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  مقدمه.۱

 تحصیالت عالی جهان همؤسس ئیسپیام ر 

مسوولیت که  بوده کشور دولتی اساسی ترین نهادهای جمله ی از تحصیالت عالی یکوزارت 

ارایه خدمات تحصیالت عالی ره به عهده داشت و این مسوولیت در قانون اساسی کشور به عهده این 

وزارت گامشته شده است. زیرا نظر به قانون اساسی کشور فراگیری تحصیل تا مقطع لیسانس در نهاد 

رایگان بوده و دولت مکلف به فراهم سازی زمینه فراگیری تحصیالت عالی است. بنا بر  های دولتی

همچو یک سبب وزارت تحصیالت عالی پوهنتون ها و مؤسسات تحصیاللت عالی را ایجاد و تاسیس 

منوده است. اما از اینکه نهاد های دولتی همیش توانایی فراهم سازی متام امکانات و سهولت های 

رای شهروندان را ندارد بناًء سکتور خصوصی دست به کار شده در این راستا فعالیت می تحصیلی ب

کنند که چگونگی فعالیت های آنها در قوانین مربوطه پیشبینی شده است. در کشور ما عالوه بر 

نهاد تحصیلی خصوصی  130پوهنتون و مؤسسه تحصییالت عالی دولتی بیشرت از  38موجودیت 

در صدد ارایه خدمات تحصیلی هستند. این مؤسسات ارایه خدمات تحصیلی تأسیس گردیده و 

معیاری را ضمن آنکه مسوولیت خود می پندارند همکاری به دولت و کم کردن مسوولیت های دولت را 

 نیز از جمله وجایب شهروندی می پندارند. 

 و هدایتنظر  ر تحتکشو  ات تحصیالت عالیمؤسسپوهنتون ها و  در یک و نیم دهۀ اخیر

فعالیت منوده و در قسمت ارایه خدمات تحصیلی معیاری و  تحصیالت عالیوزارت  مقامات محرتم

معیاری سازی نظام تحصیلی از نگاه کمی و کیفی تالش ورزیده و سبب رشد و انکشاف جامعه شده 

است.  بدون شک که تالش و زحامت مسوولین نهاد های دولتی و خصوصی بی اثر نبوده هر کدام در 

هرچند نهاد های تحصیالت عالی دولتی نیز از نگاه کمی و  بخش خود مؤثریت خود را داشته و دارد.

کیفی رو به افزایش است اما فراغت بیش از حد جوانان از مکاتب دولتی و خصوصی و عالقه آنها به 

تحصیالت عالی کشور سبب شده که مؤسسات تحصیلی دولتی نتوانند متام نیازمندی های تحصیلی 

. از همیرنو امروز تعداد زیادی از مؤسسات خصوصی در این شهروندان این کشور را فراهم بسازند

راستا فعالیت کرده و بگونه ای با دولت همکاری می مناید که دولت نیز ضمن فراهم سازی زمینه 

ایجاد و تأسیس این نهاد ها مؤسسات خصوصی را حامیه و دستگیری منوده است. حامیت و 

مسوولین محرتم وزارت تحصیالت عالی باعث اشتیاق دستگیری همچنان رهنمود های سامل و سازنده 

 سمایه گزاران به سکتور تحصیلی گردیده است. 

مؤسسه تحصیالت عالی جهان نیز با درک اهمیت تحصیالت عالی در کشور و نقش آن در 

آبادی این مرز و بوم و تربیه جوانان توسط دو تن از جوانان علم دوست و فرهنگ پرور همچنان 

ذیر این کشور به خاطر ارایه خدمات تحصیلی معیاری برای جوانان و تقدیم کادر های مورد مسوولیت پ

تأسیس  1391نیاز جامعه و بازار کار همچنان فارغ التحصیالن وطن دوست و فرهنگ پرور در سال 
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گردیده است. این مؤسسه از بدو تأسیس متعهد به عرضه خدمات تحصیلی معیاری بوده و همیش از 

 وامر و هدایات مقامات ذیصالح وزارت محرتم تحصیالت عالی کشور است. تابع ا

محصل به فعالیت آغاز کرده بود اکنون  800این مؤسسه که با دو پوهنحی و تعداد حدود 

محصل بوده و در سه تایم درسی  8500استاد و  350دارای چهار پوهنحی و ده دیپارمتنت حدود 

 و با کیفیت است.  مرصوف ارایه خدمات تحصیلی معیاری

از اینکه ارایه خدمات تحصیلی کیفی از جمله موارد مهم پالن انکشاف ملی افغانستان به 

شامر می رود وزارت تحصیالت عالی با درک اهمیت موضوع ارایه خدمات تحصیلی کیفی را س مشق 

کیل خود ایجاد خود قرار داده و به تأسی از آن ریاست محرتم تضمین کیفیت و اعتباردهی را در تش

کرده است. مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی نیز به تأسی از هدایات ریاست محرتم تضمین کیفیت 

و اعتباردهی تحصیالت عالی با کیفیت را اصل قرار داده و جهت تعقیب چگونگی فعالیت های نهاد 

 .بخش تضمین کیفیت را ایجاد منوده است

و پیشتاز معیاری مؤسسات تحصیالت عالی  یکبه عنوان نیز مؤسسۀ تحصیالت عالی جهان  

بوده و در این راستا آمریت تضمین کیفیت و اعتباردهی و برنامه های تضمین کیفیت  نجاممتعهد به ا

 جهان رهبی مؤسسۀ تحصیالت عالیکمیته های تضمین کیفیت را ایجاد کرده و فعال ساخته است. 

ادقانه تالش منوده تا همۀ بخش ها و برنامه تضمین کیفیت ص اصلی و فرعی کمیته های اعضای و

و آماده بررسسی و  ودهمعیارهای تضمین کیفیت عیار من های مؤسسۀ تحصیالت عالی را براساس

شوند. این مؤسسه خود را با در نظرداشت معیاری های بازنگر وزارت تحصیالت عالی  بازنگری هیأت

عتباردهی آماده ساخته و خود را در مرحله اول یازده گانه ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی جهت ا

 و دوم اعتباردهی کاندید منوده است. 

و مؤثر ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی  تقبال از این برنامۀ فراگیر مثمرجانب ضمن اساین 

از اعضای محرتم کمیته تضمین کیفیت و متام استادان، کارمندان و محصالن این نهاد به خاطر  

حامت صادقانه شان سپاسگزاری منوده از هیات محرتم تهیه کننده گزارش خودی قلباً خدمات و ز 

تشکری می کنم. امیدواریم مسوولین محرتم تضمین کیفیت و اعتباردهی و هیات محرتم بازنگر 

بیرونی بعد از مطالعه این گزارش فیدبک های سامل و سازنده خویش را با ما رشیک سازند تا باشد 

مؤسسه و کارمندان آن با در نظرداشت فیدبک ها خالها و نواقص خود را رفع منوده خود هیات رهبی 

 را با معیار های اعتباردهی آماده سازند. 

در اخیر جا دارد پیشاپیش از مسوولین محرتم تضمین کیفیت و اعتباردهی و هیات محرتم  

رگاه الله متعال تندرستی و مؤفقیت بازنگر جهت مطالعه این گزارش اظهار سپاس و امتنان منوده از با

 های بیشرت و بهرت شان را خواهانم.

 عبدالحکیم نوری         

 رئیس مؤسسه تحصیالت عالی جهان
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 معلومات راجع به سوابق مؤسسه  .۲

  سوابق مؤسسه. 1ـ2

حقوق و علوم سیاسی  پوهنحی )پوهنحیدو مؤسسه تحصیالت عالی جهان ابتدا با اخذ جواز 

خورشیدی رسامً به فعالیت آغاز منوده  1392تأسیس گردیده و در سال  1391سال در ( و اقتصاد

اخذ جواز فعالیت پوهنحی های رشعیات و کمپیوتر ساینس را اخذ منوده   1394است. بعداً در سال   

و تعداد پوهنحی های خود را به چهار افزایش داده است. این نهاد اکنون دارای چهار پوهنحی و ده 

 پارمتنت است. دی

 )دولتی/ خصوصی(نوع مؤسسه . 2-1-۱

مؤسسۀ تحصیالت عالی جهان از جمله مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی و از نوع 

 مؤسسات انتفاعی می باشد.

  موقعیت مؤسسه. 2-1-۲

 ناحیه هشتم ساحه کارته نو موقعیت دارد.  کابل در شهر  این مؤسسه 

 تعمیر مؤسسه .2-۱-۳

تعمیر  تدریسی بوده که معلومات هرو مؤسسۀ تحصیالت عالی جهان دارای دو تعمیر اداری 

 :استبه ترتیب ذیل 

و یک تهکوی بوده که در طبقه شش این تعمیر از سطح زمین دارای . تعمیر اول: ۱

پیوتر ساینس اقتصاد و کمپوهنحی های در این تعمیر مجموع هفت طبقه می شود. 

طبقه های دوم الی پنجم  برای صنوف درسی پوهنحی های  د.مشرتکا فعالیت دار 

متذکره در نظر گرفته شده، منزل اول برای بخش اداری و مالی اختصاص داده شده و 

کمپیوتر لب ها در طبقه دوم و تهکو تعمیر قرار دارد. کتابخانه پوهنحی ها نامبده در 

تحصیلی بوده دارای  طبقه سوم موقعیت دارد. تعمیر ضمن آنکه دارای فضا مناسب

 صنوف درسی و دفاتر کاری به حد کافی است. 

و یک تهکوی بوده که در طبقه شش این تعمیر از سطح زمین دارای . تعمیر دوم: ۲

 م سیاسی وحقوق و علو پوهنحی های . در این تعمیر مجموع هفت طبقه می شود

ل ریاست و معاونیت در منزل اول دفاتر اداری به شمو  رشعیات مشرتکاً فعالیت دارد.

مالی و اداری، کتابخانه و بخش معلومات قرار دارد. در متباقی طبقه ها به صنوف 

  درسی پوهنحی های حقوق و علوم سیاسی و رشعیات اختصاص داده شده است. 

 تاریخچه مؤسسه  .۲-۲

این بخش تاریخچه مؤسسه با در نظرداشت تقویم آن به رشح ذیل خدمت تان عرض می در 

 د:گرد
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  سال تأسیس مؤسسه .۲-۲-۱

خورشیدی  1391در سال  آن بعد از طی مراحل قانونیت عالی جهان مؤسسۀ تحصیال 

 به فعالیت آغاز کرده است.  1392تأسیس گردیده و در سال 

  چگونگی تأسیس مؤسسه. ۲-۲-۲

مقرره و  در مطابقت به احکام  قانون اساسی کشور ۴۶بر مبنای حکم شامره این مؤسسه 

غرض ارایه خدمات  مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی، پیشنهاد مؤسسان و نیاز مندی شدید جامعه

وزارت ( ۷۶ثبت جواز رسمی شامره ) خورشیدی تأسیس گردیده و 1392تحصیلی معیاری در سال 

قتصاد و ، رشعیات، اځی )حقوق و علوم سیاسیهار پوهندر چ ی است. این نهادمحرتم تحصیالت عال

مقطع  درارایه خدمات تحصیلی معیاری برای عالقمندان علم و دانش نس( به منظور کمپیوترسای

 فعالیت می کند.  این وزارت  لوایح و مقررات قانون تحصیالت عالی روشناییدر  ،لیسانس

  وردهااجدول زمانی دست. ۲-۳

 سال رد ها و فعالیت های اساسیتاو دس شامره

 1391 تأسیس مؤسسه 

 1392 آغاز فعالیت 1

 1392 ایجاد شورای علمی و رهبی مؤسسه 

 1392 ایجاد کتابخانه 

 1392 ایجاد ویب سایت 

 CEL   1392 و DEL ایجاد پروگرام های 

 
ادارات دولتی  با لمی و فرهنگیهای کار عنامهامضای تفاهمآغاز 

 ۱۳۹۳  وخصوصی

 ۱۳۹۴ کمپیوتر های ایجاد البراتوار  2

 ۱۳۹۴ مجهز برای طبقه اناث در سطح مؤسسهایجاد کمپیوترلب  ۴

 ۱۳۹۴ مپیوتر ز آموزشی برنامه های کوتاه مدت کایجاد مرک ۶

 ۱۳۹۴ ایجاد نرشیه فصل نامه جهان  ۸

 
فراغت اولین دور محصالن پوهنحی های حقوق و علوم سیاسی و 

 اقتصاد
1395 

 ۱۳۹۶ تضمین کیفیت، نصاب، فرهنگی و ورزشیای ایجاد کمیته ه 9

 ۱۳۹۶ ساخت دیتابیس منابع برشی ۱۱

 ۱۳۹۶ ایجاد مرکز تحقیقاتی علمی مؤسسه ۱۲
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 ۱۳۹۶ ایجاد و تطبیق دیتابیس عمومی محصالن ۱۵

 ۱۳۹۶ حقوق و علوم سیاسیپوهنځی  ایجاد کلینیک حقوقی در چوکات  ۱۶

۱۸ 
حقوق و علوم سیاسی و انجام  پوهنځیتجدید نصاب تحصیلی 

 ۱۳۹۶ لی اقتصادینیازسنجی بازنگری نصاب تحص

 ۱۳۹۷  عنوان ۳۰های درسی به تعداد تألیف کتاب ۱۹

 ۱۳۹۷ کاریابی مشوره دهی و  ایجاد مرکز ۲۱

 ۱۳۹۷ یځپوهندر سطح مؤسسه و  یالکرتونیکآموزش میته ایجاد ک ۲۵

۱۷ 
استادان و تدویر سمینار روش تدویر سمینار کلیات روش تحقیق برای 

 همه ساله .تحقیق با مترکز بر منوگراف نویسی برای استادان در هر سال

 همه ساله .تجدید چپرتهای درسی و سالیدها ۲۰

 همه ساله  نمناظره ها میان محصال  برگزاری ۲۳

 

  جدول زمانی لحظات مهم. ۲-۴

 سال مهم اتلحظ شامره

 ۱۳۹۵ و اقتصادحقوق و علوم سیاسی  پوهنځی اولین دور فارغان  ۱

 ۱۳۹۷ مپیوتر ساینسک پوهنځیدور فارغان ولین ا ۲

 ۱۳۹۷ رشعیات  پوهنځی اولین دور فارغان 4

 ۱۳۹۷ فراغت تدویر جشن  5

 

  مأموریت و دیدگاه مؤسسۀ تحصیالت عالی جهان. ۲-۵

 . دیدگاه ۲-۵-۱

و   توسعه برنامه های علمیر مطلوب در عرصه یتغی به مصمم مؤسسه تحصیالت عالی جهان

به یک مرکز با اعتبار و مؤسسه ارتقای و  به  نیاز بازار کار کشورو گتربیه کادر های متخصص پاسخ

 .باشد میملی به سطح شناخته شده 
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 موریت ا. م۲-۵-۲

 مؤسسه تحصیالت عالی جهان به عنوان یک نهاد معتب اکادمیک سعی کرده است تا از طریق

 .نیاز بازار کار را تامین مناید ،تدریس و تحقیق بهرت برای نسل جوان در سطح کشور و منطقه

 وریت و دیدگاه امدر انکشاف مهای استفاده شده . شیوه۲-۵-۳

جهت انتخاب و تدوین ماموریت و دیدگاه مؤسسه با اعضای کادری و اداری جلسه دایر 

گردیده و نظریات آنها در مورد این دو مورد خواسته شده است همچنان نظر محصالن برحال و فارغ 

شده طی پرسشنامه ای گرفته شده است. عالوه بر آن نظریات و پیشنهادات صاحب نظران مد نظر 

 ست. گرفته شده ا

 موریت و دیدگاه و مراحل تصویب آن اتاریخ تصویب م. ۲-۵-۴

  8/۳/1396 در جلسه مؤرخ حصیالت عالی جهان بعد از اینکه موریت و دیدگاه مؤسسۀ تام

 گردید تحصیالت عالی جهان  هشورای علمی مؤسس (۳ مورد تایید قرار گرفته و ثبت پروتوکول شامره )

ریاست محرتم به  جهت منظوری این ریاست (۲۲۰شامره )مکتوب طی  ۱۳۹۷/۱۰/۱۸به تاریخ 

 وزارت محرتم تحصیالت افغانستان، فرستاده شد. تضمین کیفیت و اعتباردهی

تائید بورد ارتقای کیفیت و مورد  ۱/۱۱/۱۳۹۷به تاریخ  این مؤسسه و ماموریت گاه دید 

 ه است. فتگر اعتباردهی وزارت تحصیالت عالی قرار 

  های تحصیلیاز برنامه بررسی اجاملی. ۲-۴

  موضوعات ختسا. ۲-۴-۱

دیپارمتنت های مربوطه و پوهنځی مؤسسۀ تحصیالت عالی جهان دارای چهار حال حارض  در

 آن بوده که رشح آن قرار ذیل است: 

 شامره

 

۱ 

 سال تأسیس دیپارمتنت  پوهنځی 

 و علوم سیاسی حقوق
ء و څارنوالی و ادره و قضا

 دیپلوماسی
۱۳۹۲ 

 ۱۳۹۲ اداره تجارت و امور مالی و بانکی اقتصاد ۲

 ۱۳۹۴ نتورک و دیتابس کمپیوتر ساینس ۳

 ۱۳۹۴ فقه و قانون و تعلیامت اسالمی رشعیات ۴
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 درجه های  تحصیلی که اعطاء می گردد. ۲-۴-۲

بر اساس مقررات نافذه محصالن خود را  پوهنحی های متذکره مؤسسۀ تحصیالت عالی جهان در      

 فارغ می دهد.سانس، یل به درجهوزارت تحصیالت عالی 

 

 گردددرجه تحصیلی که اعطا می  هنځیپو  شامره

 لیسانس و علوم سیاسی حقوق ۱

 لیسانس اقتصاد ۲

 لیسانس کمپیوتر ساینس ۳

 لیسانس رشعیات ۴

  حقایق و ارقام. ۲-۵

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  معلومات مفصل درمورد استادان۶ـ۲ 

   

 ۱۶ تعداد مجموع داکرت ها

 ۲۱۰ تعداد مجموع تعداد ماسرتها

 ۷۶ تعداد مجموع لسانس ها

 ۳۰۲ تعداد مجموع استادان

 

 تعداد مجموعی محصالن

 ۸۵۷۴ سانس یمحصالن لتعداد مجموعی 

 ندارد تعداد مجموعی محصالن ماسرت

 ندارد دکتورتعداد مجموعی محصالن 

 ۴ تعداد مجموع پوهنځی ها

 ۸ ها تعداد مجموع  دیپارمتنت

 ۴۰ تعداد مجموعی کارمندان اکادمیک متام وقت 

 262 تعداد مجموعی کارمندان اکادمیک نیمه وقت 

 ۱۱۷ تعداد مجموعی کارمندان اداری 

 ۶۶ تعداد مجموعی کارمندان تخنیکی و خدماتی
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 لیست تسهیالت اکادمیک. ۷ـ۲

 تسهیالت اکادمیک شامره

 صنوف درسی مجهز با تکنالوژی معارص  .1

 مرکز تحقیقات علمی   .2

 خانه مرکزی کتاب  .3

 مرکز آموزش کمپیوتر  .4

 آموزش زبان   مرکز  .5

 های کمپیوتر البراتوار  .6

 ITمرکز آی تی   .7

 کلنیک حقوقی   .8

 جیتالییخانه دکتاب  .9

 ها تاالر کنفرانس  .10

 سور محلی FTPمنبع آموزشی   .11

 مدت دراز کورس های اموزشی کوتاه مدت و  .12

 مرکز انکشاف مسلکی استادان  .13

 مرکز مشوره دهی و کاریابی  .14

 میدان ورزشی  .15
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(یامور مالی)به زبان انګلیس دیپارمتنت  

داقتصا پوهنځی  

تو تجار اداره دیپارمتنت  

یامور مالی و بانک دیپارمتنت  

لیسی() به زبان انګمنابع برشی دیپارمتنت  

یپلوماساداره و دی دیپارمتنت  

قضاء و څارنوالی دیپارمتنت  

نفقه و قانو  دیپارمتنت  

میتعلیامت اسال  دیپارمتنت  

پوهنځی حقوق و 

 علوم سیاسی

رشعیات پوهنځی  

 BBAپوهنځی 

 پوهنځی

 کمپیوترساینس

آمریت تکنالوژی 

 معلوماتی

 آمریت مالی و حسابی

مریت منابع برشیآ   

 مدیریت کتابخانه

اتریت تهیه و تدارکیمد  

 مدیریت حفظ و مراقبت

یاست ر  

امور علمیمعاونیت   
معاونیت امور مالی و 

 اداری
محصالن امور معاونیت  

 آمریت استادان

آمریت ارتقای 

و  کیفیت

 اعتباردهی

 مرکز تحقیقات

 علمی

 Database دیپارمتنت

 Network دیپارمتنت

مؤسسه تحصیالت عالی جهانت تشکیالتی چار   

 مدیریت محصالن

 مرکز آموزش زبان

ارغانفمدیریت   

 مدیریت کانکور

 مرکز مشوره دهی و کاریابی

 کلینیک حقوقی
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 تحصیالت عالی جهان  سسههای مؤکمیته. چارت ساختار علمی و ۳-۲

