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 آمریت معارف ولسوالی نهرشاهی معلومات در مورد 

 :  ولسوالیالف: نام  نهرشاهی 

 در ولسوالی نهرشاهی  جنسیتبه اساس  ب تعلیمات عمومیتتعداد مکا .ب

 :تعداد مکاتب ذکور  باب  ۲

 :  تعداد مکاتب اناث باب  1

 :  تعداد مکاتب مختلط باب  4۲

 ولسوالی نهرشاهی در  به اساس دورهتعلیمات عمومی تعداد مکاتب  .ج

 :  ئیهتعداد مکاتب ابتدا باب  ۲4

 : تعداد مکاتب متوسطه  باب  7

 : تعداد مکاتب لیسه  باب  14

 ولسوالی نهرشاهیدر   جنسیت. تعداد شاگردان تعلیمات عمومی به اساس د

 :  تعداد شاگردان ذکور تن  1904۲

 :  تعداد شاگردان اناث تن  16736

 . تعداد مجموع شاگردان غیرحاضر دایمی به اساس جنسیته

 : تعداد شاگردان غیر حاضر دایمی ذکور  تن  1۲91

 : تعداد شاگردان غیرحاضر دایمی اناث  تن  ۲800

 فیائیمعلومات جغرا. و

 : تعداد قریه های نزدیک به ولسوالی  70

 :قریه های دور از ولسوالی تعداد   33

 ز. وضعیت امنیتی 
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 :  ولسوالی نهرشاهی  شده در مسدودتعداد مکاتب  0

 دالیل مسدود شدن مکاتب  0

 شاگردان مکاتب مسدود شدهوضعیت معلمان و  0

تعداد حادثات امنیتی که تاسیسات مکاتب را تهدید کرده  0

 باشد

 

 : خالصه اجراأت

  کیفیت و مرتبط بودن : دست آوردهای کلیدی در عرصه .1

دریس بیرای شییاگردان در جلیید کتیب درسییی غیر  تیی 49350تعیداد ه بیی 1398درطیی سییاا میالی 

ب هیای توزیی  اهمچنیان قابیل ذکیر اسیت کیه کتیتوزیی  گردییده اسیت. مکاتب ولسوالی نهرشیاهی 

شییده درسییی بییرای شییاگردان در بهبییود کیفیییت تییدریس و ارتوییای دانیی  نویی  مییوثر و بسییزای 

 ته و نتیجه مطلوب بدست آمده است.داش

معلیید در اییین ولسییوالی از فرصییت هییای حمایییت و ارتوییای  رفیییت مسییتفید  41بییرعالوه بییه تعییداد 

 در روند تدریس ایشان موثریت به وجود آمده استشده است که 

 : دستآوردهای کلیدی در عرصه دسترسی متوازن  .2

تیین  389۲شییاگردان جدیدالشییموا  بییه شییموا تیین  7۲89تعییداد ه بیی 1398آغییاز سییاا درسییی  در

انییاث در صیینوف اوا مکاتییب جییهب گردیییده انیید کییه بییا  تیین شییاگردان 3397شییاگردان ذکییور و  

جییهب شییاگردان مییهکور زمینییه  دسترسییی مکتییب بییرای اطفییاا سیین مکتییب فییراهد گردیییده و 

 شاگردان از نعمت تعلید و تربیه مستفد شده اند.

مکتیب جدییدا اعمیار گردییده اسیت کیه بیا اعمیار مکاتیب متیهکره فریای م یؤن بیرای  ۲به تعداد 

 دیده استشاگردان ایجاد گر

بییاب  5ذکییور و  5وزش تسییریعی بشییموا صیینوف آمییبییاب  10تعییداد ه بیی 1398همچنییان درسییاا 

تین  455بیه شیموا  894در ایین ولسیوالی تاسییس شیده اسیت کیه بیا تاسییس آن بیه تعیداد اناث 

 شاگردان اناث از نعمت تعلید مستفید شده است.
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جدییدا بیاب انیاث  1۲بیاب ذکیور و 1۲بشیموا آمیوزش مللیی  بیاب صینوف ۲4و همچنان به تعداد 

تین شیاگرد بیه شیموا  1198تعیداد ه است کیه بیا تاسییس کورسیهای متیهکره فیو  سیس گردیدتا

