
 ج . ا . ا وزارت تحصیالت عالی

 ریاست امور محصالن خصوصی

 موسسه تحصیالت عالی جهان

 معاونیت علمی

 پوهنحی کمپیوترساینس 

 

 

 

 

تضمین فرعی  ه هایکمیت

  کمپیوترساینس پوهنحی کیفیت
 

 

 

 

 

 هـ.ش ۹۹۱۱

 ء

 ء



 جمهوری اسالمی افغانستان وزارت تحصیالت عالی

 خصوصیریاست امور محصالن 

 موسسه تحصیالت عالی جهان

 معاونیت علمی

 پوهنحی کمپیوترساینس 

 9911کیفیت فرعی تضمین ه کمیت 
 

 

 

 

 

  

ن  وظایف کمیته   کیفیت در سطح پوهنځی کمپیوتر ساینس: فریع تضمی 

 .تشویق، ترغیب و ترسی    ع بهبود کیفیت در سطح پوهنځ   .1

 .، برنامه های آموزشی و سایر فعالیت های پوهنځ  تیارتقای کیفنظارت از جریان  .2

ن کیفیت در سطح  معلومات به آمریت ارتقای کیفیتارائه  .3 پوهنتون در مورد تطبیق برنامه های تضمی 
 .پوهنځ  

ن کیفیت .4  در مورد جریان تضمی 
 .ارائه مشوره به پوهنځ 

ن کیفیت و اعتبار دیه .5  برای ارزیابی خودی، بازدید ساحوی و سایر برنامه های مربوط به تضمی 
ی

 .آمادگ

ن و ارتقای کیفیت در پوهنځ   جمع آوری اسناد و شواهد در  .6  .باره جریان تضمی 

ن کیفیت در سطح پوهنتون  .7 ن روابط با کمیته اصیل تضمی   .تامی 

 .تهیه گزارش ارزیابی خودی پوهنځ  نظارت از  .8

ن کیفیت در سطح پوهنځ   .9  .تدویر برنامه های آموزشی تضمی 

 

 

 استاد خلیل اهلل خالد

کمیته عضو  

قاستاد محمد رفیع توفی  

 کمیته  عضو
ضیاالرحمن استاد 

 کمیته عضو ،اکلیل

 ء

 استاد محمد شاه امید
 کمیتهرئیس 

 همایون غفوریاستاد 
 کمیته عضو

د فهیم محماستاد 

 کمیتهناصری منشی 
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 محصالن خصوصیریاست امور 

 معاونیت علمی

 پوهنحی کمپیوترساینس 

 9911 کمپیوترساینس یحپوهن شورای علمی

 

 

 

 

 

 
  

استاد محمد رفیع 

 عضو توفیق

 عضو
 
 

سکندر استاد 
 عضو، ذوالقرنین
 

استاد ضیاالرحمن 

 عضو ،اکلیل

 

محمد سالم داکتر 
 عضو، حمیدی

 استاد محمد شاه امید
 رئیس شورای علمی

 ء

سیف الدین استاد 
 عضو، قریشی

 وظایف شورای علیم پوهنځی کمپیوتر ساینس: 
امون بهبود وضع دیپارتمنت ها؛ .1  ارزیابی کارهای اکادمیک دیپارتمنت ها و صدور فیصله پی 
؛ .2  کوتاه مدت و دراز مدت پوهنځ 

ن
 طرح پالن های انکشاف

؛ .3 امون تعدیل و تکمیل ساختار اکادمیک پوهنځ   پیشنهاد پی 
 مورد تقرر، ترفیعات علیم، انفکاک و تقاعد اعضاءی کادر علیم و ابراز نظر در زمینه؛بحث در  .4
؛ .5  طرح و تصویب طرزالعمل های داخیل پوهنځ 
ن وظایف آنها؛ .6  ایجاد کمیته های خاص و تعیی 
فت های علیم و تکنولوژی و نیاز های  .7 ؛ و عیار نمودن آن با پیرسی مطالعه نصاب تحصییل پوهنځ 

 جامعه؛
؛طرح و ت .8  صویب پروژه های تحقیقی و انکشاف اصول علیم در رابطه به تحقق پروژه تحقیقی
ن اشخاص مستحق برای استفاده از بورس های تحصییل دراز مدت و کوتاه مدت؛ .9  تعیی 
 تشخیص محصالن مستحق برای تخفیف مزد تحصییل یا معافیت مکمل از پرداخت آن؛ .11
امون ایجاد روابط و مناسبات علیم ب .11  ا نهاد های علیم مماثل؛فیصله پی 
؛ .12  فیصله در رابطه به برگزاری امتحانات در جریان سمسیی
 تایید استاد رهنما و موضوع علیم برای ترفیعات علیم اعضای کادر علیم؛ .13
ن هیئت داور برای ارزیابی کنفرانس های علیم اعضای کادر علیم؛ .14  تعیی 
ن هیئت داو  .15 وری ، دفاع مر برای ارزیابی کنفرانس های علیمتعیی  ونوگراف ها و سایر موارد ضن