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شورای علمی مؤسسه

کمیته آموزش 
 الکترونیک

کمیته تقرر و 

 انفکاک

کمیته ها و شوراهای 

وهنځی اقتصادپ  

ها و شوراهای  کمیته

 BBAپوهنځی 

ها و شوراهای  کمیته

 BCSپوهنځی 

ها و شوراهای کمیته 

 پوهنځی حقوق

 شورای علمی

 کمیته تضمین

 کیفیت

 کمیته بهبود و

 انکشاف نصاب

ات کمیته تحقیق

 علمی

کمیته نظم و 

 دسپلین

 کمیته امتحانات

مکمیته استخدا  

کمیته آموزش 

 الکترونیک

 شورای علمی

 کمیته تضمین

 کیفیت

 کمیته بهبود و

 انکشاف نصاب

ات کمیته تحقیق

 علمی

کمیته نظم و 

 دسپلین

 کمیته امتحانات

ماستخدا کمیته  

کمیته آموزش 

 الکترونیک

 ها و شوراهایکمیته 

 پوهنځی شرعیات

 شورای علمی

 کمیته تضمین

 کیفیت

 کمیته بهبود و

 انکشاف نصاب

ات کمیته تحقیق

 علمی

کمیته نظم و 

 دسپلین

 کمیته امتحانات

مکمیته استخدا  

کمیته آموزش 

 الکترونیک

 کمیته

 ارتقای 

  کیفیت

 کمیته تحقیقات

 علمی

کمیته عمومی 

 نظم و دسپلین

کمیته عمومی 

 امتحانات

کمیته بهبود و 

 انکشاف نصاب

 شورای علمی

 کمیته تضمین

 کیفیت

 کمیته بهبود و

 انکشاف نصاب

ات کمیته تحقیق

 علمی

کمیته نظم و 

 دسپلین

 کمیته امتحانات

مکمیته استخدا  

کمیته آموزش 

 الکترونیک

 شورای علمی

 کمیته تضمین

 کیفیت

 کمیته بهبود و

 انکشاف نصاب

ات کمیته تحقیق

 علمی

کمیته نظم و 

 دسپلین

کمیته 

 امتحانات

مکمیته استخدا  

کمیته آموزش 

 الکترونیک

 یمؤسسه تحصیالت عالچارت تشکیل شوراها و کمیته های 



متن گزارش ارزیابی خودی مؤسسۀ تحصیالت عالی جهان                                                  1397سال تحصیلی   
 

11 
 

  و اعتباردهی ارتقای کیفیتاصلی تی کمیته تشکیال . منودار ۳-۲-۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خادم حسین استاد 

معاون علمی  "رحیمی"

رئیس کمیتهو   

محمد بالل استاد 

آمر ارتقای  "تائب"

یتهمنشی کمکیفیت و   

عزیز استاد 

احمد 

 "هاله"

رئیس 

 پوهنځی

BBA و 

عضؤ 

 کمیته

دوکتور 

محمد سامل 

"حمیدی" 

رئیس 

 پوهنځی

BCS  عضؤ و

 کمیته

استاد 

بریالی 

"پوپل" 

 امور معاون

محصالن و 

هعضؤ کمیت  

استاد 

عبدالقدو 

س "نوری" 

معاون 

اداری و 

  مالی

عضؤ و 

 کمیته

استاد 

 حنیف الله

"بشار" 

رئیس 

 پوهنځی

 و اقتصاد

هعضؤ کمیت  

 معراجاستاد 

الدین 

"نایل" 

رئیس 

 پوهنځی

 و رشعیات

هعضؤ کمیت  

 نعمتاستاد 

 الله "صافی"

رئیس 

 پوهنځی

حقوق وعلوم 

و  سیاسی

 عضؤ کمیته

و اعتباردهی ارتقای کیفیت اصلی کمیتهاعضای   
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 مؤسسه انفکاکتقرر و اصلی کمیته  شکیالتیمنودار ت.۳-۲-۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عبدالقدوساستاد  

اداری و  "نوری"

رئیس )مالی 

(کمیته  

فضل استاد  

احمد 

 "حقانی"

همنشی کمیت  

کتور و د

محمد سامل 

"حمیدی" 

رئیس 

 پوهنځی

BCS عضؤ  و

 کمیته

استاد 

بریالی 

 "پوپل"

امور معاون 

 محصالن و

هعضؤ کمیت  

خادم استاد 

حسین 

 "رحیمی"

معاون 

علمی و 

هعضؤ کمیت  

عزیز استاد 

احمد 

 "هاله"

رئیس 

 پوهنځی

BBA  و

 عضؤ کمیته

نعمت استاد 

الله "صافی" 

رئیس 

 پوهنځی

حقوق وعلوم 

 و سیاسی

 عضؤ کمیته

 حنیفاستاد 

 الله "بشار"

رئیس 

 پوهنځی

 و اقتصاد

هعضؤ کمیت  

معراج استاد 

" الدین "نایل

رئیس 

 پوهنځی

 و رشعیات

 عضؤ کمیته

اکانفکتقرر و  اصلی کمیتهاعضای   
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 ملکریکو  انکشافاصلی منودار تشکیالتی کمیته . ۳-۲-۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استا خادم حسین

"رحیمی" معاون 

علمی و رئیس 

 کمیته

استاد قریب 

الله 

 "حسنزوی"

همنشی کمیت  

 نعمتاستاد 

 الله "صافی"

رئیس 

 پوهنځی

حقوق وعلوم 

 و سیاسی

 عضؤ کمیته

استاد 

 محمد بالل

 آمر"تائب" 

ارتقای 

 کیفیت و

عضؤ 

 کمیته

استاد 

محمد 

سامل 

 "حمیدی"

رئیس 

 پوهنځی

BCS  و

عضؤ 

استاد 

 حنیف الله

 "بشار"

رئیس 

 پوهنځی

 و اقتصاد

هعضؤ کمیت  

استاد 

خلیل الله 

 آمر "خالد"

دیپارمتنت 

و  دیتابس

عضؤ 

  کمیته

استاد 

معراج 

الدین 

"نایل" 

رئیس 

 پوهنځی

و  رشعیات

هعضؤ کمیت  

استاد 

عزیز 

احمد 

"هاله" 

رئیس 

پوهنځی 

BBA  و

عضؤ 

بهبود و انکشاف نصاب تحصیلی اصلی کمیته اعضای  
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  یالکرتونیکآموزش اصلی منودار تشکیالتی کمیتۀ . ۳-۲-۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتور  داستا

ی عبدالحکیم نور 

و  رئیس پوهنتون

 رئیس کمیته

خلیل الله خالدآمر  استاد

دیپارمتنت دیپابس و 

 منشی کمیته

معراج استاد

الدین نایل 

 رئیس پوهنځی

 عضؤ و رشعیات

 کمیته

عزیز احمد استاد 

س هاله  رئی

و  BBAپوهنځی 

 عضؤ کمیته

نعمت الله استاد 

صافی رئیس 

پوهنځی حقوق و 

 کمیته عضؤ

له حنیف الاستاد 

بشار رئیس 

د پوهنځی اقتصا

عضؤ کمیتهو   

خادم استاد 

حسین رحیمی 

معاون علمی و 

 کمیته عضؤ

 اعضای کمیته اصلی آموزش الکرتونیکی
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 پلین و سمع شکایاتو دس اصلی نظممنودار تشکیالتی کمیته . ۳-۲-۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پل بریالی پواستا 

معاون امور 

 محصالن و رئیس

 کمیته

مشال خاورین مدیر 

تدریسی حقوق و منشی 

 کمیته

استاد راحت 

خپلواک آمر 

دیپارمتنت 

 و منابع برشی

 عضؤ کمیته

صفاالرحامن استاد 

سیفی آمر 

دیپارمتنت قضاء و 

عضؤ څارنوالی و 

 کمیته

محمد بالل استاد 

تائب آمر ارتقای 

 کیفیت  و عضؤ

 کمیته

خلیل الله استاد 

خالد آمر 

دیپآرمتنت 

عضؤ و دیتابس  

 کمیته

حنیف استاد 

الله بشار رئیس 

پوهنځی 

 اقتصاد و عضؤ

 کمیته

ایاتاعضای کمیته اصلی نظم و دسپلین و سمع شک  
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 امتحاناتاصلی منودار تشکیالتی کمیته . ۳-۲-۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د بریالی استا

معاون امور پوپل 

 محصالن وو رئیس

 کمیته

غالم حبیب حبیبی آمر 

کمیته امتحانات و 

 منشی کمیته

استاد محمد 

 ادریس سلطانی

 آمر دیپارمتنت

اداره و 

 و دیپلوماسی

 عضؤ کمیته

عزیزالله استاد 

یوسفزی آمر 

دیپارمتنت فقه و 

عضؤ قانون و 

 کمیته

خلیل الله استاد 

خالد آمر 

دیپارمتنت 

 دیتابس و عضؤ

 کمیته

فضل استاد 

الرحمن مسعود 

 آمر دیپارمتنت

و اداره و تجارت 

 عضؤ کمیته

راحت  استاد

خپلواک آمر 

دیپارمتنت 

ابع برشی و نم

 منشی کمیته

امتحاناتاعضای کمیته اصلی   
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 تحقیقات علمیاصلی منودار تشکیالتی کمیته . ۳-۲-۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استا خادم حسین

"رحیمی" معاون 

علمی و رئیس 

 کمیته

عبدالواحد 

منشی جاوید 

هکمیت  

 نعمتاستاد 

الله 

 "صافی"

رئیس 

 پوهنځی

حقوق 

وعلوم 

 و سیاسی

هعضؤ کمیت  

استاد 

 محمد بالل

 آمر"تائب" 

ارتقای 

 کیفیت و

عضؤ 

 کمیته

استاد 

محمد 

سامل 

 "حمیدی"

رئیس 

 پوهنځی

BCS  و

عضؤ 

استاد 

 حنیف الله

 "بشار"

رئیس 

 پوهنځی

 و اقتصاد

هعضؤ کمیت  

استاد 

راحت 

خپلواک 

آمر 

دیپارمتنت 

منابع 

برشی و 

عضؤ 

  کمیته

استاد 

معراج 

الدین 

"نایل" 

رئیس 

 پوهنځی

و  رشعیات

هعضؤ کمیت  

استاد 

عزیز 

احمد 

"هاله" 

رئیس 

پوهنځی 

BBA  و

عضؤ 

تحقیقات علمی اصلی کمیته اعضای  
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 منودار تشکیالتی بخش امنیتی. ۳-۲-۸

  مؤسسه تحصیالت عالی جهان گاردانقومندان فضل الربی 

 جهانمؤسسه تحصیالت عالی  منیتیامدیر اسامعیل خان 

 اعضای بخش امنیت

 آغارشین .۱        

 سید الرحمن.۲

 پیامن .۳

 رحمت الله .۴

 محمد فهیم .۵

 شفیع الله .۶

 ابراهیم.۷

 محمد سلیم.۸

 خالد .۹

 رشیف الدین.۱۰

 احسان الله .۱۱

 و تضمین کیفیت  ء. معلومات راجع به ارتقا۴

مسوولیت نهاد های تحصیلی تنها ارایه خدمات مورد نیاز تحصیل نبوده بلکه بدون شک که  

و ارتقای آن از همه مهم تر بوده و مقامات محرتم وزارت تحصیالت عالی نیز روی این مورد کیفیت 

از همیرنو ریاست محرتم ارتقای کیفیت واعتباردهی در تشکیل وزارت تحصیالت  بسیار تأکید دارند

کیفیت از تدوین پالیسی های مؤثر و مثمر و توجه به امر ارتقای در نظر گرفته شده و این اداره با عالی 

نهاد های یکسو شاخص های مشخص ارتقای کیفیت و اعتباردهی تعیین کردند از سوی دیگر 

هیأت رهبی مؤسسه تحصیالت است.  طبیق پالیسی های ارتفای کیفیت کردهتبه تحصیلی را مجبور 

و نقش آن در بهبود مؤسسه و کیفیت عالی جهان نیز با درک اهمیت ارتقای کیفیت و اعتباردهی 

 تدریس امر ارتقای کیفیت را در رأس برنامه های خویش قرار داده و در تطبیق آن کوشیده است. 

و اعتباردهی، مدیریت  ؤسسۀ تحصیالت عالی جهان با ایجاد بست آمریت ارتقای کیفیتم

وانسته است تا حد زیاد ت و کمیته های اصلی و فرعی تضمین کیفیت و اعتباردهی  تضمین کیفیت

ی تحت نظارت جدی قرار داده و طبق نورم می و اداری خود را از لحاظ کیفبخش های مختلف عل

تحصیالت عالی افغانستان و چار چوب تصویب شده ریاست تضمین محرتم های قبول شده وزارت 

لمی و اکادمیک، کیفیت و اعتبار دهی این وزارت، در ارتقای کیفیت و معیاری سازی برنامه های ع

 نقش خود را بخوبی ایفا مناید.
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  کمیته های تضمین کیفیت. ۴-۱

هبی مؤسسه تحصیالت عالی جهان ارتقای کیفیت و چنانکه در باال یاد آور شدیم هیأت ر  

اعتباردهی را در رأس برنامه های خویش قرار داده است بناًء با ایجاد بست های امریت ارتقای کیفیت 

و اعتباردهی و مدیریت تضمین کیفیت اکتفا نکرده بلکه به خاطر همه شمول شدن پروسه و دخیل 

را ایجاد منوده و این کمیته تحت یته اصلی تضمین کیفیت کمساخنت اعضای کادری به این امر مهم، 

ارتقای نهادنیه سازی فرهنگ و در راستای به فعالیت رشوع کرده ت محرتم علمی یریاست معاون

ً ، تضمین کیفیتهای ملی و بین املللی اعتبار یابی و تکمیل منودن معیار و کیفیت   تالش کرده بعدا

که در رأس این کمیته های  کمیته های فرعی تضمین کیفیت در سطح پوهنحی ها ایجاد گردیده

 رؤسای پوهنحی ها قرار دارند. 

  کیفیت و اعتباردهی ارتقایاصلی . کمیته ۴-۱-۱

اولین کمیته تضمین کیفیت در کمیته اصلی تضمین کیفیت ویا به عیارت دیگر کمیته مرکزی  

به هدف ت محرتم علمی یریاست معاونسطح نهاد در مؤسسه تحصیالت عالی جهان است که تحت 

و  مالی نمعاو ترویج و نهادینه سازی تضمین کیفیت و ارتقای کیفیت مؤسسه به فعالیت آغاز کرده 

میته را داشته و آمر ارتقای عضویت این کها   پوهنځیرؤسای  امور محصالن مؤسسه و معاون اداری و 

 کیفیت و اعتباردهی به حیث منشی کمیته ایفای وظیفه می مناید. 

در ابتدای  و پالن کاری مشخص بوده وارتقای کیفیت مؤسسه دارای طرزالعمل اصلی کمیته  

اعضای کمیته ترتیب منوده و ی خود را به مشوره و رای گیری هر سال تحصیلی پالن عملیاتی و کار 

می مناید. هر یک از اعضای تصویب می مناید. این کمیته جلسات خود را به صورت ماهوار برگزار 

کمیته مسوولیت دارند آنچه را که از جلسات این کمیته می آموزند ویا موضوعاتی که پیرامون تضمین 

امر تطبیق تضمین یک ساخته در کیفیت مطرح می شود، آنرا با اعضای بخش های مربوطه شان رش

 کیفیت مکلفیت های خویش را ادا منایند. 

 
 جهان مؤسسۀ تحصیالت عالیکیفیت  ارتقایاصلی لیست اعضای کمیته . ۴-۱-۲

 وظیفه در مؤسسه نام و تخلص شامره
وظیفه در 

 کمیته
 ایمیل ادرس شامره متاس

۱ 
خادم حسین 

 رحیمی

 khadimrahimi@gmail.com 0799222455 رئیس کمیته معاون علمی 

۲ 
امرتضمین  محمدبالل تائب

 کیفیت

 m.bilaltayeb@gmail.com 0788046569 منشی کمیتته

 Quddoss.norri@gmail.com 0781459075 عضؤ کمیته معاون مالی وادار عبدالقدوس نوری ۳

mailto:khadimrahimi@gmail.com
mailto:m.bilaltayeb@gmail.com
mailto:Quddoss.norri@gmail.com
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۴ 
معاون  بریالی پوپل

 امورمحصالن 

  0786107981 عضؤ کمیته

۵ 
ریس پوهنځی  محمدسامل حمیدی

 کمپیوترساینس

 Sshamidi13@gmail.com 0787588978 عضؤ کمیته

۶ 
 ریس پوهنځی عزیز احمد هاله

BBA  

 Azizhala2014@gmail.com 0781691875 هتیعضؤ کم

۷ 

ریس پوهنځی  نعمت الله صافی

حقوق وعلوم 

 سیاسی

 niamat.safi2011@gmail.com 0788829020 عضؤ کمیته

۸ 
ریس پوهنځی  معراج الدین نایل

 رشعیات

 khajanail@gmail.com 0797629002 عضؤ کمیته

۹ 
ریس پوهنځی  حنیف الله بشار

 اقتصاد

 Hanifullahbashar@gmail.com 0781411900 کمیته وعض

 

 ها پوهنځیتضمین کیفیت در سطح فرعی کمیته های . ۴-۱-۳

از اینکه پروسه ارتقای کیفیت و اعتباردهی یک پروسه مهم برای مؤسسات تحصیلی بوده و  

نیاز است که این پروسه در متام سطوح مؤسسه ترویج و نهادینه شود از سوی دیگر همه شمول شدن 

بناَء تصمیم بر آن شد تا در سطح پوهنحی ها پروسه و سهمگیری اعضا روند کار را بهرت می سازد 

در نتیجه این اقدام با تجربه ترین و ه های فرعی تضمین کیفیت ایجاد گردد که چنین شد. کمیت

های مؤسسۀ تحصیالت عالی  پوهنځیسابقه دار ترین استادان در رأس کمیته های تضمین کیفیت 

توسط کمیته ارتقای ها  پوهنځی. فعالیت های کمیته های تضمین کیفیت گامشته شدندجهان 

گزارش کاری  سمسرت وارت نظارت و ارزیابی قرار گرفته و این کمیته ها به صورت کیفیت مؤسسه تح

این کمیته ها دارای و شورای علمی پوهنحی ارایه می کنند. ارتقای کیفیت اصلی خود را به کمیته 

ها به صورت ماهوار  پوهنځیوار بوده جلسات خود را در سطح  طرزالعملی مشخص و پالن کاری سال

رئیس پوهنحی در رأس کمیته بوده و یکنت از اعضا به حیث منشی جلسه توسط  .کنندگزار می بر 

 اعضای جلسه برای یکسال انتخاب می شود. 

 

 مؤسسه تضمین کیفیت های  های اخیر کمیتهلیتافع. ۴-۱-۴

ن به سلسله فعالیت یفیت مؤسسۀ تحصیالت عالی جهاتضمین کاصلی و فرعی  کمیته های 

 :ندانجام داده ادر این اواخر فعالیت های ذیل را  جهت ارتقای کیفیت در نهاد، شان های همیشگی 

 

 همکاران مسؤول اجرا فعالیت شامره

 اعضای کمیتهرئیس و منشی و منظم ماهوار در سطح مؤسسه و تدویر جلسات  ۱

mailto:Sshamidi13@gmail.com
mailto:Azizhala2014@gmail.com
mailto:niamat.safi2011@gmail.com
mailto:khajanail@gmail.com
mailto:Hanifullahbashar@gmail.com
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 کمیته  پوهنحی

نظارت از فعالیت های کمیته های فرعی تضمین  ۲

 ها  پوهنځیکیفیت در سطح 

معاون امور علمی، 

آمر ارتقای کیفیت 

  مؤسسه

 اعضای کمیته

 

هنامیی ترتیب و تنظیم لکچر نوت تدویر ورکشاپ ر  ۳

ها، برنامه های درسی، پالن های انفرادی و بهبود 

 س.یتدر

دیپارمتنت و اعضای کمیته تضمین کیفیت  آمرین  معاون امور علمی

 ها پوهنځیمؤسسه و 

تهیه و  روش تحقیق، تدویر ورکشاپ پیرامون ۴

 تنظیم کتاب درسی 

 رییس مرکز

تحقیقات علمی 

 مؤسسه 

 مسوولین کمیته های تحقیق

از معرفی پروسۀ ارزیابی تدویر ورکشاپ پیرامون  ۵

 کیفیت ندریس برای اعضای کادر علمی مؤسسه

کمیته اصلی و فرعی ، اعضای آمرین دیپارمتنت علمیامور  معاون 

 تضمین کیفیت 

نگری لکچر نوت ها، برنامه های درسی،پالن باز  ۶

 های انفرادی و پالن های بهبود تدریس

کمیته اصلی 

  تضمین کیفیت

 آمرین دیپارمتنت ها

پروسه اعتباردهی  های یازده گانه معیار معرفی ۷

  مستند سازی فعالیت های آنو نحوه  مؤسسه

 دیپارمتنت ها. ها و آمرین پوهنځیرؤسای  معاون امور علمی

انجام ارزیابی اصالحی از کیفیت تدریس طبق  ۸

 رزالعمل  ارزیابی از کیفیت تدریسماده سوم ط

  روسای پوهنحی ها  معاون امور علمی

تضمین کیفیت و اعتبار دهی برای  همعرفی پروس ۹

  استادان و کارمندان

علمی امور معاون 

 مؤسسه

 معاون مالی و اداری و روسای پوهنحی ها 

 ین کیفیت و اعتبار دهی برایتضم هپروسمعرفی  ۱۰

 محصالن

 آمرین دیپارمتنت رؤسای پوهنحی ها

روزه ه ورکشاپ دبه  آمر ارتقای کیفیتاشرتاک  ۱۱

 ریاست تضمین کیفیت وزارت تحصیالت عالی.

  

 

 ها پوهنځیکیفیت  با کمیته های تضمین مؤسسه اصلی تضمین کیفیتارتباط کمیته . ۴-۱-۵

ن کیفیت تضمی فرعی مؤسسه با کمیته های تضمین کیفیت اصلی کمیتهرابطه کاری 

 :رد ذیل خالصه کردامو پ ها را می توان در   پوهنځی

عضو کمیته اصلی تضمین کیفیت ها  پوهنځیولین کمیته های تضمین کیفیت . مسو ۱

 ؛مؤسسه هستند

توسط  سمسرت وارها بصورت   پوهنځین کیفیت یگزارش کاری کمیته های تضم. ۲

 ت مؤسسه بررسی می گردد؛یتضمین کیفاصلی یته مک
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 اصلی تضمینکمیته اعضای ها توسط   پوهنځینحوۀ کار کمیته های تضمین کیفیت . ۳

 کیفیت مؤسسه نظارت می گردد؛

کمیته های فرعی تضمین کیفیت طرزالعمل کاری و پالن کاری شان را با در . ۴

 ته اصلی تضمین کیفیت تهیه می کنند. نظرداشت طرزالعمل کاری و پالن کاری کمی
 

 مؤسسه تحصیالت عالی جهاناعتبار دهی  تاریخچۀ. ۴-۲

خویش را در مطابقت با  اکادمیک متام فعالیت و برنامه های مؤسسۀ تحصیالت عالی جهان 

قانون تحصیالت عالی کشور و مقرره های وزارت تحصیالت عالی پیشبده و روند اعتباردهی را س 

لیست مؤسسات شامل  ۱۳۹۱سال در  مشق فعالیت های خویش قرار داده است. این مؤسسه

شبختانه و در سال های بعدی که مورد ارزیابی قرار گرفته است خو ه تحصیالت عالی خصوصی شد

اعتامد هیات رهبی وزارت محرتم تحصیالت عالی به خصوص ریاست محرتم تضمین کیفیت و 

 اعتباردهی را کسب کرده است. 

