
مواد درسی استاد مشاور

ا.ا.وزارت تحصالت عالی ج
موسسه تحصیالت عالی 

جهان 
معاونیت امورعلمی 

)         (پوهنحی 

:  استاد



(  مشاور)وظایف عمده استاد رهنما 

 از سیستم کریدت به محصلین آگاهی

آگاهی محصلین از لوایح و مقررات موسسه و وزارت تحصیالت عالی

 امتحاناتآگاهی محصالن از سیستم

 ها بروز شدهو طرزالعمل جدید وبروز،لوایح آگاهی محصلین از قوانین

 آگاهی دهی از بورسیه ها ،فیلوشیپ های تحصیلی و سمینارها
محصالن 

رهنمایی محصلین جهت حل مشکالت

رهنمایی محصلین جهت انتخاب رشته

رهنمایی جهت ادامه تحصیل

 پوهنحی مربوطهمعرفی ساختار موسسه و



سیستم کریدت 

سیستم کریدت/ سیستم کالسیک

هرهفته فی واحد کریدتدقیقه درسی در 50واحدی درسی،= کریدت

 هفته درسی را درسمستردر بردارد 16دقیقه که 50یک کریدت

 کریدت136مجموع کریدت ها دوره لسانس،حد اقل

 کریدت 48مجموع کریدت ها دوره ماستری  حد اقل

 18سمستر درهر کریدت معمول

 (محصالن قرضدار میتواند بیشترهم انتخاب نماید)21-17انتروال اخذ کریدت



نمرات 

 است 100بلندترین نمره ،نمره

 است 55حد اقل نمره کامیابی دریک مضمون

 60حد اوسط نمرات مجموع مضامین باید  %

 فیصد نمرات میانگین سمستر باعث اخطار محصل میشود60کمتر از

 میگردددو اخطار پشت سرهم باعث ناکامی محصل در سمستر

 ون فردیکه میتواند استاد پوهنت)میانگین نمرات است % 75کادری در دوره لسانس نمره
(گردد

 فیصد میباشد80نمره کادری دوره ماستری



تقسیمات نمرات یک مضمون 

:طبق معمول نمرات یک مضمون به بخش های ذیل تقسیم میشود

10:   فعالیت صنفی و حاضری

10:                پرژه /سمینار

20:       امتحان وسط سمستر

60(:       فاینل)امتحان نهایی

100:             نمره مجموعی

 اخذ میشود80درصورت امتحان وسط سمستر اخذ نشود امتحان نهایی از : یاداشت

 محاسبه 75فیصد راسپری نکند امتحان نهایی وی از 20اگر محصلی بنابرمشکلی
میگردد



چانس و تکرار سمستر

چانس

 نمره در مضمون اخذ کند چانس محاسبه میگردد55درصورت محصلی نتواند حد اقل

محصل حق دارد چانس دو راسپری نماید

درصورت عدم کامیابی در چانس دو حق چانس سه را دارا میباشد

درصورت عدم کامیابی در چانس سه باعث تکرار همان مضمون میشود

تکرار سمستر

ددرصورت محصل نتواند نیم مجموعیه کریدت را تکمیل نماید تکرار سمستر میشو

 تکرارهمان سمستر است. کریدت کامیاب گردد9کریدت درسی اگر نتواند در 18یعنی از

ماید و یابیشتر آن موفق شد میتواند ارتقا به سمستر بعدی ن9کریدت به 18اگر محصل از
بخوانددهد یا را بصورت قرضه امتحان قبلی کریدت های سمستر 



محروم

 فیصد حاضری خویش را تکمیل ننموده 75محروم به کسی گفته میشود که حد اقل
باشد

 آن باید درصنف حاضر باشد12جلسه حد اقل 16محصل از

 محروم میگردد( جلسه4بیش از)غیرحاضری % 25بیش از

فرد محروم باید مضمون مربوطه را در سمستر بعدی تعقیب نماید.

اگر محصل بیش از نیم مجموعیه مضامین محروم باشد تکرار همان سمستر میگردد .