ن به محص مربوط  ؛لی 
ده یم .16 ؛ سیر

 .شود سایر وظایقن که طبق قانون به شورای علیم پوهنځ 
 
 

 ء

، خلیل اهلل خالداستاد 
 ی علمیشورامنشی 
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 9911 آموزش الکترونیکیفرعی کمیتة 

 

 

 

 

 

  

 لرحمناضیااستاد 
 کمیته عضو

 حشمت اهلل سکندری
 کمیته منشی

استاد سید ضیا 
 آشنا، عضو کمیته

 

 حدیث اهلل سهاکاستاد 
 کمیته عضو

 خلیل اهلل خالداستاد 
 رئیس کمته

 

ونیک  :اهداف کمیته آموزش الکتر
ونیک؛    .۲؛   جهانگو و با کیفیت در پوهنتون نهادینه سازی تحصیالت عایل پاسخ .۱ ش عدالت در شیوه های آموزشی حضوری و الکیی  .۳گسیی

ی در عرصه های تحصیالت عایل معیاری کشور و منطقه؛   سهم بهره مندی از تکنالوژی  .۵معیاری سازی سیستم آموزشی پوهنتون؛     .۴گی 
 جهانهای معاض در پوهنتون 

ونیک وظایف و صالحیت  :باشدهای ذیل را دارا یمکمیته آموزش الکتر
ونیک )مجازی( برای ا- ۱ ي کوتاه مدت جهت آشنابي با شیوه های آموزش الکیی

ساتید براساس بررش برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی
 های نیازسنځی و به منظور ارتقای مهارت ها و دانش حرفه ای؛

 ارائه کارگاههای تخصیص ویژه و متناسب با نيازهاي پوهنتون؛- ۲
؛- ۳  ارائه دروس رسیمي ارائه شده در پوهنتون به شیوه مجازی و ترکیبی
ن نوع برنامه درش برقراري ارتباط با ساير بخشهاي پوهنتون جهان و یا سایر مر - ۴ ي آموزشی و تعيی  ي بمنظور نيازسنځی

ي و غی  دولبی
اکز علیم دولبی

؛ ي
 دوره هاي آموزشی

 تولید محتوای دروس آموزشی مجازی؛- ۵
 ضبط برنامه های آموزش مجازی در آرشیف؛- ۶
 برگزاری دوره هاي آموزشی پيشنهادي اعضاي هیأت علیمي پوهنتون با استفاده از امکانات موجود؛- ۷
؛- ۸ ي

 جلب همکاری اعضای هیأت علیمي و اداری پوهنتون و ساير بخش ها براي اجراي دوره هاي آموزشی
ي مجازی؛- ۹

 انعقاد تفاهم نامه ها و قراردادهاي همكاري با سایر نهاد های ذیربط برای برگزاري دوره هاي آموزشی
ي از طریق ویب سایت و - ۱۱

ي دوره هاي آموزشی
 دیتابیس پوهنتون؛انجام امور اطالع رسابن

ي مجازی؛- ۱۱
هاي الزم براي برگزاري هرچه بهیی و بيشیی دوره هاي آموزشی  ايجاد و یا استفاده از بسیی

ول و - ۱۲  نظارت کیقن بر كليه مراحل اجراي دوره های آموزش مجازی؛کنیی
 م نامه؛برقراری زمینه برگزاری کنفرانس های مجازی با سایر پوهنتون های همکار دارای تفاه- ۱۳
 .ایجاد بخش آموزش مداوم مجازی در ویب سایت- ۱۴
 

 ء

 مطیع اهلل خوشیوال
 کمیته عضو
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 9911تحقیقات فرعی کمیتة 

 

 

 

 

 

  

 استاد خلیل اهلل خالد
 کمیته عضو

 

 و امور فر  کمیته تحقیقات
 

 :دارای وظایف و صالحیت های ذیل یم باشد هنگ

 نوییس؛ سیمینارهای روش تحقیق و مونوگرافتدویر  -۱
 بررش نظارت از بخش های تحقیقابی پوهنځ؛ -2
 . تصویب عناوین سیمینارها و مونوگراف ها؛3
؛4 ن  . نظارت از ارائه سیمینارهای محصلی 
 . نظارت پروسه دفاع مونوگراف ها؛5
 . نظارت از تحقیقات استادان؛6
 استادان؛مینارهای علیم ی. نظارت از ارائه س7
ن استادان داور و  لیست استادان رهنمای مونوگراف؛8  . تعیی 
ات علیم؛9  . بررش و تایید مقاالت علیم و در کل محتویات نرسی
 برای چاپ کتب؛تالش . تشویق و ترغیب استادان برای تهیه آثار علیم و 11
ول و بررش مقاالت استادان برای مجله پوهنتون و سایر منابع طبع11 ؛ . کنیی  و نرسی
 . نظارت و همکاری در ویب سایت موسسه؛12