 . روند گزارش ارزیابی خودی ۵

مرحله   سپری کردنمؤسسات تحصیالت عالی به خاطر چنانکه بر همه هویدا است  

ند. مؤسسه تحصیالت عالی جهان نیز از اینکه در نید گزارش ارزیابی خودی را تهیه کاعتباردهی با

گزارش ارزیابی خود را تهیه منوده و به ریاست اینک و دوم قرار دارد  اول آستانه اعتباردهی مرحله

گزارش طبق فرایند ذیل تهیه و ترتیب شده محرتم ارتقای کیفیت و اعتباردهی ارسال می مناید. این 

 است:

  لیت تهیه گزارش را به عهده داشته؛کمیته اصلی تضمین کیفیت مسوو 

  در قدم نخست در مورد اهمیت تهیه گزارش ارزیابی خودی و چگونگی تهیه مستندات آن

 ورکشاپ دایر گردیده است؛

  اصلی در جلسه نوبتی کمیته  ای ارزیابی خودی و آماده سازی آنتهیه جدول زمانی اجر

 تضمین کیفیت بحث و نهایی شده است؛

  بخش در جلسه کمیته اصلی تضمین کیفیت مشخص گردیده است؛مسوولیت های هر 

  توسط هیأت تعین  پوهنځیگزارش ارزیابی خودی از هر جهت جمع آوری معلومات مورد نیاز

 شده؛

  جهت توحید معلومات به متام بخش ها مکتوب رسمی ارسال گردیده و معلومات جمع آوری

 شده است؛ 

  ارش ارزیابی خودی توسط آمریت ارتقای کیفیت پیش نویس گز بعد از جمع آوری معلومات

در جلسه کمیته اصلی تضمین کیفیت توسط معاون امور علمی قرائت و تهیه و ترتیب گردیده 

 گردیده و نظر اعضا گرفته شده است؛



متن گزارش ارزیابی خودی مؤسسۀ تحصیالت عالی جهان                                                  1397سال تحصیلی   
 

23 
 

  ؛توسط کمیته اصلی تضمین کیفیت تهیه شده استنسخه نهایی گزارش ارزیابی خودی 

  تضمین کیفیت و شورای علمی مٍؤسسه مورد تایید قرار این گزارش در جلسه کمیته اصلی

 گرفته است؛

  به ریاست محرتم ارتقای کیفیت و اعتباردهی و ابراز نظر جهت مطالعه گزارش تهیه شده

 ارسال گردیده است. 

 ی گزارش ارزیابی خودی ها در تهیهها و دیپارمتنتپوهنځی گیریچگونگی سهم. ۵-۱

و دیگر بخش  ها و دیپارمتنت ها پوهنځیمعاونیت ها، در تهیه گزارش ارزیابی خودی متام 

 پوهنځیبرای هر  ها آغاز گردید. سطح دیپارمتنت  درارزیابی از  . کار سهم فعال داشتندهای مؤسسه 

رت ها نظا پوهنځیو آنها به صورت مسلسل و منظم از دیپارمتنت ها و تعیین گردیده ول سه نفر مسو 

تهیه  پوهنځیسند ارزیابی خودی هر  منوده چگونگی پیرشفت کار و فعالیت ها را بررسی منودند. بعداً 

گردید. به آمریت ارتقای کیفیت مؤسسه ارسال  جهت توحید گزارش ارزیابی خودی مؤسسه و ترتیب و

اند، درج که در تهیه گزارش ارزیابی خودی سهم فعال داشته  یولیندر جدول زیر آن عده از مسو 

 گردیده اند:

 شامره

 
 مالحظات پوهنځی وظیفه نام

۱ 
 علمیامور معاون  استادخادم حسین رحیمی

حقوق و علوم 

 سیاسی

 

  اقتصاد معاون امور مالی و اداری استادعبدالقدوس نوری ۲

  اقتصاد معاون امور محصالن استادبریالی پوپل ۳

 اقتصاد آمر ارتقای کیفیت استادمحمدبالل تائب ۴
 

 دکتور محمدسامل حمیدی ۵
رئیس پوهنځی کمپیوتر 

 ساینس
 کمپیوتر ساینس

 

  اقتصاد اقتصاد پوهنځیرئیس  استادحنیف الله بشار ۶

 استادنعمت الله صافی ۷
حقوق و  پوهنځیرئیس 

 علوم سیاسی

حقوق و علوم 

 سیاسی

 

  رشعیات رشعیات پوهنځیرئیس  استادمعراج الدین نایل ۸

 عزیزاحمد هالهاستاد  ۹
پوهنحی اداره و  رئیس

 تجارت
BBA 

 

  رشعیات آمر دیپارمتنت فقه وقانون استاد عزیزالله یوسفزی ۱۰

 استاد محمد ادریس سلطانی ۱۱
آمردیپارمتنت اداره و 

 دیپلوماسی

حقوق و علوم 

 سیاسی
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  کمپیوتر ساینس امر دیپارمتنت ای تی استادخلیل الله خالد ۱۲

 زارش ارزیابی خودی گ . خالصه منرات۶

 معیار مجموع حد اکرث منره ها سسه تحصیلیمنره مؤ

 اتیژیمأموریت و اسرت  ۴۸ ۴۲

 در جامعه و انکشاف گیریسهم ۲۲ 20

 ، رهبی و ادارهحاکمیت ۴۰ 40

 منابع مالی ۴۰ ۳۵

 برنامه های علمی ۶۰ 51

 تحقیق ۲۰ ۱۷

 استادان و کارمندان ۷۶ ۶۶

 تجربه محصالن ۵۷ ۵۱

 ارتقا و تضمین کیفیت ۲۰ ۲۰

 کتابخانه و منابع معلوماتی ۳۰ 23

 سهیالتیآموزش، تکنالوژی معلوماتی و ت ۳۸ 34

 

 

 . جدول جمع بندی کلی منرات ارزیابی ۶-۱

  مجموع حد اکرث منره ها مجوع منره اخذ شده

 مجموع منره ها ۴۵۲ ۳۹۹

 منره نهای به فیصد ۱۰۰٪ ۸۸.۲٪

 وضعیت 

 

 خالصه موضوعات عمده. ۷

که مؤسسۀ   دهدمیدر جریان تهیۀ گزارش ارزیابی خودی نشان معلومات جمع آوری شده  

 اسرتاتیژیکدارای پالن  ای سهم خود در جامعه به وجه احسن آن،به منظور اد تحصیالت عالی جهان

س آن پالن عملیاتی بر اساسرتاتیژیک وزارت تحصیالت عالی بوده و امدون و منظم در انطباق با پالن 

این مؤسسه دارای منوده و مطابق به آن فعالیت های خود را انجام داده است. تهیه ساالنه خود را 

در تهیه آن نظر استادان، کارمندان، محصالن و اهل خبه گرفته  مأموریت و دیدگاه  واضح بوده که

هیات سمی رهبی می گردد. در اوقات ر  و مجرب، این مؤسسه توسط یک تیم با صالحیتشده است.  
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ظایف مشخص و منظم بوده و رهبی، کارمندان اکادمیک و کارمندان اداری این مؤسسه دارای لوایح و 

 آن فعالیت می مناید. مطابق به

 .اونت مالی و اداری رهبی می گرددمع توسطمؤسسه دارای سیستم شفاف مالی بوده که  

اف و مستند به صورت شفمالی معاونت مالی و اداری مؤسسۀ تحصیالت عالی جهان در متام سطوح 

مؤسسه دارای کریکومل درسی تایید شده و منظم در دیپارمتنت های مختلف  جوابگو می باشد.این

مطابق با تقویم اکادمیک از قبل تهیه شده به پیش برده می شود. مؤسسه بوده و برنامه های درسی 

مفردات درسی را  طابق با پالن ساالنه و دوره ای،ؤسسه دارای کمیته انکشاف کریکومل بوده که مم

 .منایدمیمورد بازنگری قرار داده و  از تطبیق آن نظارت 

های اصلی و  کمیته فعالیت داشته وعرصه تحقیقات علمی  مؤسسۀ تحصیالت عالی جهان در 

و فوق العاده در این  پالن ساالنه منظم و جلسات ماهوار در نظرداشتتحقیقات علمی مؤسسه با  فرعی

استاد دایمی بوده که طی مراحل  ۴۰عرصه فعالیت می مناید. این مؤسسه در حال حارض دارای 

اسناد شان در وزارت تحصیالت عالی ادامه دارد. همچنان این مؤسسه جهت رفع کمبودی های 

 جه تحصیلی و رتبه علمی بلند را استخدام کرده است. ورزیده و دارای در استاد باملقطع  ۲۶۲کادری 

شفاف بوده و استادان و کارمندان مورد نیاز مطابق با در متام بخش ها پروسۀ استخدام  

هیأت ژوری با تجربه و صالحیت استخدام می گردد.  و پالیس استخدام از طریق کمیته و طرزالعمل 

مطابق با الیحه وظیفه بر س وظایف حارض بوده کمیتۀ کارمندان اداری این مؤسسه به صورت منظم و 

 سمع شکایات و نظم دسیپلین مؤسسه به شکایات رسیدگی می مناید.

سایت و صفحات پ ها، بروشورها، دفرت معلومات، ویب محصالن از طریق تدویر ورکشا 

روسه پاز پیرشفت ها و امکامات مؤسسه معلومات کسب کرده و از موضوعات آگاه می شوند. اجتامعی 

ات و شکایات به فیس، سمع شکایات، صندوق  پیشنهاد د تخفیف درهای حامیوی محصالن از طریق

های عملی و ورکشاپ ها  . پروسه های مهارتی برای فارغان از طریق تدویر کورسشودمیپیش برده 

و در مجموع مشوره گیری از  در تهیۀ پالن ها، تقسیم اوقات ردند. سهم دهی به محصالنعملی می گ

با منایندگان  و رؤسای پوهنحی ها ت محصالنیمحصالن به وسیلۀ تدویر جلسات منظم ماهوار معاون

تضمین کیفیت در سطح مؤسسه به عنوان فعال ترین کمیته  اصلی محصالن تحقق می یابد. کمیتۀ 

مختلف، مطابق با پالن عملیاتی ساالنه اش در ق اهداف بهبود کمی و کیفی امور تحق در راستای

 ها فعالیت می مناید. پوهنځیهامهنگی با کمیتۀ های تضمین کیفیت 

منابع موجود در  می کند. فعالیت پوهنحی هادر سطح  مٍؤسسه دارای دو کتابخانه بوده که  

و مراجعین کتابخانه بازی  استادان و محصالنرشد سطح آگاهی  قابل مالحظه ای در کتابخانه نقش

جمله دیجیتالی از فزیکی و خانه های انرتنتی، کتاب ات. استفاده از منابع معلوماتی، خدمکرده است

  .لی جهان به شامر می رودامتیازات مهم کتابخانه های مؤسسۀ تحصیالت عا
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و امکامات قابل محاسبه مؤسسه  ویژگی های مهماز جمله نیز کلینیک  حقوقی جهان  

از یک طرف سهم عمده در انکشاف جامعه را اش شبانه روزی های فعالیت  انجام که با محسوب بوده

 را دارد.  در زمینه کار های عملیبرای اشتغال محصالن جانب دیگر زمینه ساز بسیار خوبی  داشته و از

ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی و  گزارش هذا با در نظرداشت مقرره و الیحه اعتباردهی 

 معیارهای یازده گانه اعتباردهی برای عبور از مرحله اول و دوم اعتباردهی تهیه و ترتیب گردیده است. 

 ی ا. مدارک دقیق حامیه۸

کیفیت و اعتبار دهی وزارت تحصیالت عالی افغانستان  چنانکه همه می دانید ریاست ارتقای 

را تعیین منوده است که متام مؤسسات تحصیالت  یمراحل مشخصبه خاطر اعتباردهی شدن نهاد ها 

 اولین مرحلهعالی خصوصی و دولتی مؤظف اند تا طبق آن از مراحل مختلف اعتبار دهی عبور مناید. 

 رتقایریاست ا دباید طبق رهنمو  این گزارش که بودهخودی  تهیه گزارش ارزیابینهاد ها اعتبار دهی 

تهیه و ترتیب شده و به مرجع مربوطه ارسال گردد. بخش عمده گزارش ارزیابی  و اعتباردهی کیفیت

بخش مدارک حامیوی آن تشکیل می ت عالی تحت پروسه اعتبار دهی را خودی مؤسسات تحصیال 

 :استدهد که شامل بخش های ذیل 

 پروسه رشح. ۸-۱

 ۴۹معیار اصلی و  ۱۱ افغانستان با در نظرداشتت تحصیالت عالی دهی مؤسساپروسه اعتبار  

منت گزارش ارزیابی خودی در برابر هر معیار فرعی باید  . درمرحله صورت می گیرد ۳معیار فرعی در 

 رشح مخترصی نگاشته شود که حاوی سه مطلب ذیل باشد:

 ؛یا در حال اجرا قرار داردشده وکه واقع .   فعالیتی ۱

 فعالیت روی مؤسسه تحصیلی به جا گذاشته است؛.   تاثیری را که این ۲

 .ه مؤسسه در ارتباط به معیار مربوطهپالن های آیند رشح .  ۳

 . منره مؤسسه ۸-۲

فقیت را که به بهرتین وجه سطح مؤ  هیأت رهبی مؤسسه منره ای ،گزارشدر این قسمت  

 رثفرعی حد اک ای هر معیاراید. بر ، وارد می منمتام معیار های فرعی منعکس می سازد مؤسسه را در

منره در نظر گرفته شده که با در نظر داشت میزان کار و فعالیتی که در سطح مؤسسه انجام شده 

ج می فعالیت ها را در  با مشوره هیأت رهبی، منره اصلی تضمین کیفیت و اعتباردهیاست، کمیته 

 .کنند

  . مدارک۸-۳

این بخش  و اساسی گزارش ارزیابی خودی را تشکیل می دهد. مهم  موجودیت مدارک بخش 

در حقیقت لیستی از مدارکی است که می تواند قبل یا در جریان بازدید بازنگران مسلکی غرض حامیه 

 فرعی وارد منوده است، تهیه می گردد. هر معیار هیأت رهبی در برابرمنره مؤسسه که 
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 ژیمأموریت و اسرتاتی-۱

سرتاتیژیک واضح می باشد که برای متام جناح های ذیربط قابل فهم امؤسسه دارای یک مأموریت و پالن      

 را برای مؤسسه فراهم می مناید.منابع  تخصیصبوده و این پالن اساسات تصمیم گیری و 

۱ 

 . مأموریت۱-۱

 تأیید شده می باشد. دارای یک مأموریت مناسب و رسامً  مؤسسه

۱-۱ 

دید گاه و مأموریت 

 تائید شده؛

 که دیدگاه یمکتوب

ماموریت به مرجع 

وطه وزارت جهت مرب

تأئید فرستاده شده 

 است.

 

 

 

 

 

 

۹ ۱۰ 

  ها و پوهنځی  تحصیالت عالی، مؤسسه

دیدگاه و  دیپارمتنت های مؤسسه

شورای علمی مأموریت تأیید شده 

پوهنحی و شورای علمی مؤسسه بوده؛ 

دیدگاه و مأموریت مؤسسه را شورای 

علمی مؤسسۀ تحصیالت عالی جهان به 

ید گاه و ماموریت و د ۸/۲/۱۳۹۶تاریخ 

ها  پوهنځیها را شورای علمی  پوهنځی

 ۶و  ۳/۱۳۹۷/ ۶و بعد به تاریخ 

مؤسسه تأیید شورای علمی  ۴/۱۳۹۷/

 کرده است.

دیدگاه و مأموریت مؤسسه جزء 

بوده که به سرتاتیژی پالن مؤسسه ا

توسط بورد  ۱۳۹۷/  ۱۱/  ۱تاریخ 

 .تضمین کیفیت نیز تایید گردیده است

  موجودیت مأموریت مشخص توانسته

را در راستای دسرتسی به  مؤسسهاست 

 تحصیالت

 

موسسه دارای 

مأموریتی است که 

توسط وزارت 

تحصیالت عالی 

 است.تصویب شده 
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 عالی و معیاری، بلند بردن سطوح   

فعال در  گیریکمی و کیفی و سه

کمک  ل مالحظهابجامعه به صورت ق

وشن ساخنت مناید. این مأموریت در ر 

نقش  مؤسسهمسیر فعالیت های آیندۀ 

ته و توانسته است که داش یسزایه ب

توجه هیأت رهبی و کارمندان را 

 و بهرت سوق دهد.روشن  بسوی آیندۀ

   مؤسسۀ تحصیالت عالی جهان بر 

موریت در سال های آتی مبنای این مأ 

پالن های انکشافی بیشرتی را روی 

دست دارد تا بتواند رسالت واقعی خود 

 قبال جامعه نیازمند خود ادارا در 

  مناید.

 

 

 سرتاتیژیکا. پالن گذاری ۱-۲

 .پیش می بردمؤسسه یک دورۀ پالنگذاری پنج ساله را به 

1-2 

مؤسسه دارای یک 

ک پنج پالن اسرتاتیژی

ساله بوده که توسط 

صیالت وزارت تح

عالی یا مراجع ذیربط 

تأیید شده است. 

پالن اسرتاتیژیک 

شامل اهدافی مرتبط 

با تحقیق، کسب 

عواید، استفاده از 

تکنالوژی، فعالیت 

های بین املللی و 

نقش موسسه در 

9 10  مؤسسۀ تحصیالت عالی جهان 

سرتاتیژیک پنج سالۀ خود را اپالن 

نیاز  انجام بعد از(۱۳۹۶-۱۴۰۰)

استادان،  و اخذ نظرسنجی 

محصالن برحال، کارمندان، 

داران و افراد خبه فارغان، سهم

توسط کمیته تدوین و نظارت از 

تطبیق پالن اسرتاتیژیک تهیه 

سرتاتیژیک در اپالن  کردهاست. 

که متشکل از کادر  ورکشاپی

علمی و اداری، محصالن، افراد 

داران و استخدام خبه، سهم

بود، توسط اعضای گان کنند 

مؤسسه دارای یک 

اتیژیک پنج پالن اسرت 

ساله بوده که توسط 

وزارت تجصیالت 

عالی یا مراجع ذیربط 

تأیید شده است. 

پالن اسرتاتیژیک 

شامل اهدافی مرتبط 

با تحقیق، کسب 

عواید، استفاده از 

تکنالوژی، فعالیت 

های بین املللی و 

نقش موسسه در 

 



متن گزارش ارزیابی خودی مؤسسۀ تحصیالت عالی جهان                                                  1397سال تحصیلی   
 

29 
 

جامعه افغانی می 

 باشد.

کمیته تدوین و نظارت از تطبیق 

 ه گردید.پالن اسرتاتیژیک  ارای

کمیتۀ مؤظف نظریات اشرتاک 

در  گان را یادداشت کرده و باکنند 

نظر داشت نظریات اشرتاک 

 ک های آنهافیدبگان و کنند 

ترتیب گردیده است. پالن 

مؤسسه در جلسه سرتاتیژیک ا

شورای علمی  ۸/۳/۱۳۹۶ مؤرخ

و  گرفتهقرار تأیید مؤسسه مورد 

تاییدی به ریاست پالن،  جهت 

ارت تحصیالت وز پالیسی و تقنین 

منوال  عالی ارسال گردیده است. 

سرتاتیژیک اهای طرح پالن

ادر ها نیز با محصالن، ک پوهنځی

گان علمی و اداری، استخدام کنند 

یب ربط ترتهای ذیو دیگر بخش

شده است. راپور پالن تطبیقی 

 ساالنه نیز موجود است.

  

  سرتاتیژیک تاثیرات چشم اپالن

گیری در راستای تعیین و 

اهداف، راهکارها و تشخیص 

 مؤسسهجرایی راهبد های ا

داشته و فعالیت های آن را در 

زمینه های تحقیقات علمی، 

کسب عواید، استفاده از 

 ملی و  تکنالوژی، فعالیت های

بین املللی و سهم گیری در 

انکشاف جامعه متمرکز ساخته 

 است.

جامعه افغانی می 

 باشد.
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 مؤسسۀ تحصیالت عالی جهان 

را از خود اسرتاتیژیک پالن 

ها به  پوهنځیو  مؤسسهح سط

ف انکشا نت هاسطح دیپارمت

و به صورت سالوار  است داده

مورد ارزیابی و بر حسب رضورت 

با در نظر داشت نیاز های 

نگری قرار ز جدید جامعه  مورد با

باید یاد آور شد جهت  دهد.می 

تدوین و تهیه پالن اسرتاتیژیک 

مؤسسه و پوهنحی ها در قدم 

نخست کمیته تدوین این پالن 

ایجاد گردیده و این کمیته 

و پالن کاری  طرزالعمل کاری

خود را تهیه و ترتیب منوده بعداَ 

با انجام نیاز سنجی ها و تحلیل 

ها پالن ها را تهیه منوده است. 

پالن اسرتاتیژیک دیپارمتنت ها 

اعضای دیپارمتنت تهیه منوده 

اند. در تهیه پالن اسرتاتیژیک 

متام اعضای مؤسسه و ذینفعان 

 نقش داشته است.
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   پالن گذاری تطبیقی. ۱-۳

 ت خود را به طور متداوم بهبود می بخشد.اآ کاریابی اجر سسه مؤثریت و مؤ 

1-3 

پالن عملیاتی تأئید 

شده شورای علمی 

مؤسسۀ تحصیالت 

 ؛عالی

ی اشواهدی بر  

 ترتیب پالن؛

تجلی خواسته   

های چارچوب 

تضمین کیفیت در 

 پالن عملیاتی؛

بررسی و بازنگری   

 پالن عملیاتی؛

 

 

 

  

9 10 

 جهان  مؤسسۀ تحصیالت عالی

و بخش های فرعی آن دارای 

 که در پالن تطبیقی ساالنه بوده

مندان کار  ساخنت آن استادان و

 . همچنان درسهیم هستند

 موارد مهمسرتاتیژیک اپالن 

چارچوب تضمین کیفیت 

)تحقیق، عواید، تکنالوژی 

معلوماتی، سهم در سطح ملی و 

بین املللی( نیز تبلور یافته 

است. در پالن اسرتاتیژیک 

، جهان مؤسسۀ تحصیالت عالی

پالن تطبیقی پنج ساله نیز 

پیش بینی شده است که 

مطابق آن فعالیت های ساالنه 

پالن  انجام می یابد. مثالً 

مؤسسه با در  ۱۳۹۷ساالنه 

نظرداشت پالن اسرتاتیژیک 

آن  تهیه شده و برای تطبیق

 تدابیر الزم اتخاذ گردیده و این

مؤسسۀ شورای  از طرفپالن 

تأئید شده  تحصیالت عالی

بدون شک که از است. 