لیست محرومین هفته قبل از امتحان توسط مدیر تدریسی ترتیب و اعالن میگردد

از طرف هرکسی که صورت گیرد. قلم خوردگی درحاضری غیرحاضر محسوب میگردد



نظم دسپلین

که میتواند باعث. بی احترامی به اساتید ، کارمندان و همصنفیان تخطی شمرده میشود
منفکی موقت و یا دایمی گردد

استفاده دخانیات در محوطه پوهنتون و صنوف تخطی شمرده میشود

 ازمسائل قومی،مذهبی،سیاسی درمحوطه پوهنتون کامال خود داری نمائید باعث منفکی
موقت و دایمی محصل میگردد

استفاده مبایل در اوقات درسی و امتحانات جداً ممنوع است

ازگشت گزار در دهلیزها در اوقات رسمی خوداری نمائید  .

ازصحبت های جنسیتی جًدا خود داری نمائید چون باعث منفکی دایمی محصل میگردد

بنا درصورت درخواست اخراج از . استاد صالحیت کشیدن محصل از صنف را دارا میباشد
چون باعث اخالل صنف میگردد. صنف،مشکل سازی ننمائید صنف را ترک سازید



و امتیاز محصلحقوق محصل 

 حق تبدیلی

عالی مطابق به لوایح و مقررات وزارت تحصیالت عالی؛تتأمین حق دسترسی برابر به تحصیال

اسی، استفاده از حق تحصیل بدون تبعیض جنسی، قومی، نژادی، دینی، مذهبی ، عقیدتی ، موقف سی
اجتماعی سایر موارد؛

 استفاده از درس ها، سمینارها، کنفرانس ها و کارگاه های آموزشی؛

 مرکز آی تی، کمپیوترلب وهاز قبیل کتابخانه، خوابگاپوهنتوناستفاده از سهولت ها و امکانات ،...

 حصول کارت هویت؛

زمینه اعتراض و انتقادات سالم و سازنده در چوکات ارزش های انسانی و علمی؛

ه ماع و رسیدگی به شکایت های معقول و مناسب شان از طریق کمیته های مختلف و متناسب بتاس
محتوای شکایات؛

 ارایه مشوره های الزم و مناسب روانی، اجتماعی و فرهنگی از طریق کمیته مشوره دهی و روان
؛درمانی



حقوق محصل و امتیاز محصل

ارایه کنفرانس و مشوره های کاریابی از طریق کمیته مشوره دهی و کاریابی؛

 تشویق و ترغیب محصالن جهت نهادینه ساختن فرهنگ ورزش و راه اندازی مسابقات
ورزشی؛

حفظ کرامت انسانی و رعایت اصل احترام در مقابل شان؛

فراهم سازی آزادی علمی و زمینه سازی برای انکشاف مهارت های ابتکاری و خالقی شان؛

ن روانی و فزیکی؛ؤفراهم سازی فضای مص

فرهنگی در مطابقت به قانون؛وتاسیس انجمن ها ادبی، علمی

تحسین و تشویق از ابتکارات و خالقیت های شان؛

و د تحصیلی معتبر پس از تکمیل موفقانه دوره تحصیل طبق لوایحنابه دست آوردن اس
مقررات؛

حق دسترسی به کار های علمی، ساحوی و کار عملی در پروژه ها و ادارات.



پروسه اعتبار دهی

 پروسه است که از طرف وزارت تحصیالت عالی جهت برسی پوهنتون ها وموسسات
خصوصی و دولتی صورت میگردد که براساس آن به پوهنتون مربوطه اعتبار دهی 

. میگردد

سه مرحله میباشد:مراحل اعتبار دهی

سطح موسسه مورد ارزیابی قرار میگیرد: مرحله اول1.

سطح پوهنحی مورد ارزیابی قرار میگیرد: مرحله دوم2.

سطح دیپارتمنت ها مورد ارزیابی قرار میگیرد: مرحله سوم3.