 استاد محمد شاه امید
 عضو کمیته

 

 محمد سالم حمیدیداکتر 
 رئیس کمیته

 

 ء

 استاد ضیاالرحمن
 کمیته عضو

 

استاد محمد فهیم 
 منشی کمیته، ناصری

استاد سکندر 
 ، عضوذوالقرنین
 



 جمهوری اسالمی افغانستان وزارت تحصیالت عالی

 ریاست امور محصالن خصوصی

 موسسه تحصیالت عالی جهان

 معاونیت علمی

 پوهنحی کمپیوترساینس 

 9911انفکاک تقرر و فرعی کمیتة 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 سیف الدین قریشیاستاد 
 عضو کمیته

 

 کامه وال الهام الدین 

کمیتهعضو   

 

 خلیل اهلل خالداستاد  

 کمیته عضو

 استاد محمد شاه امید
 رئیس شورای علمی

 

 استاد ضیاالرحمن
 منشی کمیته 

 

بدنه اکادمیک نهادهای تحصیالت عایل به عنوان پایه های اساش و مهم ترین عناض در جهت رشد نهاد 
ها شمرده یم شود. نهاد های اکادمیک همواره در تالش اند تا با استخدام کادر های توانمند و شایسته بدنه 

تحصییل و زمینه های علیم و  اکادمیک شانرا تقویت نموده و در راستای فراهم سازی زمینه های با کیفیت
رزالعمیل وجود ست طکادر های ورزیده و شایسته یم بایتحقیقی نقش خویش را ایفا نماید. برای شناسابي  

ین و شایسته ترین کادر ها استفاده به عمل  مببن داشته باشد تا بر  آن بتوان از آن در زمینه استخدام بهیی
ن و لوایح و فراهم آوری زمینه یکسان و برابر به ورد. این طرزالعمل به منظور ایجاد شفافآ یت، رعایت قوانی 

 .ترتیب شده است جهانهدف ایجاد فرصت جهت تقرر استادان کادر علیم پوهنتون 

 :هاوظایف و صالحیت

 نیازسنځی جهت نیازمندی تدریس و اعالن بست  - ۱
ویو، سیمینارها و ارزیابی استادان متقاضن  -2

 برگزاری جلسات انیی
ایط -3  جمعآوری خلص سوانح و شارت لیست نمودن استادان واجد شی
ترتیب و تنظیم اسناد مربوط استادان برحال و درحال استخدام )کابر تذکره، کابر اسناد تحصییل، تألیفات، کابر  -4

 قرارداد(
 استادان و تقدیر و یا ترغیب آنان  -5

ی
 و شایسته گ

ی
 جلسات ارزیابی از کارکردگ

 ارتقای ظرفیت استادان جدید الشمول و سایر اعضای کادر علیم.  آموزش و  -6
 

 

 

 ء

 استاد محمد فهیم ناصری

 کمیته عضو



 جمهوری اسالمی افغانستان وزارت تحصیالت عالی

 ریاست امور محصالن خصوصی

 وسسه تحصیالت عالی جهانم

 معاونیت علمی

 پوهنحی کمپیوترساینس 
 

 9911 تحصیلی نصاب انکشاف و بهبودفرعی کمیتة 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :میباشدوظایف و صالحیت های ذیل دارای کمیته بهبود و انکشاف نصاب تحصییل 
 .جهت دریافت نقاط ضعف ځ  کمپیوترساینس پوهنمرور و مطالعه نصاب های درش  -۱
 به سایر ذینعفان و فارغان نیازسنځی آموزشی تهیه و ترتیب پرسشنامه  -۲
 .سایر نهاد های تحصییل منطقه و جهانبا مقایسه نصاب تحصییل  -۳
ن و کریدت -۴  .های سمسیی ها نظر به لزوم دیدتایید پیشنهاد جابجابي مضامی 
 .ضای کادر علیماز اعضا و سایر اعهای نیازسنځی آموزشی مطالبه گزارش تحلیل، ارزیابی و توحید پرسشنامه -۵
 .تقسیم وظایف به هدف انکشاف و توسعه نصاب تحصییل در زمان مورد نظر -۶
 .ها در هر سمسیی بررش و اطمینان از تطبیق کریکولم مطابق مفردات درش و شفصل -۷
ن رشتهبا انجام مالقات و نشست  -۸  .جهت اصالح و انکشاف کریکولم، کارفرمایان، فارغان و سایر متخصصی 
 سایر صالحیت های که مطابق اساسنامه و طرزالعمل ها به کمیته محول یم گردد.  -۹