چگونگی تطبیق این پالن 

و در نتیجه نظارت به عمل آمده 

 آن نقاط قوت و ضعف مؤسسه

ضعف  و نقاط شناسایی گردیده

در نظر گرفته  ۱۳۹8آن در پالن

سسه کارمندان را مؤ 

ساالنه در برسی 

تطبیق این پالن 

یل می تطبیقی دخ

مواردی سازد این امر 

را که نیاز به بهبود و 

در پالن  الح دارداص

تطبیقی سال آینده 

یافته است  ببازتا

 شناسایی می کند.
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 شده است.

 . موثریت سازماندهی۱-۴

 ت خود را به طور متداوم بهبود می بخشد.و کارایی اجراثریت مؤسسه مؤ 

1-4 

یجه تحلیل و نت

ارزیابی برنامه ها 

 ؛توسط کارمندان

نتیجه  تحلیل و

ارزیابی برنامه ها 

 توسط محصالن؛

 

 

 

 

 

 

8 10 

  کمیته ویژۀ پالن گزاری

سرتاتیژیک پس از طراحی ا

پالن، به کمیتۀ نظارت و 

ارزیابی پالن های تطبیقی 

تبدیل شده که اجرأات ساالنۀ  

مؤسسۀ پالن را در سطح 

ها  پوهنځیو  تحصیالت عالی

رد ارزیابی قرار داده اند و  مو 

پالن عملیاتی سال ضعف را در 

 .بعدی در نظر گرفته است

کمیتۀ نظارت و ارزیابی پالن 

تطبیقی با شناسایی موانع 

مؤسسۀ سطح  تطبیق پالن در

، رهنمود جهان تحصیالت عالی

های الزم را برای  ها و سفارش

مؤسسۀ رفع موانع به ریاست 

و مراجع جهان  تحصیالت عالی

 ه می کند.مربوطه ارای

  دخیل ساخنت تعدادی از

کارمندان کادری و اداری در 

پروسه ارزیابی پالن های 

تطبیقی باعث افزایش احساس 

دلچسپی و ایجاد  لیت ومسوو 

تعلق متام کارمندان و محصالن 

مؤسسۀ تحصیالت نسبت به 

درسی و  شده و کیفیت عالی

مؤسسۀ در سطح  اداری

بهبود  جهان تحصیالت عالی

سسه کارمندان را مؤ 

در بررسی ساالنه 

پالن تطبیق این 

تطبیقی دخیل می 

مواردی  سازد. این امر

را که نیاز به بهبود و 

اصالح دارد و در پالن 

تطبیقی سال یافته 

است، شناسایی می 

 کند.
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 .یافته است

 جهان صیالت عالیمؤسسۀ تح 

 در تا در آینده در نظر دارد

ارزیابی و نظارت از پالن های 

 تطبیقی تعداد بیشرتی از

کارمندان اداری را  استادان و 

سبب بهبود  سهیم ساخته

وضعیت مؤسسه و تطبیق پالن 

 ها شود. 
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 . معلومات عمومی۱-۵

 سسه معلومات در مورد مأموریت، اسرتاتیژی، پالیسی ها و حاکمیت خود را به دسرتس عام قرار می دهد.مؤ 

1-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
 

8 
 جهان مؤسسۀ تحصیالت عالی 

لت، آزادی در بارۀ مأموریت، رسا

اکادمیک، سیستم کریدت، 

پالیسی  مسایل نظم و دسپلین،

یژیک اهداف و پالن اسرتات ها،

از طریق ها  پوهنځی ومؤسسه 

نصب برنها در دهلیز ساختامن 

ها، بروشورها و جنرتی که 

و تدویر  شودمیساالنۀ چاپ 

جلسات با استادان، کارمندان 

رشیک اداری و محصالن 

ساخته آنها را از موضوع آگاه 

عالوه بر آن، . می سازند

 پوهنځیو  مؤسسهاسرتاتیژی 

 مؤسسهویب سایت  ها در

 بودهنیز موجود  تحصیالت عالی

به دسرتس  نیز طریقآن و از 

 همه قرار داده شده است.
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 استادان، آگاهی عمومی 

کارمندان، محصالن و سایر 

مراجعین نسبت به مأموریت، 

هداف سرتاتیژیک ارسالت و 

از یک  مؤسسۀ تحصیالت عالی

طرف باعث ایجاد اعتامد نسبت 

از  مؤسسۀ تحصیالت عالیبه 

طرف دیگر باعث افزایش 

کارمندان و محصالن  لیتمسوو 

در برابر سهمگیری در انکشاف 

 جامعه می شود. 

  مؤسسۀت رهبی هیأ 

در سال های  تحصیالت عالی

زمینه های بیشرتی را  پیرشو

استادان، جهت آگاهی دهی 

کارمندان و محصالن از نقش 

اهداف جامعه شان در انکشاف 

، جستجو خواهد و رسالت شان

از کرد تا از این طریق بتواند 

یک طرف اعتامد استادان، 

کارمندان و محصالن را جلب 

کند از سوی دیگر سبب تشویق 

بیشرت آنها در پیشبد امور 

 گردد. 
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2 

 جامعهدرانکشاف  گیریسهم. -۲

موسسه سهم ارزشمندی را در جامعه، منطقه، محل و انکشاف ملی ایفا می مناید. این امر در         

انعکاس یافته و پیرامون اتخاذ تصامیم و فعالیت های کارمندان و محصالن آگاهی اهداف سرتاتیژیک  

 می دهد.

2-1 

 . فعالیت های اکادمیک ۲-۱

برنامه های تحقیقی و تدریسی مأموریت  مؤسسات تحصیلی را به حیث عامل انکشاف اجتامعی، 

 اقتصادی و فرهنکی منعکس می سازد.

برنامه های تحقیقی  

طور و علمی به 

واضح منافع پالن 

شده برای جامعه و 

 انکشاف محلی،

منطقه ای و ملی را 

منعکس کرده و 

 تبلیغ می مناید.

  چنانکه در پالن اسرتاتیژیک

اهداف مشاهده می گردد 

مؤسسۀ تحصیالت سرتاتیژیک ا

ساخنت کاربردی  جهان عالی

 و مشارکت بوده تحقیقات علوم و

در انکشاف جامعه از طریق 

تفاهم امضای تحقیق، آموزش، 

و غیر با ادارات دولتی  نامه ها

 بوده ملی و بین املللیدولتی 

هم مٍؤسسه هم پوهنحی های 

مختلف توامیت های همکاری 

بسیاری را با ادارات مختلف امضا 

دیگری که  کرده است. گام

در  جهان مؤسسۀ تحصیالت عالی

است چاپ و این راستا بر داشته 

ستادان در نرش آثار ارزشمند ا

ی مختلف می باشد که هارشته 

ب جامعه جان ازاین فعالیت ها 

مورد استقبال و و فرهنگی علمی 

ه نیک قرار گرفته است. استفادو 

 نیزپروژه های تحقیقی  راه اندازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۸ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۷ 
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ی است که یفعالیت هاجمله از 

در  این راستا صورت گرفته و در 

ال تکمیل هم در ححال حارض 

 شدن است.

 

 در  جهان مؤسسۀ تحصیالت عالی

نظر دارد در راستای سهم گیری 

کشاف جامعه تفاهم نامه در ان

با سازمان های ی های بیشرت 

ملی و بین دولتی و غیر دولتی 

چارچوب  و در املللی امضا منوده

این تفاهم نامه ها فعالیت های 

بیشرتی را  یتحقیقاتی و اجرای

 بتواند انجام دهد.

  باید یاد آور شد در قدم نخست

برای استادان، کارمندان اداری و 

محصالن در مورد نقش شان در 

انکشاف جامعه از طرق مختلف 

به شمول تدویر جلسات معلومات 

داده شده و جهت سهمگیری 

بیشرت و بهرت آنها میکانیزم های 

تشویقی در نظر گرفته شده 

 است. 

 استادان و محصالن این  آثار

مؤسسه به شمول نرش مقاالت و 

کتاب ها و ارایه کنفرانس و 

سمینار ها همچنان اشرتاک در 

برنامه های تلویزیونی و رادیویی 

همه در انکشاف جامعه نقش 

 دارد. 
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   ی اعضای و تحقیقات نرش آثار علمی

بسیار مؤثری در  گام این مؤسسه

مشکالت و  راستای شناسایی 

و این معضالت جامعه بوده 

علل مختلف تحقیقات توانسته 

 بیان کند. از مشکالت را برخی 

 

   

2-2 

 . اشتغال و سهم گیری کارمندان ۲-۲

متام کارمندان اکادمیک و در حد امکان کارمندان اداری، مرصوف فعالیت های می باشد که 

 را در جامعه  و انکشاف محلی، منطقوی و ملی نشان می دهد.سهم گیری آنان 

اکرثیت  

استادان به طور 

فعال در جامعه 

و انکشاف 

محلی، 

منطقوی و ملی 

 گیرند.سهم می

 

 

 

 

  استادان مؤسسۀ تحصیالت عالی

از طریق تحقیق های علمی و 

رشکت در کنفرانس ها و سیمینار 

ها در سازمان های دولتی و غیر 

انکشاف جامعه سهم  دولتی در

های در گیرند. نرش چاپ کتابمی

های مختلف، تجلیل از روزها زمینه

و مناسبت های ملی و بین 

 –املللی، ارایه خدمات اجتامعی 

حقوقی از طریق کلنیک حقوقی و 

تدویر هفته های فرهنگی ازجمله 

فعالیت های به  حساب می آید 

که نشان دهنده سهم گیری 

ان مؤسسۀ استادان و کارمند

تحصیالت عالی در سطح جامعه 

 می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۸ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۷ 

شواهد بر گزاری 

محافل و سیمینار 

 ها؛

شواهد  اشرتاک   

استادان در نهاد 

 های اجتامعی؛ 

شواهدی اشرتاک   

کارمندان در 

 انکشاف جامعه؛
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  نظر مدیریت استخدام جهان در

دارد تا در روشنی قانون تحصیالت 

عالی، مقررات و لوایح مرتبط، 

ادانی که میکانیزم حامیت از است

ماورای  در فعالیت های تحقیقی و

درسی رشکت دارند تهیه مناید. 

اشرتاک استادان و ارائه کنفرانس 

ها در انجمن ها و نهاد های 

مختلف از پروگرام های است که 

ت دارد. جهان در آینده روی دس

انجام یک سوی عمومی در سطح 

جامعه که در نتیجه میزان سهم 

گیری جهان در انکشاف جامعه 

باشد از پالن های آتی در این 

 زمینه می باشد.

 

 

 

 

 

 

2-3  

 . اشتغال محصالن ۳-۲

شوند تا سهم خود را محصالن از تعهدات خویش در قبال جامعه و انکشاف واقف بوده و تشویق می

 .منایندادا 
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به متام محصالن در 

مورد مأموریت 

ها موسسه، اسرتاتیژی

و عملکرد های  آن در 

ارتباط به جامعه و 

انکشاف محلی، 

منطقوی و ملی 

 شود.آگاهی داده می

  با نرش ماموریت و دیدگاه و

هایی از پالن اسرتاتیژیک بخش

سایت و سایر  یبدر بروشورها، و

اجرای  منابع آگاهی رسانه ای 

پروژه های تحقیقی و انجام 

بر اساس تفاهم نامه ها  فعالیت ها

دولتی و غیر  های با سازمان

های پایان نامه و تهیه دولتی 

تحقیقی و پروژه های تحصیلی در 

راستای ایفای نقش در انکشاف 

 جامعه نقش خود را بازی می کند. 

  این اگاهی دهی باعث شده تا

محصالن مؤسسۀ تحصیالت عالی 

نسبت به قضایای اجتامعی  ان جه

لیت های شان در قبال و مسوو 

ب و سب بیشرت آگاه شدهجامعه 

تشویق عده زیادی از محصالن 

گیری شان گردیده  و میزان سهم

روز به روز جامعه را قبال در 

گیری افزایش داده است. سهم

ز محصالن در انکشاف جامعه ا

یک طرف باعث رشد علمی 

 سبب از طرف دیگر  محصالن و

جستجوی راه های حل معضالت 

 اجتامعی گردیده است. 

۶ 6 

یزم فعالیت نمیکا

درسی ورای ما

محصالن؛ شواهد 

مبنی بر سهم فعال 

محصالن در 

جامعه؛ منونه از 

 ؛تحقیقات محصالن

تفاهم نامه های 

 مربوط.
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   خنت آنچه در آینده جهت بر آورده سا

این معیار روی دست است عبارتند 

برنامه های درسی در  از: بازنگری

راستای کاربردی کردن بیشرت رشته 

امۀ کار آموزی در ها، جای دادن برن

کریکومل درسی  همچنان تهیه 

 میکانیزم فعالیت های خارج از درس

و... است. متام موارد برای محصالن 

باال و امثال آن فرصت خوبی را برای 

محصالن میرس می سازد تا آنها در 

 بازی کنند.  انکشاف جامعه نقش

   

3 

 حاکمیت، رهربی و اداره  -۳

حاکمیت، رهبی و اداره موسسه، روی رسیدن به مأموریت و اهداف سرتاتیژیک آن متمرکز          

 می باشد.

3-1 

 . حاکمیت ۳-۱

موریت و پالن اسرتاتیژیک خود یک ساختار اداری مناسب و مامؤسسه غرض نظارت از تطبیق 

 منوده است.مؤثر را ایجاد 

موسسه یک  

کمیته ساختار 

مؤثر را تأسیس 

منوده و الیحه 

وظایف روشن و 

واضح را برای 

متام کمیته ها 

انکشاف داده 

 است .

 

  در مؤسسۀ کمیته های فعال

با در تحصیالت عالی جهان 

 قانون تحصیالت عالی نظرداشت

لوایح و مقررات پیش بینی  ،ملکی

شده این وزارت ایجاد گردیده و 

طرزالعمل کاری شان نظر به آن 

. کمیته تهیه و تدوین گردیده است

ها دارای طرزالعمل کاری خاص و 

الیحه و ظایف اند. عملکرد کمیته 

ها توسط ریاست مؤسسۀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۰ 

چارت   

تشکیالتی 

 ساختاری؛

چارت   

تشکیالتی 

 کمیته ها؛

لوایح وظایف   

 کمته ها؛

طرزالعمل   

 کمیته ها؛
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یا معاونیت های وتحصیالت عالی 

گردد. سه گانه بررسی و نظارت می

سمسرت در ختم ها کمیته م متا

تحصیلی، گزارش سال تحصیلی و 

فعالیت های خویش را به شورای 

 .علمی مؤسسه ارایه می کنند

کمیته های فرعی موجود در 

پوهنحی ها گزارش کاری خویش را 

در شورای علمی پوهنحی ها ارایه 

کمیته ها به صورت  می کنند.

خود را دایر منظم ماهوار جلسات 

ها و تصاویب خود را منوده فیصله 

. متام می کنندثبت کتاب جلسات 

پالن عملیاتی  دارای  کمیته ها

در جلسات این پالن ها که بوده 

 .مربوطه تأیید می شوند

 متعدد در  یموجودیت کمیته ها

سطح مؤسسۀ تحصیالت عالی 

باعث شده تا فعالیت های مؤسسۀ 

تحصیالت عالی در متام بخش ها 

به صورت متوازن انجام شود و 

تعداد زیادی از کارمندان مؤسسۀ 

به شمول استادان و کارمندان 

در تصمیم گیری ها و اداری 

فعالیت های مؤسسۀ تحصیالت 

 عالی نقش  فعال داشته باشند.

 

منونه هایی از    

ورق ثبت 

جلسات کمیته 

 ها؛

فهرست   

اعضای کمیته 

 ها؛

پالن های   

عملیاتی و 

انکشافنی 

 کمیته ها؛

شواهد ارزیابی 

 کمیته ها؛
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    انکشاف کمیته های بیشرت در

، مؤسسۀ تحصیالت عالیسطح 

کمیته ها ارزیابی از کارکرد 

از جمله برنامه هایی بصورت ماه  

است که در آینده روی  است 

 دست گرفته خواهد شد.

   

2-3 

 . رهربی ۲-۳

 .شودمیموسسه توسط یک تیم ارشد مؤثر و متام وقت، رهبی واداره      

مؤسسۀ رئیس     

 ،تحصیالت عالی

اونین رئیس، عم

 پوهنځیروسای 

ها،معاونین 

ها و آمرین  پوهنځی

دیپارمتنت ها 

مسؤلین اداره در 

اوقات رسمی بوده و 

قادر به پیشبد امور 

 رهبیت می باشند.

  مؤسسۀ ت رهبی اکرثیت هیأ

به شمول رئیس،  تحصیالت عالی

 پوهنځیمعاونان و رئیس های 

و دیپارمتنت  ها  ها و آمرین

 بخش های دیگر همچنان

کارمندان به صورت متام وقت در 

مؤسسۀ تحصیالت عالی حضور 

مؤسسۀ ت رهبی ند. هیأ دار 

در کمیته های  تحصیالت عالی

به عنوان  و مربوطه مختلف

اعضای فعال کمیته ن و سؤال م

ها در جلسات نوبتی ماهوار 

مؤسسه سهم فعال دارند. رهبی 

افراد  جهانتحصیالت عالی 

که از  و کار کشته بوده مدیر

و مدیریت امور این عهدۀ رهبی 

و امور  مؤسسه برامده توانسته

انجام آن محوله را به وجه احسن 

مسوولین پوهنحی ها  می دهند.

و آمرین دیپارمتنت ها همچنان 

مسوولین بخش های مالی و 

محصالن نیز افراد متخصص و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
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مسلکی بوده و توانایی پیشبد 

مسلکی آن امور را به شکل 

 دارند. 

  نظارت و بازدید هیات رهبی

 ادارات مربوطه مؤسسه  از

و اشرتاک در جلسات و  مؤسسه

کمیته ها باعث شده تا متام 

کارمندان توجه قابل مالحظه ی 

به امور محوله خود داشته و در 

رسمی در ادارات و وظایف اوقات 

 خود حارض باشند. این مورد

باعث رشد کمی و کیفی روز 

 مؤسسۀ تحصیالت عالیافزون 

اعث افزایش میزان شده است و ب

جعین گردیده رضایت مندی مرا

 است.

  در آینده مصمم این مؤسسه

را استادان دایمی است تا میزان 

سمی افرایش داده و اوقات ر در 

های جدید فینگر  از سیستم

برای حارضی روزانه کارمندان 

 استفاده مناید.

 

3-3 

 . اداره ۳-۳

اداره موسسه جهت حامیت از اجراات مأموریت و اولویت های سرتاتیژیک موسسه، متمرکز می       

 باشد.

متام کارمندان  

اداری الیحه وظایف 

ط و مناسب و مرب

 دارند.

  مؤسسۀ همۀ کارمندان اداری

، به جهان تحصیالت عالی

 پوهنځیشمول کارمندان اداری 

از دارای الیحۀ وظایف بوده،  ها

داشته و وظایف شان آگاهی 

10 10 

لوایح وظایف 

کارمندان 

 ؛اداری

سند تجصیلی 

کارمندان، و 
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مطابق  قادر به انجام آن بوده و 

به پالن عملیاتی ادارۀ مربوط 

انجام می خود را شان وظیفه 

از فعالیت های کارمندان  دهند.

آمرین مستقیم و مافوق شان به 

 شان گزارش می دهند. 

  عث ظایف باالیحه و موجودیت

شده تا کارمندان در امور  

دیگر تشبث نورزیده و هر یک

فعالیت از اداره و شعبه مربوط  

انجام پذیرد. آگاهی از الیحه  

مندان وظایف باعث شده تا کار 

 توجه بیشرتی نسبت به امور

شند. محوله خویش داشته با

همچنان موجودیت و آگاهی از 

الیحه وظایف در روند گزارش 

دهی به ادارات ما فوق زمینه 

موارد بسیار خوب شده ساز 

که است. قابل ذکر است 

جعین نیز می توانند در مرا

عه به کارمندان هنگام مراج

حه وظایفش را مرور منوده و الی

صالحیت های وی از  درحصه

مورد، توقع منایند که این  هاآن

شفافیت را در سطح ادارات 

به  مؤسسۀ تحصیالت عالی

 ارمغان آورده است.

 توجه به ارزیابی بیشرت کارمندان 

 همچنان حه و ظایف  طبق الی

ه روز بازنگری لوایح وظایف و ب

ها با در نظر داشت ساخنت آن

 اسناد ارزیابی؛

پالن عملیاتی 

انفرادی 

 کارمندان؛

راپور تطبیقی   

فعالیت های 

 کارمندان؛
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پالن جمله نیاز های جدید، از 

رهبی  یی است که هیاتها

ینده نزدیک در پی در آ جهان

 جرای آن می باشد.و ا طرح

جهت  ها پورکشابرگزاری 

اداری  ارتقای ظرفیت کارمندان

نیز از جمله پالن های مهم این 

 اداره است. 
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3-4 

 اصول اخالقی . ۳-۴

موسسه کوشش به خرچ می دهد تا مطابق معیار های اخالقی عمل منوده، از فساد، واسطه و      

قوم پرستی، جلوگیری به عمل آید و نیز شفافیت کاری، انصاف و تساوی جنسی در همه عرصه 

 های کاری نافذ گردد.
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موسسه دارای پروسه  

رسمی می باشد که 

مطابق آن حاصل 

می کند که متام 

استادان و محصالن 

اصول رفتار های 

اخالقی و عواقب 

عدم تطبیق آن را 

 دانند.یم

  قانون تحصیالت عالی، لوایح و

با استادان،  مقررات مربوطه

و محصالن رشیک اداری کارمندان 

آنها از مفاد آن ساخته شده است تا 

عالوه بر آن . حاصل کنند آگاهی

و  و دسپلین  کمیته هایی مثل نظم

جندر از لوایح و طرزالعمل های 

اطالع  محصلینخاص خودشان به 

رسانی کرده و برن های مرتبط را 

و  چاپ و در معرض دید کارمندان

از سوی  تصب منوده اند. محصالن

دیگر هر صنف درسی دارای یک 

ه استاد رهنام ویا استاد مشاور بود

که این استاد مسوولیت آگاهی 

موضوعات مهم نظم و دهی 

همچنان  دسپلینی را به عهده دارد.