چارت سازمانی پوهنتون
ریاست پوهنتون

معاونیت امور 
محصالن

معاونیت مالی و 
اداری 

معاونیت امور علمی

ریاست پوهنحی 
کمپیوتر ساینس 

ریاست پوهنحی 
(BBA)اقتصاد 

ریاست پوهنحی 
شرعیات 

ریاستپوهنحی حقوق 
و علوم سیاسی

ریاست پوهنحی 
اقتصاد  

ریاست تحقیقات 
علمی 

مرکزانکشاف مهارت ها 
PDC

آمریت ارتقای کیفیت

آمریت منابع بشری

آمریت مالی 

آمریت جندر 

حفظ و آمریت 
مراقبت 

آمریت جدید شموالن 

آمریت فارغان 

آمریت محصالن 

آمریت امتحانات 



تضمین کیفیت/ارتقای کیفیت

سه دفتر است که جهت نظارت از کیفیت تدریس در سطح موس: آمریت ارتقای کیفیت
فعالیت مینماید

لمی گروپ افراد متخصص و با صالحیت که تحت نظر معاون ع: کمیته تضمین کیفیت
.  موسسه جهت نظارت از کیفیت تدریس و روند تدریس فعالیت مینماید



پوهنتون کمیته های سطح 

 دارد، بلند ترین شورای پوهنتون که تصامیم کلی را برعهده: شورای علمی
میباشدتمامی لوایح و مقررات بدوش این شورای تصاویب 

 نظارت ،موجود تهیه نصاب جدید ،بروز سازی نصاب : نصاب تحصیلیکمیته
نصاب فعلیاز تطبیق 

ن را امور مربوط به تحقیقات محصلین و استادا: کمیته تحقیقات علمی
علمی ونشر کتببرعهده دارد،چونگی نشر مقاالت علمی،مجله 

جهت ایجاد و حفاظت از ساحه سبز و محیط پاک در : کمیته محیط زیست
داخل و خارج پوهنتون فعالیت می نماید؛



پوهنتونهای سطح ادامه کمیته 

و جهت رسیدگی به مشکالت کارمندان: کمیته حل مشکالت کارمندان اداری وکادری
استادان فعالیت مینماید، 

موقت، منفک. )محصلین سرکار دارندموارد دسپلینی و تخلفات :  کمیته نظم و دسپلین
...(  دایمی

فعالیت مینمایدجهت حمایت و مساوات حقوق طبقه اناث : کمیته جندر

 را در هرپنج کمیته که پالن استراتیژیک: و تطبیق از پالن استراتیژیکتدوین کمیته
آن نظارت می نمایدو از تطبیق . سال تهیه میسازد

های مالی  ونظارت آن برعهده داردتهیه و تدوین پالن : کمیته امور مالی

(  سمینارها،تجلیل ایام خاصبرگزاری .)را برعهده داردفرهنگی امور : کمیته فرهنگی



پوهنتون ادامه کمیته های سطح 

وهاورکشاپتدویردور،راهازآموزش،آنالیندروسپیشبرد:الکترونیکآموزش
؛داردعهدهبهراپوهنتوناطالعاتیهایسیستمپیشبردوالکترونیکسمینارهای

ازناشیمشکالتحل،امتحاناتبرگزاریهمچونمواردیبا:امتحاناتکمیته
لیکچک،کانکورامتحانازنظارتوتدویر،امتحاناتالیحهتطبیقازنظارت،امتحانات

کارسروکانکورامتحانسواالتچکوتهیهونهاییوسمستروسطامتحاناتسواالتاز
دارد؛

وحلوایتدویناداری،وعلمیکادرانکفکاکوتقررمورددر:انفکاکوتقررکمیته
.نمایدمیفعالیتآنتطبیقازوانفکاکوتقرربهمربوطهاطرزالعمل



پالن استراتیژیک پوهنتون

که تمامی عبارت از پالن کلی پنج ساله پوهنتون میباشد: پالن استراتیژیک پوهنتون
.  برنامه ها عمده را در بردارد 

1400تدوین وتصویب گردید که تا سال 1396در سال : پالن استراتیژیک پوهنتون
.  فعالیت های عمده پوهنتون را پیشبینی نموده است