 تن اناث در این کورس ها از نعمت تعلید و تربیه مستفید شده اند. 500

 

 :دستآوردهای کلیدی در عرصه مدیریت مؤثر، شفاف و پاسخگو  .3

( بییاب مطییابح الیلییه  45) از تمییام مکاتییب  1398بییا در ندرداشییت پییالن ندییارتی در سییاا تعلیمییی 

ی ترتیییب و بییه مسییولین بییار ( ندییارت صییورت گرفتییه اسییت کییه بییه اسییاس آن گییزارش ندییارت 3) 

فعیاا و بسیزای را ایفیا  ندیارت تعلیمیی در تطبییح ن یاب تعلیمیی نوی مربوطه ارائه گردیده است. 

 نموده است.

برنامیه آگیاهی عامیه در ولسیوالی برگیزار شیده کیه موثرییت در جیهب شیاگردان  3الوه بیه تعیدادبرع

 در مکاتب داشته است.

 پالن استراتژیک سوم معارف های عرصهپیشرفت ها و دستآوردها به اساس 

 کیفیت و مرتبط بودن

شاگردان در همه سطوح دانش، مهارت ها، نگرش ها و ارزش هایی را کسب خواهند نموود هدف کلی: 

که الزمه یک شهروند سالم، رشید، مسئولیت پذیر و مولود موی باشود و او را بورای سوهم گیوری و 

مشارکت مؤثر در روند تأمین رفاه اجتماعی آماده ساخته و برای اشتغال مصئون و پایدار در بازارهای 

 و بین المللی مجهز می نماید.  داخلی 

 : خالصۀ شاخص های پالن شده و پیشرفت ها را در عرصه کیفیت و مرتبط بودن نشان می دهد.1جدوا 

پیشووورفت هوووا/  تفاوت/انحراف

 دستآوردها

 شماره شاخص ها هدف ساالنه

%78 49.350 ۲34،495 

 

تعداد کتب درسی و رهنمای معلد 

بلی  که از طیرف ریاسیت معیارف 

توزییی  نهرشییاهی بییرای ولسییوالی 

 شده است.

1 
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0 49.350 ۲،180 

 

تعداد کتب درسی و رهنمای معلد 

که از طرف ولسوالی نهرشاهی بیه 

 مکاتب توزی  شده است.

2 

تعداد معلمان/ سرمعلمان و ندارت  10 0 %100

چیییان آمییوزش دیییده در مییورد 

 جدید مواد آموزشیاستفاده از 

3 

از آموزش دان  تعداد معلمان که  0 0 0

مرییمونی در مراکییز تربیییه معلیید 

 مستفید شده اند.

۴ 

تعداد تریننگ های تدویر شده در  0 1 0

 ملتویات مرمون

۵ 

تعداد مدیران مکاتب که در میورد  0 0 0

حماییییت و رهنمیییایی معلمیییان، 

 آموزش دیده اند.

۶ 

تعداد بازدید های انجام شده سطح  0 1 0

 مکتب برای حمایت معلمان

۷ 

تعداد معلمان موجود درمکاتب که  0 41 0

فرصییت هییای رهنمییایی  وارتوییای 

 رفیت برای شان فراهد  گردییده 

 )آزمایشی در مکتب(

۸ 

0  

0 

 

تعداد مدیران/اداره چییان مکاتیب  0

که در ترینینگ میدیریت مکتیب( 

 آموزش دیده اند.

۹ 

کیه  6الی  3تعداد معلمان صنوف  0  0 10 
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آمییوزش تییدریس را در خییوان ،  0

 نوشتن و حساب کردن فرا گرفتند. 