ی طرزالعمل پالیسی اخالقی برا

کادر علمی، اداری و محصالن 

و این پالیسی ها از که موجود بوده 

طرف شورا های مربوطه تایید 

گردیده و به سمع همه رسانده شده 

 است.

  نسبت  آگاهی کارمندان و محصالن

که به پالیسی اخالقی باعث شده 

مسایل اخالقی بیشرت مراعت 

و فضای مناسب آموزشی گردیده 

بوجود آید. از جانب دیگر احساس 

مسؤلیت د رنزد کارمندان و 

ن  در قبال مسایل اجتامعی محصال 

تقویه شده و زمینه را یات قو اخال 

برای کسب دانش در فضای مملو از 

تا حد زیادی آرامش و احرتام متقابل 

 مساعد ساخته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۰ 

کتابچۀ   

 رهنامیی

 محصالن؛

طرزالعمل   

پالیسی 

 اخالقی؛

الیحۀ نظم و   

 دسیپلین؛

مکانیزم   

نظارتی بر 

پالیسی 

 اخالقی؛

تعهدنامۀ 

 محصالن 
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4 

 مالی و اداری  ابعمن -۴

منابع موسسه غرض نیل به مأموریت و پالن سرتاتیژیک تخصیص داده شده و تنظیم می      

 گردد.

4-1 

 . پالنگذاری مالی ۴-۱

تطبیق اهداف سرتاتیژیک اش مطابقت  ،نان می دهد که پالن های مالیموسسه اطمی    

 داشته و آن متمرکز می باشد.

موسسه دارای یک  

ساله پالن پنج 

مالی بوده که به 

طور واضح در 

مطابقت با اهداف 

سرتاتیژیک آن بیان 

گردیده است، قرار 

 دارد.

 جهان مؤسسۀ تحصیالت عالی 

بوده دارای پالن پنج سالۀ مالی 

در مطابقت با و این مؤسسه 

تهیه مؤسسۀ سرتاتیژیک اپالن 

زمینۀ  شده است. این پالن

تطبیق بسیاری از فعالیت های 

فراهم  ،که نیازمند بودجه است

می مناید. معاونیت اداری برای 

حی پالن مالی پنج ساله با طرا

رئیس، معاونین و رؤسای 

از طریق نشست پوهنحی ها 

و ارسال مکاتیب  های رو در رو

نظر خواهی کرده و پالن مالی 

ساالنه و پنج ساالنه را نظر به 

شعبات مختلف و  درخواست

امکانات مؤسسه تهیه منوده 

پالن مالی پنج ساله به  است.

یی  اساس نیازمندی ها بودجه

که در پالن های عملیاتی 

ها در نظر گرفته شده  بخش

چنانکه در باال تهیه شده است. 

در ترتیب پالن مالی ذکر گردید 

پنج ساله و سالوار رهبی 

 ،مؤسسۀ تحصیالت عالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

پالن پنج سالۀ 

مؤسسۀ مالی 

 ؛تحصیالت عالی

مطابقت پالن 

مالی با پالن 

 سرتاتیژیک؛

شواهد اشرتاک 

 گان در خبه

 تهیه پالن مالی؛

تهیه پالن     

 نهتطبیقی ساال 

 مالی؛

شواهد نظارت    

 بر پالن مالی.
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ن مسوولی ا وهپوهنحی رؤسای 

پالن . هستندبخش ها دخیل 

مالی ساالنه وپنج ساالنه در 

شورای علمی مؤسسه ارایه و 

تاییدی آنرا گرفته است. 

این کانیزم  نظارتی از تطبیق یم

 مراجعبا پالن تهیه گردیده و 

. شودمیذیربط رشیک ساخته 

پالن های مالی ساالنه مؤسسه 

ج ساله نپالن پدر روشنایی 

مالی و پالن های تطبیقی 

ها ترتیب می  پوهنځیساالنه 

 گردد.

    مؤسسهدر پالن های آینده 

 پروژه های انجام مترکز روی 

مالی و حامیوی  تحقیقی،

مؤسسه جهت تقویت بنیه مالی 

و استمرار فعالیت های 

آن در نظر گرفته اکادمیک 

 خواهد شد.

 

 

 

 

 

   

4-2   

 . مدیریت مالی۴-۲

 اطمینان می دهد.وسسه از مدیریت مؤثر بودجه ساالنه م    
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ونیت اداری امع  

مؤسسه در برابر 

تنظیم بودجه 

ساالنه مسوولیت  

شفاف و واضح 

داشته و گزارش ربع 

وار آن را به کمیته 

مربوطه موسسه می 

 سپارد. 

 مؤسسۀ ت مالی و اداری معاون

ل مسوو  جهان تحصیالت عالی

بوده و  تنظیم بودجۀ ساالنه 

گزارش ماهوار، ربعوار و ساالنۀ 

مؤسسه، شورای به ریاست آنرا 

و و مقام وزارت مالیه  علمی

سهمداران رشیک می سازد. 

بودجه ساالنه به اساس مشورۀ 

 مؤسسۀ تحصیالت عالیرهبی 

 .شودمیتهیه مربوط و بخشها 

  ارزیابی و نظارت پیگیر از بخش

مدیریت مالی و بکار گیری 

  از جملهسیستم های جدید 

مد نظر گرفته شده  برنامه های 

معاونیت مالی و اداری  توسط

  است.مؤسسۀ تحصیالت 

  جهت تنظیم و تهیه بهرت بودجه

و پالن های مالی کمیته مالی و 

اداری در سطح مؤسسه ایجاد 

اداری  گردیده که معاون مالی و

در رأس آن قرار داشته معاونین 

مؤسسه و رؤسای پوهنحی ها 

 اعضای آن است. 

زارش های ماه گ ۹ ۱۰

وار، و ربع وار و 

 ساالنۀ مالی؛

شواهد حساب 

دهی مرصف 

بودجه به شورای 

 علمی؛

شواهد مشوره با 

مؤسسۀ رهبی 

 تحصیالت عالی

ها در  پوهنځیو 

بارۀ پالن گذاری 

 مالی ساالنه.

4-3 

 . سیستم های مالی ۴-۳

 موسسه سیستم های مؤثر محاسبه و مدیریت مالی را ایجاد منوده است.
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موسسه با استفاده       

مؤثر از سیستم 

مدیریت مالی مناسب، 

محاسبات خویش را 

 مدیریت می مناید.

  منابع مالی مؤسسۀ تحصیالت

با استفاده از سیستم عالی جهان 

مدیریتی مالی مناسب و فارمت 

د تنظیم شده است. ر ای استنده

برای  مؤسسۀ تحصیالت عالی

خود از یک ژسرتاتیاطراحی پالن 

و معلومات و داده های مدیریت 

 منابع مالی استفاده می کند.

 و دانش  مدیریت مبتنی بر آگاهی

توانسته در  مؤسسهسیستم مالی 

 همؤسسانکشاف فعالیت های 

را ایفا ای نقش قابل مالحظه 

بیشرتی را در این منوده شفافیت 

 بخش به ارمغان آورد.

  نظر دارد با معاونیت مالی در

اسبه، انکشاف بخش مالی و مح

همۀ ظرفیت این بخش را باال برده 

به را مصارف و اطالعات مالی 

گونۀ سیستامتیک در دیتابیس 

در  منودههای ویژه جمع آوری 

پروسه های مثل پالن گزاری 

از سرتاتیژیک و دیگر برنامه ها ا

آن استفاده مؤثر می مناید. این 

تا عواید و امر سبب می شود 

های  مصارف ساالنه به بخش

 شود.مربوط گزارش داده 
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4-4 

 حسابدهی. ۴-۴

 حصیلی به طور ساالنه مورد بازرسی قرار می گیرد.عایدات و مصارف موسسه ت       

راپور های حسابرسی  

  مالی

 ت مالی و مصارف بودجۀ یعوض

 جهان مؤسسۀ تحصیالت عالی

 ساالنه توسط هیئت 

   

 

 

سه سال گذشته موجود  

 می باشند.

، مؤسسات وزارت مالیهتفتیش 

و بخش  معتب بین املللی

 مؤسسۀ تحصیالت عالیمربوطه 

ارزیابی  جهانمحاسبه  جهان

 . گرددمی

  موجودیت گزارشات مالی سه

 استقبل بازخوردی خوبی سال 

برای بهبود وضعیت مالی پالن 

 های آینده.

  پالن آینده در این زمینه عبارت از

ارزیابی از راپور های مالی سه 

ساله توسط کمیته نظارت و 

زیابی و تهیه گزارش حاوی ار 

ضعف در شورای  ت ونقاط قو 

 مؤسسۀ تحصیالت عالیعلمی 

 می باشد.

 

 

 

 

 

۱۰ 

 

 

 

 

 

۸ 

 

5 

 تدارکات اکادمیک  -۵

 مأموریت موسسه مطابقت داشته و غرض کسب اطمینان برنامه های اکادمیک با      

 از آوردن اصالحات دوامدار بررسی و مرور می شود.

۵-۱ 

 نیازمندی های برنامه  ۵-۱

را رشح  ا فراغت و انکشاف مهارتهای فارغانبه طور واضح نیازمندیهام برنامه های اکادمیک مت     

 می دهد.
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هر برنامه یک        

مشخصات برنامه و یا 

اسناد مشابه می 

باشد.در آن محتوای 

برنامه تعریف شده 

 است.

  مؤسسۀ تحصیالت عالیدر 

نت در رشته دیپارمت ۸ جهان

 وهای مختلف فعالیت دارد 

کریکولوم تأیید شدۀ وزارت 

الی در همه تحصیالت ع

موجود، در صنوف  دیپارمتنت ها

نصب گردیده و در سطح 

 یتطبیق م پوهنحی و مؤسسه

 پوهنځی. عالوه بر آن هر گردد

بوده که مشخص الک دارای کت

معلومات مورد نیاز دیپارمتنت و 

پوهنحی به شمول آگاهی در 

مورد کریکومل در آن چاپ گردیده 

و به دسرتس محصالن قرار داده 

 .شده است

  عالی موسسه تحصیالت کریکومل

 یها به اساس نیازمندی جهان

محصالن و نیاز دوره لیسانس 

 بازار کار تهیه گردیده است.

۱۰ ۸ 

نصاب    

أیید درسی ت

شده وزارت 

تحصیالت 

 عالی؛

کتالوگ    

برنامه های 

 موجود.

 

برنامه های موجوده بر اساس   

نیازمندی های جامعه راه اندازی 

شده و فارغان اکرث رشته ها در 

و رشته تحصیلی  مربوطساحه 

مرصوف کار و فعالیت  شان

 .هستند

  دوره ای برنامه ها مرور بازنگری

ی است که از جمله فعالیت های

انجام خواهد  ۱۳۹۸در سال 

  مقدماتالبته کار های  شد. 

. استاین بازنگری انجام شده 
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در نتیجه این بازنگری طبق نیاز 

در قسمت های مبم جامعه 

نامه های مدغم ویا ایجاد بر 

جدید تصمیم گرفته خواهد شد. 

چون مرور دوره ای که در هر پنج 

سال یکبار انجام می یابد 

مؤسسه را کمک می کند تا نیاز 

و عدم نیاز رشته های موجود 

خود را بررسی منوده بعد از اخذ 

نظریات استادان، آمرین 

دیپارمتنت، کار فرمایان و فارغ 

شدگان در رابطه به برنامه 

 بگیرد.  تصمیم

۵-۲ 

 . نظارت ساالنه برنامه ها۵-۲

، تأیید و در سطح نهاد تحصیلی متام برنامه های اکادمیک توسط یک پروسه رسمی مرور      

 ساالنه نظارت می گردد.

متام برنامه ها به طور  

ساالنه نظارت می 

گردد. رسیدن به 

نیازمندیهای فراغت را 

 بیان می دارد.

  انجام نظارت ساالنه از جمله

موارد مهم بخش علمی مؤسسه 

به شامر می رود. متام برنامه و 

پوهنحی های مؤسسه اعتبار از 

خورشیدی نظارت  ۱۳۹۷سال 

ساالنه خود را انجام داده با ذکر 

دستاورد ها و پیرشفت محصالن 

چگونگی پیشبد امور و 

عالقمندی محصالن را مورد 

یپارمتنت دبررسی قرار می دهد. 

ها نظارت ساالنه خود را انجام 

داده به ریاست پوهنحی تسلیم 

می کند و ریاست پوهنحی 

گزارش نظارت ساالنه پوهنحی 

10 8 

شواهد    

پروسه تطبیق 

 ارزیابی ساالنه؛

راپور تحلیل    

 احصائیوی؛

پالیسی   

 بازبینی

پروگرام های 

 علمی؛

نظارت ساالنه    

 ته نصاب؛یکم
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های خود را توحید منوده به 

معاونیت امور علمی ارسال می 

کند و این معاونیت با هامهنگی 

آمریت ارتقای کیفیت و کمیته 

اصلی تضمین کیفیت گزارش 

را توحید منوده آنرا های مواصله 

به ریاست محرتم ارتقای کیفیت 

 و اعتباردهی ارسال می کند. 

 و لکچرنوت ها به گونۀ کریکومل 

سمسرتوار مورد ارزیابی قرار 

و گزارش آن به معاونیت گرفته 

 مؤسسۀ تحصیالت عالیعلمی 

 ارسال می گردد.

  نظارت از برنامه های اکادمیک

به صورت ساالنه باعث شناسایی 

نقاط ضعف و چالش ها گردیده 

رفع مشکالت و چالش ها زمینه 

 .را فراهم می کند

  در نتیجه نظارت و ارزیابی برنامه

به صورت ساالنه پالن های 

بهبود و انکشافی برای ارتقای 

کیفیت و توسعه فعالیت های 

و اکادمیک در سطح مؤسسۀ 

 های ، طرح و در پوهنحی

ها تدابیر الزم گرفته می تطبیق آن

 شود.

  کریکومل درسی بسیاری از

دیپارمتنت ها و لکچرنوت ها 

بررسی شده و گزارش آن هم 

موجود است. اما تهیه کریکومل 

با در نظرداشت نیاز بازار کار و 
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نیازمندی ها اجتامعی کار 

آسانی نبوده و نیاز به تحقیق و 

 شرت است.فعالیت بی

 

5-3 

 . مرور برنامه ۵-۳

پنج سال یکبار بر اساس پروسه رسمی و تصویب و توسط مجموعه متام برنامه ها و نصاب ها هر          

 مراجع ذی صالح تأیید می گردد.

 

سسه پروسه مؤ        

مرور دوره ای برنامه 

های وزارت تحصیالت 

عالی را تطبیق می 

منایید تا اطمینان 

حاصل کند که نصاب 

تحصیلی متام برنامه 

های اکادمیک هر پنج 

سال یکبار مرور شده و 

انعکاس دهنده 

تغییرات بیرونی می 

باشد و نیز مطابق 

معیار های موازین و 

بین امللی و مسلکی 

 قرار دارد.

  میکانیزم الیحۀ مشخص برای

مرور برنامه ها به تازه گی در 

 مؤسسۀ تحصیالت عالیدسرتس 

قرار گرفته است و این مؤسسه 

اواخر سال در  تصمیم دارد

خورشیدی مرور دوره ای  ۱۳۹۸

برنامه های علمی خویش را 

  انجام دهد.

 برنامه ها  ست که نظارتشکی نی

تأثیرات شایانی روی کیفیت و 

 مؤسسۀ تحصیالت عالیکمیت 

این  به جا خواهد گذاشت.

ه به صورت دوره ای نظارت ک

از انجام می یابد بسیاری 

در برنامه های  کاستی های که

شناسایی  جاری وجود دارد ٖآنرا

در قسمت منوده و در نتیجه آن 

 رفع مشکل آن اقدام می مناید.

  

۸ ۶ 

پالیسی ارزیابی 

 ؛ساله ۵ای دوره 

مجموعه راپورهای 

 ارزیابی دوره ای؛

جلسه با 

سهامداران جهت 

ها بعد   بروز برنامه

 از بازبینی؛

اقدامات رسمی که 

جهت بروز برنانه  

 ها صورت گرفته.
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5-4 

 . پیداگوژی ۵-۴

میتودولوژی که در تدریس متام برنامه های اکادمیک استفاده شده و سطح آموزشی محصالن را       

 ، به طور منظم نو سازی و تجدید خواهد شد.ارتقا می بخشد

متام تیم های     

برنامه ها به صورت 

مداوم تالش می ورزند 

تا اصالحات ممکن را 

ر در نحوه غرض تغیی

تدریس شناسایی 

 کشاف دهند.منوده ان

 های روش های نوین  پورکشا

آموزش از طرف کمیتۀ تدریس و 

امور معاونیت تضمین کیفیت و 

علمی برای استادان و محصالن 

 مؤسسۀ تحصیالت عالیسطح  در

امور بر گزار می گردد. معاونیت 

علمی برای انکشاف روش های 

پالن ها و ، محورتدریس محصل 

برنامه های ویژه ای را اجرا 

ارتقای کیفیت  . کمیتۀایدمنمی

ورکشاپ های ویژه ای روش های 

در سه  را محصل محور تدریس

 سال اخیر برگزار منوده است.

  بکار گیری روش های محصل

محور در بعضی از دیپارتنمنت ها 

تاثیرات بسیار خوبی را روی 

پروسه یادگیری محصالن 

گذاشته است. یکی از روش های 

که در برخی از دیپارمتنت ها 

 PBLبکار گرفته شده است روش 

از این روش نیز می باشد که 

موفق ترین شیوه های جمله 

 تدریس به حساب می آید.

 مؤسسهعلمی امور نیت و معا 

جهان در آینده  تحصیالت عالی

ای را پالن های و یژه نزدیک 

ش روش های جهت گسرت 

ها در محصل محور و تطبیق آن

10 9 

 

شواهد تطبیق    

میتودولوژی های 

 محصل محور؛

اد بر گزاری اسن    

 ورکشاپها؛

کورس داشنت    

 پالیسی ؛

لیست استادان    

 راهنام؛

پالن بهبود    

تدریس استادان و 

 دیپارمتنت ها؛

 ممیکانیز     

نظارتی از تطبیق 

میتود های 

 محصل محور.
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دارد  صنوف مختلف، روی دست

تطبیق و همچنین پالن ارزیابی و 

عین حال از این شیوه ها در 

جمله پالن های هیات رهبی 

 این مؤسسه است.

5-5 

 .ارزیابی ۵-۵

غرض ارزیابی فهم محصل صورت می گیرد عادالنه و شفاف بوده و به طور لوژی که و میتودارزیابی     

   منظم تجدید می شود.
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رنامۀ متام تیم های ب     

مذکور همواره اهتامم 

به خرچ می دهد تا 

اصالحات ممکن را در 

حوۀ آموزش یا پیدا ن

گوژی شان را که 

شامل استفاده مناسب 

تکنالوژی در صنف 

، تشخیص و گرددمی

 انکشاف می دهد.

 در  ،روش های ارزیابی مضامین

و  درج گردیده ها کورس پالیسی

الیحه مطابق ارزیابی ها 

امتحانات و دیگر  کریدیت، الیحه

این گیرد. در  مقرارت صورت می

از روش های اکرثاً  مؤسسه

تدریس محصل محور استفاده 

صورت می گیرد. محصالن در 

های درسی مشارکت  فعالیت

کارهای عملی و خانگی را  کرده

 دهند. سایر ارزیابی ها انجام می

وزارت تحصیالت   لوایحمطابق 

روزمره و دومدار،  شکلعالی به 

وسط سمسرت، امتحانات نهایی 

. کمیته امتحانات انجام می یابد

موجود در سطح پوهنحی ها و 

ارزیابی  امتحانات و  نحوهمؤسسه 

 از محصالن را نظارت می مناید.

 م نظارت توسط کمیته انجا

در یاد گیری محصالن  امتحانات 

نقش مهمی را بازی کرده و این 

باعث شده تا در سطح امر 

 جهان مؤسسۀ تحصیالت عالی

ارزیابی ها به صورت شفاف و 

 عادالنه بر گزار گردد.

  نظارت از شیوه های تدریس و

و تجدید نظر شیوه های ارزیابی 

پالن  لهاز جمو تدریس و ارزیابی 

مؤسسۀ تحصیالت های آینده 

 جهان است. عالی
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10 

 

 

از ارزیابی شواهد

 ؛محصالن

 الیحه امتحانات؛

برنامه های 

 درسی مضامین؛

پالن تهیۀ 

رهنمود بازبینی 

روش های 

ارزیابی 

 مضامین.
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5-6 

 . آموزش الکرتونیکی )استفاده از تکنالوژی( ۵-۶

 موسسه ظرفیت خویش را در تطبیق فراهم سازی آموزش الکرتونیکی انکشاف داده است.    

موسسه از تکنالوژی     

های موجود برای ارئه 

بخشهایی از برنامه 

خود استفاده می 

 مناید.

 لوژی های موجود مثل از تکنا

رتنت و نا کتور، کمپیوتر، جپرو 

در رشته وسایل ملتی میدیا 

های مختلف مؤسسۀ تحصیالت 

استفاده می شود. اتاق عالی 

مؤسسۀ تحصیالت های درسی 

 LCDجکتور و پرو  با مجهز عالی

ها دارای  پوهنځیست. همه ا

و در  کمپیوتر لب فعال بوده

تدریس مضمون کمپیوتر و سایر 

 میمضامین از آنها استفاده 

 .گردد

  موجود در تدریس از تکنالوژی

استفاده آن عظمی احد به 

گرفته و این امر باعث  صورت

دهی و یادگیری ترسیع روند یاد

شده است.  مؤسسه در سطح 

اطالع رسانی امور درسی و در 

به حد قابل امتحانات نیز 

از وسایل مالحظه ای 

 .شودمیالکرتونیک بهره گرفته 

 ی در کمیته آموزش الکرتونیک

سطح مؤسسه و پوهنحی ها 

فعال بوده و افراد متخصص و 

مسلکی در راس آن قرار دارد. 

این کمیته طرزالعمل کاری و 

پالن کاری مشخصی داشته و 

در راستای تحقق آن فعالیت 

 اعضای این کمیته می کند. 