برنامه های علمی :پالن استراتیژیک

 ایجاد و راه اندازی پوهنحی تعلیم تربیه

 ایجاد و راه اندازی ماستری در حوزه اقتصاد و حقوق

فعال سازی ژورنال ملی و بین المللی جهت نشر مقاالت علمی محصالن و استادان

 ایجاد ساختمان های جداگانه  به پوهنحی ها

ایجاد روابط و تفاهم نامه های همکاری با پوهنتون های داخلی و خارجی

 ایجاد روابط و تفاهم نامه های همکاری با وزارت خانه ها و ادرات مرتبط جهت ایجاد زمینه
کار آموزی و استخدام 

فراهم نمودن زمینه کارهای عملی،نمایشگاه ها(Exhibitions ) و ورکشاپ ها در داخل

پوهنتون 



(  Vision)پوهنتون دیدگاه

هایبرنامهتوسعهعرصهدرمطلوبتغییربهمصممجهانعالیتحصیالتمؤسسه
بههمؤسسارتقایوکشورکاربازارنیازبهپاسخگومتخصصهایکادرتربیهوعلمی

.باشدمیملیسطحبهشدهشناختهواعتباربامرکزیک



( Mission)ماموریت پوهنتون

ا از مؤسسه تحصیالت عالی جهان به عنوان یک نهاد معتبر اکادمیک سعی کرده است ت
ر را طریق تدریس و تحقیق بهتر برای نسل جوان در سطح کشور و منطقه نیاز بازار کا

.تامین نماید



ارزش ها 

 پایبندی به ارزش های ملی و اسالمی

توجه دایمی به کیفیت در ارایه خدمات

 برخورداری از استقاللیت اکادمیک و مالی

رعایت شفافیت و حساب دهی در پیشبرد فعالیت ها

توجه به ترویج اخالق حمیده، صداقت و محبت به وطن و بیزاری از خشونت

احترام به قانون و تالش به تحقیق و تطبیق آن.



امکانات 

استادان مجرب با درجه تحصیلی دکتر، ماستر و لیسانس؛

صنوف مجهز با ال سی دی و پروجیکتور

کتابخانه فزیکی و الکترونیکی؛

سالون کنفرانس ها

مرکز تحقیقاتی؛

 مجهز کریمنالیستیک البراتوار

البراتوار های مجهز کمپیوترو انترنت؛

مرکز آی تی؛

مرکز پی دی سی؛

 مرکز زبان های خارجی

 خوابگاه کارمندان و استادان

کفتریا؛

فضای آرام و مناسب؛



یځپوهنتشکیالت 

حنیف هللا بشار 
رئیس پوهنحی 

عبدهللا حبیبی آمر 
دیپارتمنت 

فضل الرحمن مسعود 
آمر دیپارتمت مالی و 

بانکی  

سعیدی مدیر تضمین 
کیفیت 

احمد مدیراجرایوی 
بسم هللا مسئول 

کارآموزی  

معاون پوهنحی 

جاوید مسئول 
مونوگراف های 

محصالن



یځپوهندیدگاه 



یځپوهنماموریت 



ی  ځدرسی پوهنمیتودهای 

 شرح (out come base Education )OBE

 شرح  میتود محصل محوری(SCL)

CBL(case base learning) 

PBL(problem base learning) 

GBL(group base learning) 



یځپوهنچارت شورای علمی 



ی ځچارت کمیته تضمین کیفیت پوهن



کمیته رسیدگی به شکایات محصالن 
ی ځپوهن



چارت تشکیالت کمیته نظم و دسپلین 
یځپوهن



یځهنپوچارت تشکیالتی کمیته تحقیقات علمی 



چارت تشکیالتی کمیته امتحانات پوهنحی



ی ځپوهنچارت تشکیالتی کمیته جندر 



کمیته آموزش الکترونیکی 



کمیته نصاب تحصیلی 



ضروری اداری شرح موارد

 روش تهیه درخواستی

 روش تهیه سی وی

 (  مصاحبه)مهارت های انترویو

 نوشتن مکتوب

 نوشتن استعالم و پرسش نامه

 رهنمایی ثبت مکاتب در کتاب صادره وارده

 معرفی فنون کاریابی ویب سایت های کاریابی(Jobs.af acabar.org  )

 معرفی ویب سایت های علمی و تحقیقی مرتبط به پوهنحی

معرفی تئوری پردازان رشته مربوطه

  رهنمایی فارمت سمینار و مقاالت علمی