 

 مشکالت و پیشنهادات 2جدول 

 مشکالت:

 کمبود کتب درسی و رهنمای معلد یکی از مشکالت عمده می باشد به نسبت نبود بودجه 

 و دان  مرمونی به نسبت نبود بودجه عدم ارایه برنامه های آموزشی برای معلمان در ملتویات مرمون 

  به نسبت نبود بودجه 6الی  3عدم ارایه برنامه های آموزشی برای صنوف 

 پیشنهادات به ریاست معارف والیت مربوطه:

 1400معلمان در ساا  یبرا یمرمون و دان  مرمون اتیدر ملتو یآموزش یدر ندر گرفتن برنامه ها 

 در موضوعات حساب کردن، خوان  و نوشتن 6 یال 3صنوف  سیتدر یآموزش یبرنامه ها هیارا 

 نمعلما تیجهت حما رانیمد یبرا یآموزش یبرنامه ها هیارا 

 پیشنهادات به وزارت معارف:

 در اسرع وقت یمکاتب ولسوال یبرا یکتب درس یبه قدر کاف  یو توز دیتول 

 یبیرا یمرمون و دانی  مریمون اتیدر ملتو یآموزش یبرنامه ها یبرگزار یدر ندر گرفتن بودجه برا 

 معلمان

 دسترسی متوازن-۲

افزایش دسترسی متوازن و همگانی به فرصت های تعلیمی مورتبط، مصوئون و باکیفیوت  هدف کلی:

  برای اطفال، جوانان و بزرگساالن بخصوص زنان و دختران در کشور

 

 دسترسی متوازن نشان می دهد. شاخص های پالن شده و میزان پیشرفت آنها را در عرصه خالصۀ: 3جدول 

 تفاوت/انحراف
پیشوووورفت هووووا/ 

 دستآوردها
 شماره شاخص ها هدف ساالنه
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 1 تعداد جدید الشموالن ذکور 4،614 3.89۲ %15

 2 تعداد جدید الشموالن اناث 3،۲78 3.89۲ 0

سیییس أتعییداد مکاتییب جدییید الت 0 0 0

 ذکور

3 

سیییس أتعییداد مکاتییب جدییید الت 0 0 0

 اناث

۴ 

سیییس أتعییداد مکاتییب جدییید الت 5 0 %100

 مختلط

۵ 

تعداد مکاتیب کیه جدییداع اعمیار  0 ۲ 0

 شده

۶ 

تعداد صنوف اضیافه کیه جدییداع  ۲۲ 0 %100

 اعمار شده است. 

۷ 

 ۸ تعداد مکاتب ترمید شده 0 0 0

تعداد مکاتب که دیوارهای احاطه  0 0 0

 آن اعمار شده است.

۹ 

 تعداد چیاه هیای آب حفیر شیده 0 0 0

 درمکاتب 

10 

در تعییداد تشییناب هییای اعمییار  0 0 0

 مکاتب 

11 

کمکیی  تعداد مکاتب کیه وجیوه 0 0 0

 بدست آورده است.

12 

تعییداد صیینوف ذکییور آمییوزش  0 5 0

 تسریعی تاسیس شده 

13 
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تعییداد صیینوف انییاث آمییوزش  0 5 0

 تسریعی تاسیس شده

1۴ 

تعییداد شییاگردان ذکییور کییه در  0 439 0

شیامل  صنوف آمیوزش تسیریعی

 شده اند.

1۵ 

تعییداد شییاگردان انییاث کییه در  0 455 0

صنوف آمیوزش تسیریعی شیامل 

 شده اند.

1۶ 

تعییداد صیینوف آمییوزش مللییی   0 1۲ 0

 تاسیس شده )ذکور(

1۷ 

تعییداد صیینوف آمییوزش مللییی   0 1۲ 0

 تاسیس شده )اناث(

1۸ 

تعییداد شییاگردان ذکییور کییه در  0 698 0

صنوف آموزش مللی شامل شده 

 اند 

1۹ 

0 500 

 

تعییداد شییاگردان ذکییور کییه در  0

صنوف آموزش مللی شامل شده 

 اند.

۲0 

تعییداد معلمییان ذکییور اسییتخدام  0 1۲ 0

 مللی آموزش شده در صنوف 

21 

استخدام شده  اناث تعداد معلمان 0 1۲ 0

 مللی  آموزش صنوف در

22 

تعداد صنوف آموزش مللیی کیه  0 ۲ 0

به مکاتب اصلی انتواا داده شده 

23 
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 است

 ذکییور و انییاث شییاگردان تعییداد 0 1۲0 0

مللییی کییه بییه  آمییوزش صیینوف

مکاتب اصیلی انتویاا داده شیده 

 .است

2۴ 

 