6 5 

 

 

 

کمپیوترلب در     

 ها؛ پوهنځیهمۀ 

صنوف مجهز به    

کتور های جپرو 

 فعال؛

کتابخانه های    

 دیجیتالی؛

سالید های     

 آموزشی؛

 شواهد بر گزاری  

کورسهای آنالین 

 برای محصالن؛

پالن بر گزاری 

ورکشاپ های 

کمیتۀ  نیزمستا

 آموزشی الکرتونیک؛

موجودیت     

کتابخانه دیجییتالی 

 آنالین و آفالین؛
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پس از بر گزاری ورکشاپ و 

 بررسی توانایی ها و نیازمندی

ها و امکانات آموزش 

، زمینۀ گسرتش یونیکالکرت 

بیشرت آموزش ترکیبی را آماده 

ینده آموزش آ تا در می کند

این و آنالین در  یالکرتونیک

د. در مؤسسه بیشرت و فعال تر گ

این کمیته برای آموزش بیشرت 

های آموزش آنالین قرار  روش

 ۱۳۹۸سال است در زمستان 

برای  ورکشاپ های ویژه ای 

 بر گزار مناید.مؤسسۀ استادان 

5-7 

 . مشارکت جمعی ۵-۷

ئر موسسات تحصیلی داخلی و خارجی توامیت موسسه ظرفیت خویش را انکشاف داده تا با سا       

 همکاری برقرار مناید.

موسسه به  طور مؤثر  

توامیتهای همکاری را 

با سائر مؤسسات 

تحصیلی عالی داخل 

 افغانستان و یا

 برای  مؤسسۀ تحصیالت عالی

توسعۀ بهرت مسایل تحقیقی و 

مؤسسۀ آموزشی با تعدادی از 

، معارف، حقوق  تحصیالت عالی

برش و سایر ادارات و نهاد ها 

 

 

۶ 

 

 

۵ 
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نامه های همکاری را تفاهم 

 .امضا منوده است

مؤسسات بین املللی  

بر قرار می مناید تا 

اهداف اسرتاتیژیک  

خود را به انجام 

 برساند.

 

 نیزها  پوهنځیتعداد زیادی از 

یت های در راستای فعال

با خویش آموزشی و تحقیقی 

خارجی داخلی و  نهاد های

را امضا همکاری  تفاهم نامه

 کرده است.

  امضای تفاهم نامه ها سبب

گی جهت بزر انگیزه های شده 

جام فعالیت های مزید در روند ان

گیری فعال با نهاد های سهم

مدنی، -ملی، دولتی و اجتامعی

 مؤسسۀ تحصیالت عالیدر 

رشد تولید شده و باعث  جهان

استعداد های محصالن و 

ارتقای درجه تحصیلی استادان 

 این مؤسسه شود.

  مؤسسۀ تحصیالت عالیریاست 

تفاهم نامه تعداد در نظر دارد 

ضعیت بیشرت ساخته در و ها را 

تدریس، تحقیق و خدمات 

ۀ مؤسسۀ تحصیالت عالی و تجرب

استادان و محصالن تغییرات 

 مثبتی را به میان آورد. 

 

تفاهم نامه ها و       

توامیت های علمی 

با مؤسسات 

تحصیلی خارج و 

 داخلی؛

تفاهم نامه با      

ریاست ها و سازمان 

تی و غیر ی دولها

 تی؛دول

ارزیابی تفاهم نامه    

 ها.
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6 

 قیقتح -۶

ت های تحقیقی خویش را انکشاف داده و اطمینان می دهد که یموسسه در نظر دارد تا فعال     

  .استادان به طور فعال در کارهای تحقیقی مشغول می باشند

6-1 

 . تحقیق۶-۱

 ای از فعالیت تحقیقی را انجام می دهد.موسسه مجموعه       
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و  محصالن       

کارمندان در پروژهای 

تحقیقی شامل 

 هستند. 

  مؤسسۀ تحصیالت استادان

بر عالوۀ انجام تحقیقات  عالی

علمی انفرادی و چاپ مقاالت 

لمی شان، در پروژه های ع

نیز سهیم بوده و ی تحقیق گروپ

در این راستا فعالیت و تالش 

پروژه (  ۷ )چنانکه . می کند

و تحقیقی توسط استادان 

تحصیالت  محصالن مؤسسه

از در حال اجر است.  عالی

بسیاری از سوی دیگر محصالن 

اخیر  ها در سمسرت هایرشته 

شان پایانامه های تحصیلی 

همچنان . تحقیقی می نویسند

پروژه های تحقیقی صنفی 

با انجام محصالن موجود بوده و 

 .  کنندمی منره کسب آن 

 طرزالعمل علمی مرکز تحقیقات 

مشخی را در رابطه به چگونگی 

انجام تحقیق و پروسه نوشنت آن 

 تدوین منوده است. 

  فعالیت های تحقیقی که در

و  مؤسسۀ تحصیالت عالیسطح 

های مختلف صورت  پوهنځی

گرفته زمینه ساز بسیار خوبی 

ی مشکالت برای شناسای

. تحقیقات است موجوده جامعه

انجام شده فیصدی بسیاری 

و معضالت کمی از مشکالت 

موجوده در جامعه را انعکاس 

اده است و در آینده نیاز های د

در راستای تحقیقات  شدید

علمی در بخش های مختلف 

اجتامعی، اقتصادی و... 

 احساس می گردد.

   نظربه اهمیت و رضورت انجام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۸ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۷ 

 

راپور تحقیقات    

 استادان؛

منونه از    

تحقیقات 

 محصالن؛

پالیسی مدون    

حامیتی از 

تحقیقات علمی 

برای استادان و 

 محصالن؛
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6-2 

 حامیه . ۶-۲

 ، توسعه می بخشد.موسسه ظرفیت های خود را برای حامیت از فعالیت های تحقیقی      

کمیته  پوهنځیهر        

تحقیق را ایجاد منوده 

است که مسؤل حامیه 

و پالنگذاری به سطح 

 باشد.  پوهنځی

  طح سکمیته های تحقیق در

موجود ها  پوهنځیو ه مؤسس

ول بوده و این کمیته ها مسو 

برنامه ریزی و نظارت از کارهای 

تحقیقی استادان و محصالن 

اند. در بخش تحقیق بودجه 

بوده و استادان کافی موجود 

 نیز از موضوع آگاه هستند.

 پیرامون چگونگی انجام تحقیق 

دایر ورکشاپ های متعددی 

 گردیده است.

 از  جهانتحقیقات علمی  مرکز

بدینسو در این  ۱۳۹۶سال 

. کمیته فعالیت دارد مؤسسه

تحقیق  اصلی و فرعی های

جلسات منظم و کتاب ثبت 

این کمیته ها  جلسات دارند. 

تحقیقی کار  های روی طرح

تحقیقات  مرکز می منایند. 

توانسته آثار متعددی را  علمی

 به چاپ برساند.

  جهت گسرتش فعالیت های

تحقیق پالن انکشافی تحقیق 

تدوین گردیده و کوشش می 

ر راستای تحقق آن کار شود د

 صورت گیرد. 

۶ ۵ 

 

 

 

 

حامیوی  شواهدی

از کار های تحقیقی 

 که صورت گرفته؛ 

امکاناتی که در    

بخش تحقیق 

 موجود است؛

پالن انکشافی 

 تحقیقات علمی؛

کتاب ثبت    

جلسات کمیته 

 تحقیقات علمی.
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6-3 

 . آموزش۶-۳

 .استادان خویش را توسعه می بخشدموسسه مهارتهای تحقیقی و ظرفیتهای        

موسسه با استفاده از     

وزشی برنامه های آم

ملی و مؤسسه ای، 

را  هاستادان نخب

منحیث مسؤولین 

ب و تحقیق در چارچ

نهاد تحصیلی خویش 

 می دهد.آموزش 

  مؤسسۀ مرکز تحقیقات علمی

و جهان  تحصیالت عالی

مین کیفیت ضۀ تیتکم

در ورکشاپ های متعددی را 

روش های تحقیق رابطه به 

و محصالن دایر برای استادان 

 .منوده است

 که در این باره  یورکشاپ های

دایر شده است تا حد زیادی 

 بتوانسته در تشویق و ترغی

استادان و محصالن در جهت 

انجام پروژه های تحقیقی و 

نگارش مقاالت علمی سهم 

 .ای را ایفا کندارزنده 

 سۀ مؤستحقیقات علمی  مرکز

برای تقویت  تحصیالت عالی

های علمی تحقیقاتی  مهارت

استادان پالن های ویژۀ 

و  ۱۳۹۷آموزشی را برای سال 

روی دست را سالهای بعدی 

 .دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۵ 

لیست سینار 

ها و ورکشاپ 

 ها 

حارضی، پاور 

پوئنت، تصاویر 

 وصوت
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7 

 استادان و کارمندان -۷

، مدیریت و انکشاف داده تا اطمینان دهد که کارمندان خویش را مقررو موسسه استادان      

  سرتاتیژیک خویش می باشد.اقادر به رسیدن به مأموریت و اهداف 

7-1 

 . ظرفیت اکادمیک ۷-۱

پیش برد قرر می مناید که غرض موسسه کارمندان را با سویه های تحصیلی مناسب م      

 اکادمیک پاسخگوی نیازمندیها باشند.برنامه های 

موسسه می تواند        

نشان دهد که برای 

پیشبد متام برنامه 

های اکادمیک خود 

مطابق با تعداد 

محصالن ثبت نام 

شده، کارمندان 

خدام ستمناسب ا

           منوده است. 

  مؤسسۀ تحصیالت عالی

 ۸۰۰۰جهان با داشنت حدود 

ۀ لیسانس، محصل در دور 

( استاد به سویه ۳۰۲)دارای

، ماسرتی و های دکتورا

لیسانس دایمی و قرار دادی 

قادر است برنامۀ دارد.که 

لیسانس را به وجهه احسن 

میانگین تعداد که پیشببد. 

در برابر ( ۲۹محصالن حدود )

  .هر استاد است

  موجودبت تعداد کافی

استادان و کارمندان در 

 مؤسسۀ تحصیالت عالی

کیفیت  بهبودمنجر به  جهان

بیشرت ه خدمات تدریس و اری

 گردیده است.

 جذب اعضای کادر جدید و 

دایمی برای رشته های 

یژیک و تمختلف در پالن اسرتا

 وامنود شدهپالن تطبیقی تقرر 

مؤسسۀ تحصیالت و رهبی 

ها  پوهنځیو  جهان عالی

برای جذب استادان دایمی 

10 8 

لیست متام    

اساتید به 

 ته،شتفکیک ر 

 دیپارمتنت و...؛

موجودیت    

د و مدارک سناا

 استادان؛

تناسب    

استادان و 

محصالن به 

تفکیک 

 دیپارمتنت ها.
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و همواره  تالش زیادی منوده

های مورد نیاز را به  بست

 .سپرده استاعالن می 

7-2 

  ظرفیت غیر اکادمیک  .۷-۲

تعداد کارمندان مورد نیاز خود را که از مهارتهای خاص جهت  ت عالیموسسه تحصیال         

 انجام امورات غیر اکادمیک بر خوردار باشند، مقرر منوده است.

موسسه می تواند       

نشان دهد که برای 

 متام دفاتر اداری خود

مطابق با تعداد 

محصالن ثبت شده، 

کارمندان مناسب 

 استخدام منوده است.

  عالی مؤسسۀ تحصیالت

آمریت استادان و  جهان

را در تشکیل منابع برشی 

 خود داشته و این دو بخش

 شان مطابق الیحه و ظایف

 این مؤسسهد. نفعالیت دار 

دارای تشکیل اداری 

با داشنت  باشدمیمناسب 

( ۴۳کارمند اداری و)( ۳۲)

کارمند تخنیکی و خدماتی 

کارمندان بر اساس  این

تشکیل فعلی پاسخگوی 

های استادان و نیازمندی 

مؤسسۀ محصالن و ادارۀ 

است؛ ولی  تحصیالت عالی

کمی وانکشاف  با گسرتش

اداری  کیفی نیاز به تشکیل

در مورد  است که بایدبیشرت 

 آن تصمیم گرفته شود.

  موجودیت تعداد مناسب

کارمندان اداری و خدماتی 

باعث شده است تا محصالن 

در اوقات رسمی به 

کتابخانه، انرتنت کلپ، 

نرشات، اتاق مطالعه و متام 

 

 

 

 

 

 

۱۰ 

 

 

 

 

 

 

۸ 

 

 

 

لیست متامی    

کارمندان به 

تفکیک وظیفه، 

تجارب کاری، 

و  سویه علمی

 ...؛

موجودیت     

اد و مدارک و سنا

 ها؛ دقراردا

تناسب    

کارمندان  

محصالن به 

تفکیک 

 دیپارمتنت.
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مؤسسۀ تحصیالت شعبات 

دسرتسی داشته  عالی

ایش تشکیل و ز شند.افبا

دان بیشرت استخدام کارمن

در پالن اسرتاتیژیک و 

مؤسسۀ تحصیالت تطبیقی 

 تذکر گردیده جهان عالی

  یافته است.

  موجودیت تعداد مناسب

کارمندان اداری و خدماتی 

باعث شده است تا محصالن 

در طول متام اوقات رسمی 

به کتابخانه، انرتنت کلپ، 

نرشات، اتاق مطالعه و متام 

شعبات مؤسسۀ تحصیالت 

عالی دسرتسی داشته 

 باشند.

 مؤسسۀ رهبی  هیات

 با ترتیب تحصیالت عالی

تشکیل اداری مورد نیاز 

تالش دارد که تشکیل 

مؤثر تری داشته مناسب و 

باشد. از همیرنو همه ساله 

تشکیل خود را بازنگری 

منوده یک سلسله تغییرات 

 می آورد.
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۷-۳ 

 

 

 

 

  پالیسی ها و پروسه استخدام .۷-۳

متام پالیسی ها و پروسه های استخدام، تعیین حجم کار و ارتقای کارمندان بر اساس        

 شایستگی و شفافیت صورت می گیرد.

موسسه یک          

اداره منابع برشی 

 دارد.

  مؤسسۀ تحصیالت عالی

جهان دارای آمریت منابع 

برشی است. آمریت منابع 

ل ثبت و مسوو برشی مؤسسۀ 

طی مراحل استخدام کادر 

علمی، کارمندان اداری و نیز 

تطبیق پالیسی های 

استخدام و اطالع رسانی 

 از طریق بست های خالی را 

ی و سایت وسایل ارتباط جمع

صفحه فیسبوک و مؤسسه 

 است.مؤسسه 

  استادان  آمریتموجودیت

منابع برشی موجب  آمریتو 

شفافیت هر چه بیشرت پروسه 

استادان و استخدام 

همچنان کارمندان شده  

مندان  دان و کار سوابق استا

و اری به صورت درست نگهد

 شود.میآرشیف 

 دان درصورت افزایش کارمن

تشکیل نیز گسرتده تر می 

 شود. 

 

 

 

 

 

 

 

۱۰ 

 

 

 

 

 

 

 

۹ 

 

 

 

 

تشکیل آمریت 

 منابع برشی؛

الیحه وظایف 

آمریت منابع 

 برشی؛

پالیسی تقرر و 

 انفکاک کارمندان.

7-4 

  فعالیت های استادان. ۷-۴

 فعالیت متام استادان، هر ساله به بهبود کیفیت کاری شان به بررسی گرفته می شود.       
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موسسه با استفاده  

از مشاهده دروس 

به بهبود فعالیت 

استادان کمک می 

 کند.

 ی اصالحی از الیحۀ ارزیاب

 کیفیت تدریس در مؤسسه

طبق تحصیالت عالی جهان 

الیحه ارزیابی تدوین شده 

توسط ریاست تضمین 

کیفیت و اعتباردهی صورت 

از طریق گرفته و این مورد 

کمیتۀ تضمین کیفیت 

کیفیت  .گرددتطبیق می

در استادان مؤسسه تدریس 

قدم اول توسط خودشان و با 

استفاده از پرسشنامه های 

ویژه کمیته با نظر خواهی از 

گیرد. در  محصالن صورت می

 قدم دوم آمرین دیپارمتنت ها

با استفاده از چک لیست و 

مشخص استاد را فارمت 

ارزیابی منوده منره دهی می 

 .در مرحله کند

۱۰ 9 

ارزیابی  پرسشنامه 

حضوری از کیفیت 

 تدریس؛ 

پرسشنامه ارزیابی 

اصالحی از کیفیت 

تدریس توسط 

 استاد
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اصلی نهایی، کمیته   

تضمین کیفیت با استفاده 

کیفیت توزیع پرسشنامه  از 

ارزیابی را تدریس استادان 

و فیدبک آن را به  منوده

داده محصالن و استادان 

و گزارش آن با وزارت  دشه

تحصیالت عالی رشیک 

شود. ارزیابی ساخته می

حضوری از کیفیت تدریس 

دیپارمتنت استادان توسط 

صورت میگیرد یا شورای 

علمی مؤسسۀ تحصیالت 

عالی کادر مشخص را 

دارد تا با فارمت توظیف می

مشخص ارزیابی حضوری از 

تدریس استاد داشته باشد. 

از گزارش ارزیابی حضوری 

کیفیت تدریس استاد به 

شخص استاد و بخشهای 

مربوط و ریاست محرتم 

ارتقای کیفیت نیز فرستاده 

می شود که شواهد در 

 زمینه موجود است .

  ارزیابی از کیفیت تدریس

قاط استادان توانسته است ن

ضعف در پروسه تدریس 

و بعداً پیرامون  ی شدهیشناسا

 حل آن اقدام صورت گیرد. 

  اری کنفرانس های بیشرت برگز

و ورکشاپ های اصول 

 

 

  

منونه گزارش 

ارزیابی از کیفیت 

تدریس توسط 

 خود استاد؛

شواهدی باز 

خورد نظریات 

محصالن و پالن 

های بهبود 

تدریس در سطح 

استادان و 

 . ها دیپارمتنت
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۷-۵

 

 

  فعالیت کارمندان. ۷-۵

 ات متام کارمندان اداری با توجه به اصالحات در کیفیت کاری شان بررسی می شود.اجر        

تدریس در پالن های تطبیقی 

سال آینده گنجانیده 

 شود.می
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موسسه       

برای متام 

کارمندان 

اداری که از 

انتقادات و 

پیشنهادات 

استفاده 

منوده و 

قابل  مسایل

بهبود خود 

را شناسایی 

می کنند، 

یک پروسه 

بررسی 

فعالیت 

ساالنه را 

ایجاد منوده 

 است.

  مؤسسۀ فعالیت کارمندان اداری

به گونه ساالنه  تحصیالت عالی

ده از ات اداری با استفیتوسط معاون

. گرددمیفورمه های ویژه ارزیابی 

فرادی کارمندان اداری دارای پالن ان

های شان را در  یتو آنها فعال بوده

مچنان متام می کنند. ه آن ذکر

اداری پالن عملیاتی  کارمندان

 . ساالنه دارند

 اداری ساالنه کارمندان  ارزیابی

ه مؤسستوانسته است تا نقاط ضعف 

شناسایی و در جهت رفع آنها 

شامل مورد که این  شودکوشش 

پیشنهاد استخدام کارمندان بیشرت، 

کارمندان ضعیف و  نییجایگز

 .باشدمیتشویق کارمندان قوی 

 قرار است تا در پالن تطبیقی سال 

 موارد زیر گنجانیده شود:  آینده

ایجاد سیستم دریافت پیشنهادات،  .1

انتقادات و شکایات به صورت آنالین 

مؤسسۀ و از طریق ویب سایت 

 .جهان تحصیالت عالی

ایجاد سیستم دریافت پیشنهادات،  .2

بکس انتقادات و شکایات از طریق 

مؤسسۀ تحصیالت در  شکایاتیها

 .عالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۹ 

پالن های عملیاتی 

ساالنه در روشنایی باز 

خورد نظریات ارزیابی 

 کنندگان؛

شواهد بررسی ارزیابی 

خودی کارمندان توسط 

 محصالن و مراجعین؛

های انفرادی پالن 

 کارمندان؛

نتایج ارزیابی از 

 کارمندان.
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۷-۶
 

 

  انکشاف مسلکی. ۷-۶

موسسه نیازمندیهای انکشافی متام کارمندن را تشخیص و شناسایی منوده و می کوشد تا        

 مد نظر قرار دهد. آنها را

موسسه یک شخص  

را که مسؤول مدیریت 

متام جنبه های 

لکی می سانکشاف م

تعیین منوده باشد 

 است.

 همؤسسکارمندان  منابع برشی آمریت 

ذریعه بر گزاری و  تحصیالت عالی

هامهنگی در برگزاری کنفرانس ها و 

ورکشاپ های ظرفیت سازی و همچنان 

تحصیالت  همؤسسفرستادن استادان 

و دوکتورا به بورسیه های ماسرتی  عالی

 همؤسسزمینه پیرشفت کارمندان 

 می مناید.را فراهم  تحصیالت عالی

  های  ارگان باایش هامهنگی ها افز

زیربط جهت جستجوی بورسیه های 

 همؤسستحصیلی برای کارمندان 

در پالن سال تطبیقی  تحصیالت عالی

 سال آینده گنجانیده خواهد شد.

 

۱۰ ۹ 

 

الیحۀ 

وظایف 

یت آمر

منابع 

 برشی،

پالن 

عملیاتی 

آمریت 

منابع 

 ؛برشی

   

 

۷-۷ 
 ی های اکادمیکدآزا. ۷-۷

 .آزادی اکادمیک مطابق به قانون حامیت و مورد تشویق قرار داده می شود       
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موسسه اطمینان         

می دهد که متام 

ز استادان و محصالن ا

اساسات آزادی های 

اکادمیک که 

رچارچوب قانون د

تحصیالت عالی 

افغانستان محفوظ 

گردیده است، واقف 

 اند.

  ،قانون تحصیالت عالی، مقررات

عمل داخلی و لوایح مرتبط طرزال

دیگر به دسرتس استادان قرار دارد. 

عالوه بر آن آزادی اکادمیک به حیث 

یک ارزش و اصل در نزد هیات 

رهبی مؤسسه قرار داشته و این 

اصل در مؤسسه تطبیق می شود. 

