
 د دريس کتابونو په اړه د رشق تلویزیون راپور 

شول چې د یاد پوهنتون د استادانو لخوا    ل چاپ او ورکړ   ونه د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي مصحلینو ته هغه لس زره ټوکه کتاب

په الس لیکل شوي وو. دغه کتابونه چې شل عنوانه وو او لس زره ټوکه کېږي په آملان کې د افغان ماشومانو لپاره د یوې خیریه  

نن د  کتابونه  دغه لس زره ټوکه  یحیی وردګ وویل چې  کړو سالکار  زده  لوړو  د  افغانستان  د  لخوا چاپ شوي دي.  ګرهار مؤسسې 

د پرلپسې غوښتنو پر اساس چاپ شوي دي. وردګ وویل چې د یادو چاپ شویو  محصلینو    او  پوهنتون د طب پوهنځي د استادانو

ګټه پورته کړي.    ترېمحصلینو ته هم ورکړل يش ترڅو هغوی هم  د طب پوهنځي  والیتونو  کتابونو څخه به یو شمېر د هېواد د نورو  

د اړتیا په صورت کې ترې استفاده   چې ته د کتابونو تر څنګ یو يس ډي هم ورکول کېږي    محصلینو  طب پوهنځي   هغه وویل چې

 وکړي.

جمله تقریباْ لس زره کتابونه وو چې د دې زیاتره برخه د   ل.د ننګرهار طب پوهنځي ته ورکړ مو  »شل عنوانه طبي کتابونه    وردګ:

ننګرهار د طب پوهنځي د استادانو کتابونه وو. سل سل ټوکه یې مؤلفینو ته ورکړل شول او څلور سوه ټوکه به محصلینو ته په وړیا 

 توګه ورکړل يش.« 

 ه دې کتابونو رسه هغه زوړ سیستم ختم شوی دی.« په زاړه سیستم وو نو ل ه  او چپټرون ه»ځکه چې پخوا  نوټون استاد بهسودوال:

لوړ  د  وویل چې  میاخېل  بربک  رئیس  پوهنتون  ننګرهار  داسېد  په چوکاټ کې  وزارت  کړو  زده  مؤسسې شته چې وخت   و  خیریه 

 ناوخت داسې تدریيس کتابونه محصلینو ته چاپوي.

دا کتابونه د  وزارت په چوکاټ کې مرستې کوي.  د  ې  ه مؤسسات دي چکړو وزارت په چوکاټ کې ځینې خیری  د لوړو زده»  میاخېل:

په  ډاکرت   ګټور کتابونه دي،  کتابونه  دا  ورکړل شول.  ته  محصلینو  او  استادانو  نن  دغه کتابونه  لخوا چاپ شوي دي.  یحیی وردګ 

ه تدریيس نصاب کې  کرېکومل کې موجود کتابونه دي، د بېالبېلو کمېټو نه پاس شوي کتابونه دي او زیاتره هغه کتابونه دي چې پ 

 شامل دي.«

 محصلینو رسه د زده کړو په برخه کې ښې مرستې وکړي.کتابونه کوالی يش  یو شمېر محصلینو بیا وویل چې دغه ډول

کېږي،  »  محصل: راکول  کتابونه  دا  ته  دې    دا کتابونهاوس موږ  استفاده کوالی شو.  نه  موږ همېشه دې  ته،  ده موږ  ذخیره  دایمي 

یا  کاپي کړو، موبایل کې  ترې  کتابونو رسه موږ ته یو يس ډي راکول کېږي چې دغه يس ډي موږ کوالی شو ځان رسه وساتو او کتاب  

 هر ځای کې.« بل 

ه پام کې نیول شوې دي او موږ لپاره به ان شاءالله »دغه کتابونه چې مونږ ته توزېع کېږي ډېرې زیاتې ګټې دې کې پ   بل محصل:

 ډېر مفید متام يش.« 

د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې د ننګرهار په طب پوهنځي کې په الس لیکل شویو چپټرونو څخه محصلینو ګټه پورته کوله چې د  

 به ګټه پورته يش.  دې کتابونو په چاپېدو رسه به زاړه لیکل شوي چپټرونه لرې او د نویو کتابونو څخه


