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د طبیعي 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 ترتیـب شـوی څـوک چـې د د طبیعـي علومـو پـه برخـه کې 

کار کولـو سـره لیوالتیـا لـري. دا دوره پـه پوهنتـون کې د طبیعـي علومو، ریاضي، تخنیـک او ټولنیزو 

علومـو پـه ډګـر کـې د لـوړو زده کړو لپـاره اسـاس جوړوي.

دوه بېالبېلې څانګې
طبیعي علوم

تاسو به د بیالوژي، فیزیک، کیمیا او ریاضي مضمونونو په اړه پوهه ترالسه کړئ.	 

طبیعي علوم او ټولنه

تاسو به د طبیعي علومو، ټولنیزو علومو او جغرافیې مضمونونو په اړه پوهه ترالسه کړئ.	 

تاسو په دې پروګرام کې الندې مهارتونه ترالسه کولی شئ

تاسـو بـه پـه طبیعـت کې د تړاوونو، د ژوند شـرایطو، فیزیکـي پدیدو، کیمیایي پروسـو او ریاضي په 

اړه خپلـه پوهـه کـې پراختیـا ومومـئ. تاسـو بـه د هغـه نمونـو )موډلونو( چـې د تجربـې او نظریې 

متقابلـه تعامـل پـه نتیجـه کـې رامنځتـه کېـږي، پـه اړه پوهـه ترالسـه کـړئ. تاسـو بـه د تاریـخ او 

اوسـمهاله څېړنـو لـه پلـوه ساینسـي نظریـې او مفکورې مطالعـه کړئ.

نوموړی پروګرام په الندې ډول ترتیب شوی دی

د طبیعـي علومـو پروګـرام کـې د ثانـوي دورې دا عمومـي مضمونونـه شـامل دي: انګلسـي، تاریـخ، 

بدنـي روزنـه او روغتیـا، ریاضـي، دینـي علـوم، ټولنیز علوم، سـوېډني او سـوېډني د باندنـۍ ژبې په 

حیـث. لـوړو زده کـړو تـه د چمتووالـي پروګرامونـه د حرفوي پروګرامونو په نسـبت زیاتـره د نظري 

کورسـونو څخه تشـکیل شـوي وي.

د پروګرام ځانګړي مضمونونه په دا ډول دي: بیالوژي، فزیک، کیمیا او عصري ژبې.

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: بیالـوژي، کمپیوټـر او مالوماتـي تکنالـوژي، فلسـفه، جغرافیـه ، پایـداره ټولنه، کیمیا، سـاختمان، 

ریاضـي، د کمپیوټـر پروګـرام لیکنـه، ارواپوهنه، تخنیک، بدني روزنـه او د ویبپاڼو تخنیک. د مربوطه 

ښـوونځي سـره اړیکـه ونیسـئ چـې د اختصاصـي مضمونونو لپاره کـوم مضمونونـه وړاندې 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.
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عملي کړنالرې

تاسـو بـه د نومـوړي پروګـرام پـه بهیر کـې یوه علمي د جـاج اخیسـتنې کړنالره وضع کـړئ او د دې 

الرې بـه تنقیـدي فکـر، منطقي اسـتدالل، د سـتونزو هـوارول او پـه ترتیب برابره مشـاهده کول زده 

کـړئ. تاسـو بـه د بېالبېلـو سـرچینو ارزونـه ترسـره کـوئ او په علمـي او غیـر علمي بنسـټونو باندې 

والړو نظریـو کـره والـی بـه معلومـوئ. تاسـو بـه د تجربـو، البراتـوار او سـاحوي پلټنې پـه برخه کې 

عملـې دندې ترسـره کوئ.

تاسـو بـه خپلـې تلوسـې، خالقیـت او د تحلیلـي فکـر ظرفیـت تـه تحریـک ورکـړئ. تاسـو بـه د نوي 

تخنیـک او سـامان االتـو څخـه ګټـه پورتـه کولو سـره روږدي شـئ.

د ثانوي دورې پایلیک

تاسـو بـه د طبیعـي علومـو پروګـرام په پـاې کې د ثانـوي دورې یو بری لیـک لیکـئ. د پایلیک 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 پـه هکله 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.