از آزادی متام استادان و محصالن 

اکادمیک برخوردار بوده و این امر در 

جریان ارایه کنفرانس، سمینار و نرش 

مقاالت به شکل واضح دیده می 

ستادان در اشرتاک اشود. همچنان 

کمیته های مختلف ارایه نظریات، 

واه آنها گ اتپیشنهادات و انتقاد

برآزادی اکادمیک است. از سوی 

اشرتاک استادان در تصمیم دیگر 

ی ها از طریق کمیته های گیر 

مختلف و اشرتاک استادان و 

سسه عمومی مؤ  مجالسمحصالن در 

خود نشان  جهانتحصیالت عالی 

دهنده رعایت آزادی های اکادمیک 

 می باشد.

  مؤسسۀ آزادی های اکادمیک در

باعث  جهان تحصیالت عالی

غنامندی هر چه بیشرت کمیته های 

مؤسسۀ تحصیالت ختلف در سطح م

و همگان باعث غنا  پوهنځیو  عالی

گردیده  جهان مجالسمندی 

طیف وسیعی از مقاالت که طوریکه 

ی اکادمیک استادان دمنایانگر آزا

 است به نرش رسیده.

  در پالن تطبیقی سال آینده طرح

تحقیق کتابخانه ائی بر روی ابعاد 

آزادی های اکادمیک در نظر گرفته 

 خواهد شد.

۶ ۵ 

موجودیت قانون  

اساسی کشور در 

 ادارات؛

موجودیت    

قانون تحصیالت 

 عالی در ادارات؛

موجودیت   

مقررات، و لوایح 

و طرزالعمل ها  

داخلی درادارات 

 مربوطه؛

شواهد بر    

گزاری ورکشاپ 

 های مرتبط.
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۷-۸ 

  شکایات کارمندان. ۷-۸

 موسسه به طور مؤثر شکایات، نارضایتی ها و نظم و انظباط را مدیریت می کند.       

موسسه طرزالعمل      

های راغرض وارسی 

شکایات کارمندان 

ایجاد منوده و آن را 

 تعقیب می مناید.

 میته و کپلین و دس الیحۀ نظم

 جهت و دسپلین های نظم

شکایات  رسیدگی به

و کارمندان استادان، 

. محصالن موجود است

های شکایات به  صندوق

پوهنحی وار و سطح صورت 

مؤسسه موجود بوده و این 

منظم باز صندوق ها به شکل 

و به شکایات رسیدکی  شده

از  د.گیر  میبه موقع صورت 

سوی دیگر میکانیزم چگونگی 

باز شدن صندوق شکایات 

تدوین گردیده و برای هر 

پوهنحی مسوولین باز منودن 

شکایات تعیین صندوق 

عالوه بر آن  گردیده است. 

در صورت داشنت کارمندان 

به هر نوع شکایات و انتقاد 

ریاست و به گونۀ مستقیم 

یا ریاست یت اداری ومعاون

از منوده ها مراجعه  پوهنځی

این طریق به شکایات شان 

 . کمیتهشودمیرسیدگی 

رسیدگی به شکایات 

رعلمی و کمیته رسیدگی کاد

 کارمندان اداریبه شکایات 

۱۰ ۹ 

موجودیت 

صندوق شکایات 

 ؛برای کارمندان

یته مایجاد ک

بررسی شکایات 

کارمندان اداری 

و رسیدگی به آن 

 ها؛

منونه از کار 

کمیته بررسی 

شکایات 

 کارمندان اداری؛

طرزالعمل 

رسیدگی به 

شکایت 

 کارمندان اداری.
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ول نظارت بر پروسه و مسو 

چگونگی رسیدگی بر شکایت 

را به عهده  ؤسسهمدر سطح 

 دارد.  

  به خاطر شنیدن مشکالت و

پیشنهادات محصالن هیات 

رهبی مؤسسه به خصوص 

شخص رئیس مؤسسه به 

صنوف رفته نظریات و 

پیشنهادات محصالن را از 

نزدیک شنیده به آن رسیدگی 

 می کند.

 به کمیتهکارمندان  همراجع 

 رسیدگی به شکایات کادر

و کمیته رسیدگی به  علمی

 شکایات کارمندان اداری

 مؤسسۀ تحصیالت عالی

جهت حل مشکالت خویش 

افزایش رضایت از عملکرد 

 را در مؤسسۀ تحصیالت عالی

 پی داشته است.

  ایجاد سیستم آنالین دریافت

شکایات و پیشنهادات برای 

به کارمندان و محصالن 

صورت جداگانه در ویب سایت 

مؤسسۀ تحصیالت عالی 

جهان و در شعبه پذیرش 

مؤسسۀ تحصیالت عالی در 

پالن تطبیقی سال آینده 

 گنجانیده خواهد شد.
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۸ 
 تجارب محصل  -۸

، موسسه از ایجاد فضای مثبتی اطمینان می دهد که در آن محصالن می توانند بهرت بیاموزند     

 انکشاف یابند و موفقیت کسب کنند.

۸-۱ 

  معلومات محصالن. ۸-۱

موسسه دارای سیستم های که در آن معلومات محصالن جمع آوری و تحلیل می گردد می       

 باشد.

 

معلومات اساسی  

پیرامون ثبت نام 

محصالن، دوام 

تحصیل، ارتقا و 

موفقیتهای آنان جمع 

آوری، ذخیره و غرض 

ارزیابی و مقاصد 

پالنگزاری در دسرتس 

 قرار می گیرد.

  به صورت پوهنځی در هر

ت اساسی گانه معلوما جدا

 محصالن مثل ثبت نام جدید

رغان و نیز به لشموالن و فاا

گونه سمسرتوار دستاورد 

چون شامر کامیاب  های آنها

چانس دو و  ها، ناکام ها،

و محروم و سه، تکرار مضمون 

 ... ثبت گردیده نیز اخطار و

و به اطالع محصالن رسانیده 

 پوهنځی. در سطح شودمی

ها، کمیته های امتحانات و 

دیپارمتنت ها از این داده ها 

برای بهرت شدن وضعیت 

کنند.  محصالن استفاده می

 تحصیالت عالی مؤسسهدر 

متام فعالیت های محصالن 

درج دیتابس و سوابق شان 

 . شودمی

  در نتایج محصالن نقاط

و  شدهآسیب پذیر شناسائی 

برای محصالن کورس های 

تقویتی در مضامینی که 

محصالن در آن مشکالت 

۱۰ ۹ 

سیستم حفظ و 

تحلیل ارقام 

احصایوی 

 ؛محصالن

تحلیل ارقام  

احصایوی 

 محصالن؛

تحلیل ارقام 

معلوماتی 

محصالن به 

اساس نتایج 

 تحلیل و دادن

 بازخورد به آن ها.
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 می گردد. دارند دایر 

  در نظر  محصالن تینمعاو

دارد تا در روشنی لوایح و 

مقررات موجود و نیازمندی 

های واقعی، اقدام به طرح 

مکانیزمی برای استفاده 

بیشرت و سیستامتیک از 

معلومات محصالن مناید تا 

ا و دیپارمتنت ها ه پوهنځی

بهرت و حتا مدیریت محصالن 

بتوانند از این داده ها برای 

بهبود وضعیت کار خود و 

 محصالن استفاده منایند.

۸-۲ 

 شنهادات و انتقادات محصالنپی .۸-۲

موسسه پروسه ای را غرض جمع آوری پیشنهادات و انتقادات محصالن ایجاد منوده و به وسیله       

 آن ساحات مورد اصالح را تشخیص می مناید.

موسسه به طور        

منظم به محصالن و 

منایندگان آنها از 

طریق سوی ها و 

سائر روش ها مشورت 

به  تامی مناید 

نیازمندیها و تجارب 

آنها بهرت رسیدگی 

 صورت بگیرد.

 کمیتۀ ارتقای کیفیت به گونۀ 

سمسرت وار با توزیع پرسشنامه 

را گرفته محصالن نظر نظریات 

و معاونیت محصالن عالوه بر آن 

ده با مناین پوهنځیریاست 

های محصالن از نزدیک 

مالقات کرده به مشکل شان 

. در پهلوی رسیدگی می کنند

 محصلینآنها، صندوق شکایات 

مؤسسۀ تحصیالت در سطح 

برای جمع آوری شکایات  عالی

محصالن نصب شده است. 

و  مؤسسۀ تحصیالت عالی

ها از طریق مناینده  پوهنځی

یا از طریق صالن وهای مح

۱۰ ۹ 

 

 

 

 

 

جلسات منظم 

ام با ناستادان راه

محصالن در سطح 

 ها؛ پوهنځی

ثبت میتود 

جلسات با 

 محصالن؛

باز کردن صندوق 

شکایات، انتفادات 

در حضور 
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آمریت دیپارمتنت و مدیریت 

تدریسی محصالن را از 

اقدامات انجام شده آگاه می 

با محصالن سازند. جلسات 

نیز به صورت ماهوار در  نخبه 

 مؤسسۀ تحصیالت عالیسطح 

 ار می گردد.برگز 

  جلسات با محصالن و مناینده

های ایشان رفع کاستی های 

موجود را ترسیع بخشیده 

 است.

  مؤسسۀ کمیتۀ ارتقای کیفیت

در نظر  جهان تحصیالت عالی

دارد تا برای فیدبک دادن و 

پاسخ دهی بهرت و نظام مند به 

ها و انتقاد های ادهپیشن

را  ه ایژ فارمت وی ،محصالن

و از طریق کمیته  منودهتهیه 

 فرعی تضمین کیفیت باهای 

رشیک سازد تا از  پوهنځیهمه 

آنها در اطالع رسانی به 

 الن استفاده صورت گیرد.محص

 منایندگان صنوف.

۸-۳ 

 مهارت های فارغ التحصیالن . ۸-۳

خود مشخص ساخته است تا آنها را قادر به ت های غرض انکشاف فارغ التحصیالن موسسه مهار       

 شان سازد.  کسب مؤفقیت در وظایف
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موسسه با استخدام          

کنندگان در ارتباط می 

باشد تا مهارتهای را که 

فارغین غرض کسب 

موفقیت در محل کاری 

خویش به آنها نیاز دارند 

 مشخص سازند.

  نیاز مورد مهارت های

یکومل و سند محصالن در کر

کورس پالیسی هر رشته و نیز 

هر مضون مشخص  پالیسی

شده است. تعدادی از رشته 

مؤسسۀ های کاربردی در 

ارتباط  جهان تحصیالت عالی

نزدیک تری با سازمان های 

تی برای و غیر دولدولتی 

تشخیص مهارت های مورد 

نیاز فارغان دارند و کامبیش 

استخدام کنندگان را به گونۀ 

تقیم در انکشاف غیر مس

مهارت های محصالن شامل 

 سازد. می

  ارتباط با استخدام کنندگان

معلومات مؤثری را به دسرتس 

 مؤسسۀ تحصیالت عالی

ده است که به قرار دا جهان

ریکومل اساس این معلومات ک

ها تجدید  پوهنځی بعضی

به وزارت موضوع نظر شده و 

محرتم تحصیالت عالی 

ولی این  پیشنهاد شده است.

در آغاز راه است پروسه هنوز 

و  و برای نهادینه شدن آن

استفاده بیشرت از بازار کار و 

استخدام کنندگان و شامل 

ساخنت آنها و دیدگاه شان در 

 پروسۀ 

۸ ۶ 

 

 

انکشاف  ممیکانیز 

مهارت های 

محصالن بر اساس 

 بازار کار؛

نظر خواهی از 

ادارات استخدام 

روز کننده جهت ب

برنامه های سازی 

 درسی و عملی؛

ر برنامه های یتدب

آموزشی برای 

ارتقای ظرفیت 

 مسلکی محصالن؛

گزاری کنفرانس بر 

ها و ورکشاپ های 

مشرتک با ادارات 

دولتی و خصوصی 

 استخدام کننده.
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کریکومل های درسی  بازنگری  

رشته ها ایجاد گردد و محصالن 

با مهارت های مورد نیاز بازار 

؛ چنانکه در گردندمی مجهز 

بازنگری کریکومل چنین کاری را 

و از استخدام  انجام داد

نامه از طریق پرسشکنندگان 

 ؛نظریات آنها خواسته شد

در جلسات مشرتکی  همچنان

قرار  نظریات آنها گرفته شد

این مورد در کریکومل  است

  گنجانیده شود. 

   

 
۸-

۴ 

  خدمات و حامیه محصالن. ۸-۴

موسسه خدماتی را غرض حامیت از نیازمندیهای اکادمیک و شخصی محصالن تهیه و        

 . تدارک می مناید

ه موسسه ب  

محصالن خدمات 

مشورتی را که به  

نیازمندیهای 

شخصی و اکادمیک 

آن ها پاسخگو باشد 

 فراهم می مناید.

  ها برای متام  پوهنځیدر سطح

د رهنام معرفی صنوف استا

ت. استادان رهنام اس گردیده

ویا استادان مشاور مسوولیت 

دارند در زمان های مختلف به 

صنوف رفته ضمن آگاهی دهی 

در رابطه به موضوعات مختلف 

نظریات و پیشنهادات محصالن 

را شنیده در قسمت رفع آن 

اقدام می کند. عالوه بر آن 

و  مدیریت تدریسی،  اجرائیه

متنت و استادان ر دیپا ینرآم

 خدمت محصل است.همه در 

همچنان در جریان دروس 

ورکشاپ ها و کورس های کار 

برنامه های ویژه برای  و یآموز 

۱۰ ۹ 

 

 

 

 

لیست استادان    

راهنام در سطح 

 ؛ها پوهنځی

گزارش استادان    

 راهنام؛

الیحۀ وظایف    

 استادان راهنام.
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رهنامیی محصالن دایر می 

 گردد. 

  همؤسسمحصالن امور معاونیت 

نتایج کار  تحصیالت عالی

 ۱۳۹۷محصالن را در سال 

تحلیل منود تا بتواند خدمات 

حامیوی بهرت و خوبرت به 

 .محصالن داشته باشد

  استخدام یک روانشناس

آموزشی در پالن تطبیقی سال 

 جاری معاونیت 

 

امور محصالن پیش بینی شده   

هنوز هم این است، الکن به 

 در جریان است. پروسه

   

۸-۵ 

  انصاف و عدالت. ۸-۵

، معایب اجتامعی، فیزیکی و یا دیگر موسسه تضمین می کند که رصف نظر از جنسیت 

 فتار می شود.محدودیتها با همه محصالن به شکل عادالنه و منصفانه ر 
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موسسه پالیسی  

انصاف و عدالت را 

تهیه منوده است که 

 یهدف آن بر قرار 

انصاف و عدالت 

بوده و آنها را به 

دسرتس همه افراد 

ذیربط قرار می 

 دهد.

  بر اساس قانون اساسی کشور و

قانون وزارت تحصیالت عالی و 

مقررات و لوایح دیگر، هر نوع 

تبعیض بین شهروندان و 

محصالن بر اساس جنس،قوم، 

مذهب، حالت فزیکی و ... غیر 

مؤسسۀ قانونی است. در 

، با جهان تحصیالت عالی

تطبیق قانون در استخدم 

استادان، کارمندان و جذب 

 افراد،محصالن و بر خورد با 

هیچ تبعیض ساختاری صورت 

ۀ نظم و منی گیرد. کمیت

دسیپلین و کمیتۀ جندر 

ول کسب اطمینان از مسو 

رعایت انصاف و عدالت در برابر 

ه . مدیر همۀ محصالن است

ول نظارت از رعایت جندر مسو 

تی در سطح عدالت جنسی

و تهیۀ  مؤسسۀ تحصیالت عالی

گزارش به مقام ریاست مؤسسه 

عمل پالیسی لطرزااست. 

شورای  عدالت و انصاف از طرف

تا  مؤسسه  تأیید گردیدهعلمی 

در روشنایی قانون اساسی 

کشور و قانون، مقررات و لوایح 

تحصیالت عالی و وزارت 

طرزالعمل عدالت و انصاف به 

د تأمین گونۀ مدون و نظام من

کننده انصاف و عدالت برای 

همه استادان، کارمندان و 

۱۰ ۹ 

 

 

 

 

موجودیت پالیسی 

 انصاف و عدالت؛

دیت کمیته و موج

جندر در سطح 

نهاد و ادارات 

 پایین تر؛

 کتاب جلسات،

طرزالعمل والیحۀ 

وظایف کمیته 

 جندر؛

 اتحادیه محصالن؛

شورای محصالن 

 نخبه.
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 محصالن  باشد.

   مؤسسۀ تحصیالت عالیدر 

گی با کمیته فرهن جهان

 طرزالعمل آن، انجمن محصالن

و پالیسی عدالت و انصاف 

که هدف عمده و  موجود بوده

 اساسی آن 
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تأمین عدالت و انصاف و   

تقویه و رشد استعداد 

  .محصالن است

  و  پالیسی انصافموجودیت

ش یافزا سبب عدالت

 استادان، دلبستگی

به  محصالن کارمندان و

شده  مؤسسۀ تحصیالت عالی

 است.

  مؤسسه و انکشاف با توسعه

کمیته جندر در  تشکیل آن

ها ایجاد  پوهنځیسطح 

 .گرددمی

   

۸-۶ 

  پالیسی انظباطی و طرزالعمل ها. ۸-۶

موسسه دارای یک پالیسی انظباطی بوده که رفتار و سلوک اخالقی محصالن را مدیریت       

، نظارت می منوده و نقل آن به متام آنها توزیع گردیده است و توسط ساختارهای  کمیته

 گردد.

موسسه دارای یک       

پالیسی انظباطی برای 

محصالن بوده که در آن 

راجع به جزئیات 

عمل های لطرزا

انظباطی تفصیالت 

ارائه می کند و توسط 

کمیته انظباطی به 

و  پوهنځیسطح 

موسسه تحصیلی، 

 نظارت می گردد.

کمیته نظم و دسپلین در 

مؤسسۀ تحصیالت سطح 

 پوهنځیو در سطح هر  عالی

به  موجود بوده و این کمیته

شکایات و موارد انضباطی  

رسیدگی می کند. کمیته با 

رسیدن هر نوع شکایات از 

محصالن و کارمندان کادری 

بر جلسه دایر کرده و اداری 

اساس الیحۀ نظم و دسپلین 

وزارت تحصیالت عالی و 

داخلی اجراآت می  طرزالعمل

جهت جلوگیری از  مناید.

وقوع هر نوع مسایل نظم و 

۱۰ ۹ 

موجودیت   

کمیته نظم و 

دسپلین در 

مؤسسۀ سطح 

تحصیالت 

و  عالی

 ؛ها پوهنځی

موجودیت    

پالیسی و 

طرزالعمل نظم 

 و دسپلین؛

قرار دادن    

پالیسی نظم و 

دسپلین در 
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برنامۀ  از طریقدسپلینی 

دنامۀ های درسی، تعه

محصالن و برن های مربوط و 

در رابطه به  استادان رهنام

ضباطی اطالع ان مسایل 

ت یرسانی می شود. معاون

تحصیالت  همؤسسمحصالن 

در روشنایی قانون و  عالی

 مقررات تحصیالت عالی 

باطی رهنمود)رهنمود انض

واضح برای تنظیم  محصالن(

باطی محصالن در امور انض

ه صنف و محیط مؤسس

تهیه را تحصیالت عالی 

و تاییدی شورای علمی  منوده

 .را گرفته است

متام از سوی دیگر  

از طریق ویب طرزالعمل ها 

ت به دسرتس همه قرار یسا

 گرفته است. 

  طرزالعمل نظم و موجودیت

 و پیگیری جدی آن، دسپلین

نظم در سطح مؤسسۀ 

تحصیالت عالی را بهبود 

سبب نهادنیه بخشیده و 

در جامعه  شدن رفتار اخالقی

 .گردیده است

 

معرض دید 

 محصالن.
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۹ 

 ارتقای کیفیت و بهبود -۹

الیت هایش ساختار ها و عموسسه غرض بررسی و اصالحات دایمی در کیفیت جنبه های ف     

 پروسه هایی را روی دست دارد.

 

۹-۱ 

 . نهاد و مدیریت۹-۱

پروسه ها پالیسی های ارتقا و بهبود کیفیت، درمتام سطوح موسسه اطمینان می دهد که 

 موسسه مطابق به لوایح و مقرره ها، مدیریت و تنظیم شده است.

کمیته های        

ارتقای کیفیت در 

سطوح موسسه 

 پوهنځیتحصیلی و 

ها یک رهبی و 

مدیریت قوی ارتقای 

کیفیت و بهبود را 

 .دفراهم می ساز 

  کمیته ارتقای کیفیت در سطح

 جهان مؤسسۀ تحصیالت عالی

از اولین سال های تأسیس 

تحت نظر  نهاد موجود بوده و

علمی امور مستقیم معاونیت 

 فعالیت مؤسسه 

۱۰ ۱۰ 

موجودیت 

کمیته تضمین 

کیفیت  درسطح 

و مؤسسۀ 

 ؛ها پوهنځی
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در راستای  را های خویش  

ت های بخش ها و کیفیارتقای 

برنامه های مختلف اکادمیک 

پیش برده است. عالوه  مؤسسه 

تضمین  یبر آن کمیته ها

های  پوهنځیکیفیت در سطح 

فعال بوده و در رأس گانه  چهار

آن رؤسای پوهنحی ها قرار 

از جانب  آنهافعالیت  و  داشته

 مؤسسه کمیته ارتقای کیفیت 

مورد نظارت و ارزیابی قرار می 

 گیرد.

  ایجاد کمیته ارتقای کیفیت در

 مؤسسۀ تحصیالت عالیسطح 

، چهار گانههای  پوهنځیو 

در راستای تکمیل  زمینه خوبی

ارات یازده گانه ریاست یمع

بار دهی تضمین کیفیت و اعت

وزارت  تحصیالت عالی می 

 .باشد

  مؤسسۀ کمیته ارتقای کیفیت

، با هامهنگی تحصیالت عالی

کمیته های تضمین کیفیت در 

ها، مصمم  پوهنځیسطح 

است تا در آینده با استفاده از 

ی و بررسی باز ارزیابی دوره ا

فعالیت های که، در خورد 

ه تضمین و ارتقای کیفیت زمین

انجام شده است، پالن های 

در را اصالحی و انکشافی 

ستندرد سازی هر چه اراستای 

  

فهرست اعضای 

 کمیته؛

الیحه وظایف 

 کمته؛

کتاب جلسات 

 کمیته؛

پالن جلسات 

 کمیته؛

اگاهی 

مسؤولین از 

پروسه اعتبار 

 دهی؛

موجودیت 

گزارش کمیته 

های تضمین 

کیفیت 

 ها. پوهنځی
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های اکادمیک،  بیشرت فعالیت

مبتنی بر پالن های عملیاتی 

طرح  مؤسسهسرتاتیژیک اپالن 

تطبیق و مورد باز نگری قرار 

 دهد.