 

 اهلل خالدخلیل استاد 

 رئیس کمیته

 استاد محمد فهیم ناصری

 منشی کمیته

 استاد ضیاالرحمن

 عضو کمیته

 

استاد محمد شاه امید، 

 عضو کمیته

استاد رفیع اهلل 

 کمیته عضو، حالند
استاد سکندر 

 ، عضو کمیتهذوالقرنین

 عضو

، قمرالدین شمسیاستاد 

 کمیته عضو

محمد رفیع استاد 

 ، عضو کمیتهتوفیق

 الدین استاد اکرام

 صدیقی، عضو کمیته
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 ریاست امور محصالن خصوصی

 موسسه تحصیالت عالی جهان

 معاونیت علمی

 پوهنحی کمپیوترساینس 
 

 9911امتحانات فرعی کمیتة 

 

 

 

    

 

 
 

 

 

 
  

 محمد عابد نیازیاستاد

 کمیته عضو
 محمد رفیع توفیقاستاد 

 کمیته عضو
 حشمت اهلل سکندری

 کمیتهمنشی 
 

 استاد محمد شعیب نوری

 عضو کمیته 

 . صالحیت ها ذیل را دارا میباشدکمیته امتحانات پوهنځی وظایف و 

ی پوهنځن   -1 کمیته امتحانات پوهنځ  وظیفه دارد تا یک هفته قبل از آغاز امتحانات سمسیی ، نصاب حاضن

ها مربوطه را مالحظه و لست محرومان را تثبیت و پس از تائید ریاست پوهنځ  به معاونیت امور محصالن 

 . بفرستد

ده شده بررش ، ارزیابی و تطبیق م - 2  .باشدواردی که از جانب مرجع ذیصالح به آنها سیر

ایط پیش شده در طرز العمل امتحانات - 3  .مالحظه مطابقت سواالت هر مضمون با شی

 .امتحاناتارزیابی و رفع شکایات در رابطه با برگزاری  - 4

 .پوهنتونارئه گزارش به شورای علیم پوهنځ  و کمتیه امتحانات  5

 اعضای کادر ندارد(همکاری در ج -6
ن
 .ریان اخذ امتحانات دیپارتمنت ها )دیپارتمنت ها بي که تعداد کاف

  محول یم گردد. کمیته سایر صالحیت های که مطابقت اساسنامه و طرزالعمل به   -7

محمد اسماعیل  استاد

 کمیتهعابد، عضو 

 

 ضیا الرحمن استاد 

 رئیس کمیته

 

 ء
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 موسسه تحصیالت عالی جهان

 معاونیت علمی

 پوهنحی کمپیوترساینس 

 9911نظم و دسپلین فرعی کمیتة 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

  

 

 فیصل خان استاد 

 عضو کمیته

ن وظایف و صالحیت  :باشدهای ذیل را دارا یمکمیته نظم و دسپلی 

ن فضای سالم و آرام آکادمیک برای کارمندان، اساتید و محصالن در سطح  -۱  .پوهنځ  تأمی 

ن  -۲ ایم و برخورد های توهی 
ی از بی احیی ن محصالن در برابر اساتید، محصالن و سایر کارمندان جلوگی   هنځ  پو آمی 

ی از فعالیت های تخریب -۳  .پوهنځ  کارانه و ضد آکادمیک محصالن در جلوگی 

ی از هر نوع کردار و گفتار ناشی از اخالق  -۴ و برخورد های خالف ارزش های میل، اسالیم، و آکادمیک  ءسو جلوگی 

 .هنځ  پو 

  شوندیم پوهنځ  شناسابي محصالبن که موجب ایجاد بی نظیم و اخالل محیط سالم و فضای آرام  -۵

 با اهداف علیم و آکادمیک پو  -۶
ن
، سیاش و سایر فعالیت های که مناف ی از فعالیت های حزبی  هنځ  جلوگی 

 .میباشد

ن  -۷  که منجر به برهم زدن نظم و دسپلی 
ن جزا های دسپلیبن و تأدیبی برای محصالن و کارمندابن برخورد جدی و تعیی 

 .شده اند

 .دیه به عرایض و شکایات محصالن و کارمنداندرگی  در قضایای نزاع و گوشهای برخورد عادالنه با طرف -۸

 به موقع به شکایات محصالن، اساتید و سایر کارمندان -۹
ی

 .رسیدگ

 

 مدیر رحیمی اهلل امر

 کمیته عضو ،تدریسی

 ضیا الرحمن اکلیلاستاد 
 رئیس کمیته

 ء

 حشمت اهلل سکندری

 کمیته عضو

 اکرام الدین صدیقیاستاد 

 منشی کمیته


