه موضوع خوښـه کـړئ او د 

هغـې څخـه بـه یـوه پوښـتنه راپورتـه کـړئ، طرحه بـه یې جوړه کـړئ، تطبیق بـه یې کـړئ او بیا به 

یـې په هکلـه یـوه څېړنه ترسـره کړئ.

د پام وړ

کـه چیـرې تاسـو د لـوړو زده کـړو لپاره ځانګړي شـرایط پـوره کول غـواړئ نو اړینـه ده چې مخکې 

لـه مخکـې د خپلـو زده کـړو لپـاره یـو پـالن جوړ کـړئ. که چیرې تاسـو وړانـدې په پوهنتـون کې د 

لـوړو زده کـړو هـوډ لـرئ نو د الرښـوونې لپاره د زده کړې او مسـلک الرښـود سـره اړیکه ونیسـئ.

تاسـو تـل حـق لـرئ چـې د بدنـي روزنـې او روغتیـا او د هنري کورسـونو د جملې څخه یـو کورس د 

اختیـاري مضمـون پـه توګه هم خـوښ کړئ.