 

 

 

۹-۲ 

 منابع. ۹-۲

پروسه ها و پالیسی های ارتقای کیفیت وبهبود توسط ان می دهد که تطبیق موسسه اطمین       

 کارمندان و فراهم آوری امکانات الزم مورد حامیت قرار می گیرد.
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موسسه دفرت ارتقای       

کیفیت را ایحاد منوده 

است تا امور کمیته های 

ارتقای کیفیت را به طور 

 مناسب به پیش ببد.

 جهان مؤسسۀ تحصیالت عالی 

که در ی عالوه بر سایر فعالیت های

راستای تضمین و ارتقای کیفیت 

انجام داده است، آمریت ارتقای 

و مدیر تضمین کیفیت را  کیفیت

و دفرت مشخص  استخدام منوده

به شمول کارکن  با متام امکانات

را در  خدماتی و سالون جلسات

 اختیار آنها قرار داده است. 

 ده اآمریت ارتقای کیفیت با استف

از امکانات دست داشته خود در 

هی دهی، تسهیل و قسمت آگا

قای کیفیت هامهنگی امور ارت

نقش  مؤسسۀ تحصیالت عالی

ارزنده داشته و در راستای بهبود 

مؤسسۀ تحصیالت وضعیت کیفی 

فعالیت های خود را ادامه  عالی

 می دهد.

  مؤسسۀ آمریت ارتقای کیفیت

 بعدیدر سالهای  عالی تحصیالت

مصمم است تا در راستای کسب 

اعتبار ملی و بین املللی، پالن 

های انکشافی و اصالحی خود را 

جهت تطبیق نقش خود  ترتیب و

 را ایفا مناید.

۱۰ ۱۰ 

موجودیت دفرت 

آمریت ارتقای 

کیفیت در 

مؤسسۀ سطح 

تحصیالت 

 ؛عالی

الیحه وظایف 

آمر ارتقای 

 کیفیت؛

پالن انفرادی 

آمر ارتقای 

 کیفیت؛

شواهد نظارت 

بر امورات 

ارتقای کیفیت 

در سطح 

 ها. پوهنځی

۱
۰

 

 . کتابخانه و منابع معلوماتی۱۰

ه کتابخانه و منابع معلوماتی مناسب را مهیا می ، دسرتسی محصالن و استادان بموسسه     

 سازد.
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۱
۰

-
۱

 

 

  ظرفیت.  ۱۰-۱

موسسه منابع کافی کتابخانه ای و معلوماتی را غرض حامیه برنامه های تحقیقی و علمی         

 خود فراهم می سازد.

 

 

موسسه دارای       

سهولت های کافی 

منابع کتابخانه ای و 

معلوماتی بوده که در آن 

کارمندان بامهارت ها 

تخصصهای مورد نیاز 

 .استخدام شده است

  جهان عالیمؤسسۀ تحصیالت 

ای کتابخانۀ مرکزی وسیع و دار 

الون مطالعۀ مرکزی صدارای 

بوده که در آن به  و مناسب مجهز

شده کتاب به روز  زیادی تعداد

هارد و سافت موجود است. 

سیستم منظم ثبت و همچنان 

تلی دیجی سرت و نیاز سنجیراج

آفالین که دارای ده ها هزار 

امکان کتاب پی دی اف است، 

پذیر است. کتاب های 

لکرتونیکی در همۀ کمپیوتر های ا

در  ftpبصورت  پوهنحی ها

دسرتس استادان و محصالن قرار 

 سسهؤ م. همچنان این داده است

دسرتسی محصالن و استادانش 

 را به دیتابیس بین املللی کتاب

های بصورت آنالین فراهم منوده 

 است.

 از کتابخانه و کتاب های  استادان

 برای تهیه کتب درسی لیکچر آن 

نوت ها و نیز آثار علمی تحقیقی 

و کنفرانس های مربوطه  و مقاالت

ژه های محصالن برای تهیه پرو و

کارخانگی و آمادگی بیشرت دروس 

 منایند.  از آنها استفاده می

۱۰ ۸ 

پالن عملیاتی    

 کتابخانه؛

پالن بهبود و     

انکشاف 

 کتابخانه؛

کتب لیست    

به  موجوده

تفکیک رشته 

 های تحصیلی؛

کتابخانه    

 الکرتونیکی؛

دسرتسی به     

منابع معلوماتی 

 )کامپیوتر لب(؛

موجودیت    

 کتابدار مسلکی؛

اد آموزشی ناس   

کوتاه مدت جهت 

کتابداری 

 مسلکی.
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  تکنالوژی همچنان مرکز

استفاده استادان  جهتمعلوماتی 

 باشد.و محصالن فعال می

 

    جهان تحصیالت عالیمؤسسۀ 

 دارای یک 

پالن انکشافی برای کتابخانه 

 -و منابع معلوماتی در چهار

چوب پالن اسرتاتیژیک خود 

 می باشد.

   

۱
۰

-
۲ 

 مدیریت. ۱۰-۲

، به کتابخانه و منابع معلوماتی به خاطر حامیت از دستیابی به اهداف اداری و اکادمیک      

 طور مؤثر مدیریت می شوند.

موسسه پروسه ای        

روی دست دارد که از 

استفاده مؤثر کتابخانه و 

منابع معلوماتی آن 

می اطمینان حاصل 

 کند.

  چگونگی کود دهی کتاب ها  نظر

به سیستم دهه ای بوده و شیوه 

 استفاده از آن در میکانیزم

 ن. مراجعاپیشبینی شده است

تابخانه ثبت، راجسرت و کتب ک

ادداشت و در خواست شده ی جدید

بصورت منظم آمار بدست آمده 

 مدیر کتابخانه. گرددمیتحلیل 

و دارای  مرکزی شخص تحصیل

کتابداری بوده عالوتاٌ برای  تجربه

فعال نگهداشنت کتابخانه های 

جمله ها یکی از  پوهنځی

دورۀ که  پوهنځیکارمندان 

فراگرفته است را گ کتابداری نترین

 .شودمؤظف 

بدست آمده از  با استفاده از نتایج

و در خواست  تحلیل آمار مراجین

 جهان مؤسسۀ تحصیالت عالیها 

۱۰ ۸ 

میتود استفاده 

 ؛از کتاب ها

فهرست 

استفاده 

کنندگان از 

 خانه؛کتاب 

ارقام استادان و 

محصالنی که از 

کتاب خانه 

الکرتونیکی 

استفاده می 

 کنند؛

طرز العمل یا 

راهنامیی 

چگونگی 

استفاده از 

 کتاب خانه؛

دیتابیس 
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توانسته است تا نیاز سنجی 

درستی برای انکشاف بیشرت 

صورت ه کتابخانه داشته باشد و ب

مناسبی کتابخانه های موجود را 

 انکشاف دهد.

 ر مؤسسۀ تحصیالت عالی جهان د

 نظر دارد تا با استخدام و تربیه

کارمندان حرفوی در کتابداری 

مدرن دیجیتلی زمینۀ کتابداری 

دیجیتلی و استفاده استادان و 

محصالن خود را از دیتابیس های 

جهانی کتاب، مقاالت علمی و 

 های آموزشی ای همچون  –کورس 

edx  وCoursera  .گسرتش دهد 

 کتابخانه؛

داشنت 

میکانیزم جهت 

تهیه کتاب های 

 مورد نیاز.

 

      

۱
۰

-
۳ 

  دسرتسی. ۱۰-۳

موسسه از دسرتسی مناسب استادان و محصالن به منابع کتابخانه ای و معلوماتی اطمینان       

 .می دهد
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هیالت  تس         

ای و -کتابخانه

معلوماتی برای 

استادان و محصالن 

ده ساعت چهار برای 

در روز و شش روز در 

هفته در دسرتس قرار 

 دارد. 

  مؤسسه دارای مرکز تکنالوژی

معلوماتی و کمپیوتر لب ها بوده و 

کمپیوتر های در این بخش ها 

نت موجود بوده همچنان کافی 

به سور ها  پوهنځیهای برخی از 

انرتنت کافی وصل بوده و مرکز 

دسرتس بصورت متام وقت به 

 .قرار دارداستادان و محصالن 

عالوه بر آن در متام صنوف درسی 

و دفاتر مؤسسه زمینه دسرتسی به 

 انرتنت برای همه مهیا است. 

  استادان، کارمندان اداری و

آموزش بهرت   یبرامحصالن مؤسسه 

کتب درسی،  همچنان تهیه

آثار علمی تحقیقی و لکچرنوت ها، 

جمع آوری معلومات جهت تهیه 

 و مقاالت و کنفرانس های علمی 

تحقیق، کارخانگی پروژه های  تهیه

می  ،ماده گی بیشرت دروسو آ 

توانند از دو کتابخانه مجهز فزیکی 

و کتابخانه غنی الکرتونیکی 

در  مؤسسه استفاده منایند. 

کتابخانه های مؤسسه کتاب های 

متام پوهنحی ها کافی مورد نیاز 

موجود بوده و هیأت رهبی 

مؤسسه پیرشفت های علمی را 

تعقیب منوده و کوشش می کند 

کتاب های جدید و به روز را 

خریداری منوده به دسرتس 

همچنان عالقمندان قرار دهد. 

جهت ارتقای ظرفیت کارمندان 

۱۰ ۷ 

 

موجودیت فضای 

 مطالعه؛

جانبی امکانات 

 ؛کتابخانه

پالن انکشافی 

هرت به دسرتسی ب

کتاب های 

 الکرتونیکی؛

انعکاس تجهیز و 

انکشاف کتاب 

در پالن  خانه

عملیاتی و 

ت تطبیقی معاون

 اداری؛

موجودیت 

اعالمیه ها جهت 

راهنامئی 

 مراجعین.
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کتابخانه کورس های تقویتی و 

شیوه ارتقای ظرفیت را دایر منوده 

دید کتابداری را برای های ج

 مسوولین بخش می آموزاند. 

  ر است تا با نظ دراز سوی دیگر

نتی در توسعۀ بیشرت شبکۀ انرت 

و مؤسسۀ های این  پوهنځی

 تقویت انرتنت

 

محوطه های مجتمع  روای فای د  

 مواد درسی و نهاد،های مختلف 

منابع مطالعه در دسرتس همه قرار 

گیرد تا دیگر نیازی به آمدن به 

  کتابخانه نشود.

 

   

۱
۱

 

 تکنالوژی معلوماتی و تسهیالتآموزش،  -۱۱

امالک موسسه تحصیلی و زیربنای تکنالوژی معلوماتی در دستیابی به مأموریت و اهداف      

 یژیک موسسه کافی می باشد.تسرتا
۱

۱
-

۱ 
 . سهولت های تدریسی ۱۱-۱

 عملیی و به شکل تیور  ، تدریسموسسه امکانات کافی تدریسی را غرض حامیت از تحقیق     

 و نیازمندیهای محصالن فراهم می سازد.

موسسه تسهیالت       

کافی تدریسی را غرض 

بر آورده ساخنت 

نیازمندیهای برنامه های 

اکادمیک خود فراهم 

ساخته و از آن حفظ و 

 مراقبت می مناید.

 جهان مؤسسۀ تحصیالت عالی 

ق اتا 100 مجموع حدوددر 

درسی مجهز با وسایل مدرن 

موزشی از جمله لپتاپ، آ 

، پروجکتور، ال سی دی 

تخته)وایت بورد( تعداد کافی 

، میز خطابه، نچوکی محصلی

؛ البراتوار سیستم تهویه و تسخین

های متعدد آموزشی و تحقیقی، 

۱۰ ۹ 

 فضا  

 تعداد صنوف؛ 

کامپیوتر لب ها 

 و شواهد

استفاده از آن 

البراتور ها  ها؛

وشواهد 

استفاده از آن 

 ها؛
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و برنامه  ، داشتهکلینیک حقوقی 

ی منظم حفظ و مراقبت از ها

ات را از طریق مدیریت این امکان

ین مسوولو  حفظ و مراقبت

 .پوهنحی ها، انجام می دهد

مراکز    

تحقیقات 

 علمی؛

کلینیک حقوقی 

و شواهد 

فعالیت های 

 آن؛

مرکز لسان    

 انگلیسی؛

 

 

    موجودیت امکانات موجوده

تحصیالت مؤسسۀ تدریسی این 

های کادر  بیتزمینۀ تر  عالی

ورزیدۀ علمی را برای جامعه 

نیازمند ما فراهم منوده و سهم 

را  جهانموسسه تحصیالت عالی 

بیشرت و جامعه در انکشاف 

 برجسته تر ساخته است.

 نظر است با انکشاف بیشرت  در

های  پوهنځیامکانات تدریسی در 

سطح کیفی و  مؤسسه،مختلف این 

انکشاف کمی خدمات تحصیلی 

 .یافته گسرتش یابد

   

۱
۱

-
۲ 

 تکنالوژی معلوماتی. ۱۱-۲

مؤثر تکنالوژی موسسه سعی می مناید تا برای استادان و محصالن زیربنای جدید و         

 معلوماتی را فراهم سازد.

موسسه زیر بنای        

تکنالوژی معلوماتی و 

منابع را که مستلزم 

زیربنای تکنالوژی معلوماتی و منابع 

هیأت رهبی مؤسسه مهیا آن توسط 

، کارمندان اداری و استادانگردیده 

۱۰ ۸ 

 

 

کامپیوتر لب   
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نیازمندیهای 

محصالن، استادان و 

کارمندان اداری اش 

 مهیا می سازد  باشد،

تی از محصالن می توانند به راح

 .ندیاامکانات موجوده استفاده من

ال کتور و جدیت لپتاپ، پرو و موج

بزرگ، دی وی دی  دی های سی

های آموزشی، برای متامی صنوف 

درسی در نظر گرفته شده است. 

از طریق شبکه) صنوف درسی 

نتورک ( با سایر بخش های مرتبط 

وصل بوده و  مؤسسۀ تحصیالت عالی

بسیاری از امکانات الکرتونیک برای 

تدریس استفاده مینامیند. همچنان 

مؤسسۀ برای برنامه مذکور از طرف 

تحصیالت عالی اداره تنظیم کننده، 

و  منودهو ارزیابی کنندۀ ایجاد 

مسؤولین آن از بین بهرتین استادان 

کمپیوتر ساینس مؤظف و بصورت 

متام وقت فعالیت می منایند. 

عالوتاٌ کمیتۀ آموزش های 

در راستای هر چه بهرت  یالکرتونیک

استفاده منودن تکنولوژی معلوماتی 

ر دای الکرتونیکی و تدویر درس ه

 سطح پوهنځی ها فعالیت دارد.

  این مؤسسۀ تحصیالت عالی در

استفاده مؤثر از تکنالوژی معلوماتی 

پیش قدم بوده و این امر سبب ایجاد 

سهیالت مناسب مدیریتی و ت

چنان باعث ایجاد روحیۀ خدماتی هم

تجدد پذیری و تالش برای نو آوری و 

روز رسانی معلومات درسی و ه ب

 تحقیقی در شده است.

  تحصیالت عالی جهان در مؤسسه

های مجهز به 

 انرتنت؛

سهولت های    

 آموزشی آنالین؛

خدمات    

 انرتنتی؛

کتاب های    

 الی؛دیجت

وسایل عرصی    

 تدریس؛
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                                     نظر دارد تا در عرصۀ استفاده از

 

    معلوماتی پیش قدم تکنولوژی

باقی مباند و با استفاده از 

امکانات حاصلۀ انکشافی از 

لوژی اطریق پیرشفت های تکن

معلوماتی در راستای مدرن 

مؤسسه، شیوه های مدرن سازی 

تدریس و بخش های اداری 

 پیشتاز شده و سلسلۀ آموزشی 

IT  وICDL  با همکاری را

کمپیوتر ساینس برای  پوهنځی

 پوهنځی و محصالن استادان

 های دیگر ادامه دهد.

   

۱
۱

-
۳ 

 . تسهیالت ۱۱-۳

 موسسه تسهیالت مناسب را مهیا می سازد.
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موسسه شخص     

را مسؤول مراقبت 

از تسهیالت و 

مؤسسۀ کمپس 

 تحصیالت عالی

تعیین منوده 

 است.

  مؤسسۀ تحصیالت در تشکیل

واحد اداری بنام  جهان عالی

حفظ و مراقبت فعال مدیریت 

بوده و یک فرد مسلکی و متعهد 

عالوتاٌ  در رأس آن قرار دارد.

تی در تشکیل کارمندان خدما

 فظ وها مؤظف به ح پوهنځی

ها و امکانات  پوهنځیمراقبت از 

 .موجوده آنها هستند

  وجود واحد اداری منظم و فعال

با  حفظ و مراقبتبنام مدیریت 

ف کارمندان ورزیده زمینۀ انکشا

متوازن همه بخش و جلوگیری از 

مؤسسۀ ارصاف بی مورد را در این 

فراهم ساخته  تحصیالت عالی

 است.

 کمیته های حفظ نظر است تا  در

 پوهنځیو مراقبت در سطح متام 

و تشکیالت  یافتهها انکشاف 

در حفظ و مراقبت مدیریت های 

 ایجاد گردد.ها  پوهنځی

  مدیر حفظ و مراقبت دارای الیحه

وظایف رسمی و مشخص بوده و 

تحت نظر ریئس مؤسسه و معاو ن 

امور مالی و اداری فعالیت منوده 

و گزارش کاری خویش را به شکل 

روز مرده با رئیس مؤسسه و معاون 

  امور مالی و اداری ارایه می کند.  

۸ ۸ 

فهرست سهولت 

 ؛ها

 اشخاص مسؤول؛

 لوایح وظایف؛

پالن های 

 انفرادی؛

 کیالت.شت
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۱
۱

-
۴ 

 نیت و امنیتو و صحت، مص. ۱۱-۴

 برای محصالن و استادان امن می باشد. مؤسسۀ تحصیالت عالیمحیط     

معیاری های ایمنی       

اتوار ها، برای متام البر 

ورکشاپها و ظروف 

آشپزخاته در نظر گرفته 

می شوند. متام 

کارمندان و محصالن از 

و مسؤولیت این پالیسی 

راستای این  هایشان در

 آگاهی داده می شوند.

  تأمین امنیت و فراهم سازی زمینه

مصوون و فضای کاری مناسب از 

جمله اولویت های مؤسسه به شامر 

این امر رفته و هیأت رهبی مؤسسه 

را در رأس برنامه های کاریش خود 

برای تأمین امنیت و قرار داده است. 

کارمندان اداری نیت استادان، و مصو 

افراد محصالن و کارکنان خدماتی و 

مسلکی و متعهد به حیث مسوولین 

بخش امنیتی استخدام شده و 

مؤسسۀ پالیسی امنیتی از طرف 

ترتیب و مورد اجرا  تحصیالت عالی

 یامنیت بخشقرار گرفته است. 

فعال صورت متام وقت ه بمؤسسۀ 

. بوده و به وظیفه شان حارض هستند

مؤسسۀ تحصیالت نیتی تشکیالت ام

طور ه ساعته و ب ۲۴صورت ه ب عالی

، مسلح در تأمین امنیت استادان

و  کارمندان اداری، کارکنان خدماتی

تالش می مؤسسۀ محصالن این 

  کنند.

  ضمن اینکه چهار اطراف دیوار و

شعبات مختلف مؤسسه مجهز با 

کمره های امنیتی است در صنوف 

درسی مؤسسه کمره های امنیتی 

و این کار سبب امنیت نصب بوده 

بهرت استادان و محصالن گردیده 

۱۰ ۹ 

موجودیت   

BHU؛ 

گزاری بر   

سیمینار ها در 

ها  ورکشاپ

برای جلوگیری 

از خطرات 

 احتاملی؛

وسایل جلوگیری 

طرات از خ

   احتاملی؛

یت موجودیت س

کمک های اولیه 

دراداراتی که 

 نیاز است؛

موجودیت 

سهولت های 

محافظتی در 

 البراتوار ها؛

های  راه   

 طراری؛اض

فهرست و    

شامره متاس با 

مسؤوالن امنیت 

صحی، در  و

 اختیار همه 
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 است. 

  همچنان در دهن دروازه ورودی

مؤسسه مسوولین بخش امنیتی به 

م ساعته موجود بوده متا ۲۴طور 

استادان، کارمندان اداری، کارکنان 

خدماتی، محصالن و مراجعین بعد 

می از تالشی جدی داخل مؤسسه 

شوند و در دروازه ورودی جهت ثبت 

نام هویت مراجعین مسوولین ثبت و 

گردیده راجسرت و رهنامیی مؤظف 

 . اند

  قابل یاددهانی است که برای طبقه

ذکور و اناث مسوولین جداگانه در 

 نظر گرفته شده است. 

 ته های سمع شکایات و یعالوتاٌ کم

وکمیتۀ  پوهنځینظم و دسپلین 

مرکزی سمع شکایات و نظم و 

نیز  مؤسسۀ تحصیالت عالیدسپلین 

راستا فعال بوده و هر گونه در این 

. هددمیتخلف را مورد بررسی قرار 

با رهنمود  وسایل ایمنی آتش سوزی

و صندوق  استفاده آن در دهلیز ها

پوهنحی  های کمک های اولیه در

مناسب  تالبراتوار و محال  ها، 

در صورت رضورت به موجود بوده و 

 دسرتس همه قرار داده می شود. 

 

    با ایجاد و تطبیق پالیسی امنیتی

بهبود قابل مالحظه و  مؤسسهاین 

اعتامد مناسبی در عرصۀ امنیتی 

 ایجاد گردیده است.
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  در  جهانمؤسسه تحصیالت عالی

نظر دارد تا تشکیالت امنیتی را 

 مطابق نیازها انکشاف داده و در

یت حامعرصۀ صحت کارمندان، 

های بیشرت صحی از طریق 

 فراهم سازد.را  ها شفاخانه

   
۴۵۲ ۳۹۹ 

 

 

 .مورد بحث تاءید قرار گرفت ۰۱/۱۲/۱۳۹۷مؤرخ زارش در جلسه شورای علمی، گاین 

 

 با احرتام 

 عبد الحکیم نوری

 جهان  مؤسسۀ تحصیالت عالی رییس