 پیشنهادات و مشکالت –۴جدول

 :مشکالت

 به نسبت نبود بودجه در این ولسوالی مکاتب جدید اعمار نشده است 

  اعمار نگردیده استبه نسبت نبود بودجه صنوف جدید آموزشی، دیوارهای احاطه و تشناب ها 

 به نسبت نبود بودجه مکاتب از ترمید مجدد باز مانده است 

 به نسبت نبود بودجه چاه آب آشامیدنی برای شاگردان حفر نشده است 

 

 پیشنهادات به ریاست معارف والیت مربوطه:

 ارایه بست ها برای ولسوالی نهر شاهی جهت تاسیس مکاتب جدید 

  ولسوالی نهر شاهی الویت داده شوددر پالن اعمار مکاتب برای 

 برای اعمار صنوف بیشتر برای این ولسوالی اولویت داده شود 

 

 پیشنهادات به وزارت معارف:

 در ندر گرفتن بودجه مورد ضرورت برای این ولسوالی جهت اعمار و تجهیز مکاتب و مللوات مکاتب 

  وجوه کمکی پرداخت این ولسوالی ودر ندر گرفتن بودجه برای حفر چاه های آب اشامیدنی برای 

 درندر گرفتن بودجه کافی برای ایجاد صنوف مللی و تسریعی برای این ولسوالی 

 

 

 و پاسخگو مؤثر ،مدیریت شفاف-3

انکشاف و تقویه مدیریت مؤثر، شفاف و پاسخگو برای ارایه و فراهم آوری خدمات تعلیمی هدف کلی: 

 باکیفیت و متوازن بطور شفاف، مقرون به صرفه و مؤثر در سطح مرکز و والیات.   
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نشان دهنده خالصۀ از شاخص های پالن شده و میزان پیشرفت شاخص ها در عرصه مدیریت مؤثر، : ۵-جدول

 می باشد. شفاف و پاسخگو

پیشووورفت هوووا/  تفاوت/انحراف

 دستآوردها

 شماره شاخص ها هدف ساالنه

 1 تعداد مکاتب که ندارت شده 45 45 0

تعداد گیزارش هیای ندیارتی  کیه  3 3 0

 ترتیب و ارایه شده است

2 

تعییداد معلمییان کییه در مکاتییب  0 0 0

مربوطه و یا مکاتب همجوار دوباره 

 تو یف شده اند.

3 

معلمان دوباره تو یف شیده  تعداد 0 0 0

 به اساس تخ ص مرمونی

۴ 

تعداد معلمیان ذکیور کیه جدییداع  0 0 0

 استخدام شده اند

۵ 

تعییداد معلمییان انییاث کییه جدیییداع  0 0 0

 استخدام شده اند.

۶ 

 ۷ فی دی حاضری معلمان 0 100% 0

تعییداد شییوراهای اداری مکاتییب  0 0 0

 جدیدالتأسیس

۸ 

تهیه شدۀ بهبیود تعداد پالن های  0 0 0

 (SIP مکاتب )

۹ 

تعیییداد اعریییای آمیییوزش دییییده  0 3 0

 شوراهای مکاتب  

10 
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تعداد برنامه های آگاهی عامه کیه  0 3 0

از طریح شوراها، مساجد، جلسیات 

عمومی  و قرییه هیا برگیزار شیده 

 است. 

11 

 

 : مشکالت و پیشنهادات:۶جدول

 مشکالت:

  این ولسوالی استخدام نشده استبه دلیل نبود بست تعداد معلمان در 

 به دلیل کمبود معلمان، در این ولسوالی معلمان به مکاتب دیگر توزی  نشده است 

 به دلیل نبود بودجه و عدم هماهنگی شوراهای در این ولسوالی ایجاد نشده است 

 

 پیشنهادات به ریاست معارف والیت مربوطه:

  اولویت دادن برای این ولسوالی در زمان توزی  بست هاارایه و در ندر گرفتن بست های بیشتر و 

 اولویت دادن برای استخدام معلمان برای این ولسوالی 

 

 پیشنهادات به وزارت معارف:
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  ایجاد بست های بیشتر و اولویت داده در زمان توزی  بست برای والیت بل  و ولسوالی نهر شاهی 

  اناث برای این ولسوالیاستخدام معلمان بیشتر بالخ وص معلمان طبوه 

 


