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د ټولنیزو علومو پروګرام 
لوړو زده کړو ته د 

چمتووالي پروګرامونو د 
جملې څخه یو پروګرام 

دی چې لوړو زده کړو ته 
د چمتووالي د پروګرام 

بری لیک ترالسه کولو ته 
الره هواروي.

دا پروګـرام د هغـو خلکـو سـره لګېـږي څـوک چـې دې سـره لیوالتیـا لـري چـې پـه اوسـنۍ زمانـه 

کـې د انسـان ژونـد او ټولنـه څنګـه پـه مختلفـو شـکلونو چلېـږي او پرمختـګ کـوي. نومـوړې دوره 

پـه پوهنتـون کـې د ټولنیـز علومـو پراخـه چـوکاټ دننـه د لـوړو زده کـړو ترسـره کولو لپاره بنسـټ 

جوړوي.

درې بېال بېلې څانګې
سلوکي علوم

تاسـو بـه د انسـان پرمختـګ، ټولنیـز ژونـد او متقابله مرسـتې پـه اړه پوهه ترالسـه کړئ. تاسـو 	 

بـه پـه دې اړه چـې انسـانان د یـو فـرد، د یـوې ډلـې غـړي او د ټولنـې وګـړي پـه حیـث څرنګه 

خپلـه دنـده ترسـره کـوي، خپلـه پوهـه پراخه کړئ.  تاسـو به د اړیکـو، پوهنې اومشـرۍ په اړه 

زده کـړې وکړئ.

رسنۍ, اطالعات او اړیکې

تاسـو بـه پـه ټولنـه کـې د رسـنیو کـردار، د رسـنیو تخنیـک، ژورنالیـزم، مالوماتـو، اعالناتـو او د 	 

تعاملـي اړیکـو بېالبېلـو بڼـو په اړه پوهه ترالسـه کړئ.  تاسـو به پـه دې اړه ژوره مطالعه وکړئ 

چـې رسـنۍ پـه کـوم ډول د انسـانانو نظـر او د نـړۍ چـارو پـه اړه ادراک تـر اغېزې النـدې راولي.

ټولنیز علوم

تاسـو تـه بـه د ټولنـي جوړښـت او د انسـانانو د ژوند شـرایطو په اړه پوهه ترالسـه کړئ. تاسـو 	 

بـه د تعبیـر، تشـریح او د ټولنیـزو علومـو میتودونـو څخـه ګټـه پورته کولـو لـه الرې د بیالبیلو 

ټولنیـزو مسـایلو پـه اړه خپلـه پوهه کـې ژوروالـی او پراختیا پیـدا کړئ.

تاسو په دې پروګرام کې الندې مهارتونه ترالسه کولی شئ

تاسـو بـه د سـویډني ټولنـې او د نړیوالـې ټولنـې شـرایطو پـه اړه خپلـه پوهـه کـې پراختیـا ومومئ. 

تاسـو بـه دا زده کـړئ چـې یـو فـرد او ټولنـه څنګـه یـو پـر بـل اغېـزه لـري او د تاریخ پـه اوږدو کی 

د انسـانانو د ژونـد پـه شـرایطو کـې کـوم ډول بدلونونـه منځتـه راغلـي دي. تاسـو بـه د یـو فـرد، د 

یـوې ډلـې غـړي او د یـوې ټولنـې اوسـېدونکي لـه پلـوه د انسـان ژونـد تـه ژوره کتنـه وکړئ. تاسـو 

بـه د ټولنـې جوړښـت، فعالیـت او کـردار پـه اړه زده کـړه وکړئ. تاسـو بـه اړیکو، اخالقو، جنسـیت، 

چاپېریـال او د اقتصـادي، اجتماعـي او سیاسـي اړخونـو څخـه ځـواک )قـدرت( تـه ورتـه مسـایلو ته 

ژوره کتنـه وکړئ.
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نوموړی پروګرام په الندې ډول ترتیب شوی دی

د ټولینـزو علومـو پروګـرام پـه چـوکاټ کـې د ثانـوي )لېسـې( دورې عمومـي مضمونونه پـه دا ډول 

دي: انګلیسـي، تاریـخ، بدنـي روزنـه او روغتیـا، ریاضـي، طبیعـي علوم، دینـي علوم، ټولنیـز علوم او 

سـوېډني او یـا سـوېډني د دوهمـې ژبـې پـه حیـث. لـوړو زده کـړو تـه د چمتووالـي پروګرامونـه د 

حرفـوي پروګرامونـو پـه نسـبت زیاتـره د نظـري کورسـونو څخه تشـکیل شـوي وي.

د پروګرام ځانګړي مضمونونه دا دي: فلسفه، عصري ژبې او اروا پوهنه.

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

مرحلـه د پروګـرام اختصاصـي مضمونونـو پـه نـوم یادېـږي. اختصاصـي مضمونونـه د مثـال پـه توګه 

لـه دې مضمونونـو څخـه عبـارت وي: رسـامي، دیجیټـل تخلیـق، فلـم او تلویزونـي تولیـد، فلسـفه، 

جغرافیـه، ګرافيکـې اړیکـې، پایـداره ټولنـه، حقـوق، هنر او کلتور، مشـري او اداره، د رسـنیو اړیکې، 

عصـري ژبـې، ښـوونه او روزنـه، ارواپوهنـه، ټولنیـز علـوم 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 خپـل د خوښـې مضمـون لوسـتلی شـئ. د 

ښـوونځي څخـه پوښـتنه وکـړئ چـې کـوم کورسـونه لـري.

عملي کړنالرې

تاسـو بـه د دې پروګـرام پـه برکـت خپلـه د علمـي او تنقیـدي جـاج اخیسـتنې وړتیـا غښـتلې کـړئ 

چـې لـه دې الرې بـه دا زده کـړئ چـې څنګـه د تشـو دعـوو او واقعیـت ترمنـځ فـرق وکـړئ او د 

بېالبېلـو سـرچینو کـره والـی د ارزونـې الندې ونیسـئ. تاسـو به سـرچینو تـه د تنقیدي نظـر له الرې 

د مالوماتـو راټولـول او چاڼـول ترسـره کـوئ او پـه پـای کـې بـه ورڅخـه ګټـه پورتـه کوئ.

تاسـو بـه د همـکارۍ، تخلیـق، په خپلواکه توګه کار کولو، د مسـئولیت پر غاړه اخیسـتلو، د امکاناتو 

پـه نښـه کولـو، ګام اخیسـتلو او مفکورو تـه د عمل جامه وراغوسـتلو په ډګر کې خپله وړتیا الپسـې 

کړئ.  غښتلې 

د ثانوي دورې پایلیک

تاسـو بـه د ټولنیـزو علومـو پروګرام پـه پاې کې د ثانـوي دورې پایلیک لیکئ. د ثانـوي دورې پایلیک 

لیکلـو پـه لـړ کـې بـه د پروګرام علمـي موضوعګانو د شـمېر څخـه یوه پراخـه موضوع خوښـه کړئ 

او د هغـې څخـه بـه یـوه یـوه پوښـتنه راپورتـه کـړئ، طرحه به یـې جوړه کـړئ، تطبیق بـه یې کړئ 

او بیـا بـه یې پـه هکله یـوه څېړنه ترسـره کړئ.

د پام وړ

کـه چیـرې تاسـو د لـوړو زده کـړو ځانګـړي شـرایط پـوره کـول غـواړئ نو اړینـه ده چـې مخکې له 

مخکـې د خپلـو زده کـړو لپـاره یـو پـالن جوړ ونیسـئ. کـه چیرې تاسـو وړانـدې په پوهنتـون کې د 

لـوړو زده کـړو هـوډ لـرئ نـو د الرښـوونې لپـاره د زده کړو 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.


