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 موسسه پیام رئیس

 

 مقدمه 

چنانکه در قانون اساسی کشور ذکر گردیده است فراگیری علم و دانش ویا به عبارت دیگر تعلیم و 

جمله حقوق مشروع شهروندان کشور به شمار رفته و دولت مکلف به فراهم سازی سهولت های تربیه از 

الزم جهت کسب علم و دانش برای شهروندان است. از همینرو دولت دست به ایجاد مراکز تعلیمی و تحصیلی 

 کمک زده و در مواردی که نیاز به همکاری و دستگیری دولت بوده سکتور خصوصی دولت را در این امر

کرده است. ارایه خدمات تحصیالت عالی بدوش وزارت محترم تحصیالت عالی بوده و این وزارت تا حد 

توان در قسمت زمینه سازی فرصت های کمی و کیفی نهاد های تحصیلی کوشیده و در مواردی که نیاز به 

. از همینرو همکاری بوده برای سکتور خصوصی فرصت ایجاد نهاد های تحصیلی خصوصی را داده است

نهاد و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی در سراسر کشور مصروف ارایه خدمات  ۰۸۱امروز حدود 

تحصیلی و تربیه کادر های ورزیده و مطابق به نیاز بازار کار است. مؤسسه تحصیالت عالی خصوصی 

و تن از خورشیدی توسط د ۰۹۳۰جهان نیز از جمله نهاد های خصوصی معتبر کشور بوده که در سال 

تاجران جوان، علم دوست و فرهنگ پرور به خاطر فراهم سازی زمینه کسب تحصیالت عالی ایجاد گردیده 

تن  ۰۹۱۱در این راستا فعالیت کرده و همه ساله حدود  ځیو از بدو تأسیس تا کنون با داشتن چهار پوهن

 جوان را تقدیم جامعه می کند. 

حصیلی تنها ارایه خدمات تحصیلی و تدریس نبوده؛ بلکه تولید چنانکه همه می دانند مسوولیت مؤسسات ت

دانش، انجام تحقیقات و گسترش فعالیت و برنامه های علمی نیز از جمله مسوولیت و مکلفیت های نهاد های 

تحصیلی به شمار می رود. هرچند هیات رهبری مؤسسه تحصیالت عالی جهان همیش در قسمت تولید دانش 

هنگ تحقیق و فعالیت های تحقیقی کوشیده و استادان خود را حمایت کرده است اما بنا بر و نهادینه کردن فر

مبرمیت موضوع اینک تالش دارد که یک نشریه علمی را جهت نشر مقاالت و تحقیقات علمی استادان این 

نه ی زمینهاد و سایر نویسندگان و محققان ایجاد نموده مسوولیت خویش در قبال تولید دانش و فراهم ساز

 گسترش علم و تحقیق را ادا نماید. 

که در قبال جامعه و خانوادۀ اکادمیک کشور دارد مؤسسه تحصیالت عالی خصوصی جهان با تعهد و رسالتی

های چهار گانه، امکانات و سهولت های مناسب و معیاری تحصیلی، به ایجاد پوهنځیاینک ضمن داشتن 

 های علمینماید تا با نشر و پخش و نشر مقاالت و نوشتهتالش میتحقیقی مبادرت ورزیده و -مجله علمی

 استادان و محققان،  در پویایی و تولید علم و دانش سهم و مسوولیت خویش را ایفا نماید.

  



 ساختار تشکیالیت معاونیت امور علمی

 پوهنحی ها چهارگانه 

 آ مریت اس تادان 

 آ مریت ارتقای کیفیت 

 مرکز حتقیقات علمی 

o  حتقیقات حمصالنآ مریت 

o آ مریت حتقیقات علمی اس تادان 

 مایل و اداری  ساختار تشکیالیت معاونیت

  آ مریت تکنالوژی معلومایت 

 مدیریت معومی منابع برشی 

 مدیریت معومی مایل و حسایب 

 مدیریت معومی جندر 

 مدیریت معومی کتاخبانه ها 

 مدیریت خدمات 

 امنییت خبش مدیریت 

 امور حمصالنساختار تشکیالیت معاونیت 

 آ مریت حمصالن 

 ریت فارغانآ م 

 ریت جدید الشموالنآ م 

 آ مریت امتحاانت 
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 سبب ایجاد

معنوی وطن در  یغرض آموزش و پرورش کادر های جوان و مسؤولیت پذیر و تأمین رفاه مادی و سالمت موسسه تحصیالت عالی جهان

نسل جوان از طریق ظرفیت ها و بهره گیری های علمی و قابلیت های کاری متناسب با احوال جامعه و نیازمندی های عصر امروزی  تربیهراستای 

 ایجاد گردیده است. 

 اهداف

 ؛تربیه کادر های متعهد به ارزش های اسالمی و ملی -

 ؛پرورش نسل مدافع از ارزش های فرهنگی -

 ؛تحقیقیهای تدرسی وبرقرار کردن و انکشاف دادن برنامه  -

 ؛ایفای نقش مفید در انکشاف جامعه -

 ؛دیگر ارگان های ذیربطو برقراری روابط نزدیک با پوهنتون های داخلی و خارجی   -

 

 دیدگاه

به  نیاز و تربیه کادر های متخصص پاسخگو   یر مطلوب در عرصه توسعه برنامه های علمییمؤسسه تحصیالت عالی جهان مصمم به تغ

 باشد. میبه سطح ملی به یک مرکز با اعتبار و شناخته شده مؤسسه ارتقای و  کشور بازار کار

 ماموریت

مؤسسه تحصیالت عالی جهان به عنوان یک نهاد معتبر اکادمیک سعی کرده است تا از طریق تدریس و تحقیق بهتر برای نسل جوان در 

 .سطح کشور و منطقه نیاز بازار کار را تامین نماید

 ارزش ها

 یبندی به ارزش های ملی و اسالمی پا 



 توجه دایمی به کیفیت در ارایه خدمات 

  برخورداری از استقاللیت اکادمیک و مالی 

 رعایت شفافیت و حساب دهی در پیشبرد فعالیت ها 

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

  آن.احترام به قانون و تالش به تحقیق و تطبیق 

 امکانات

 ؛دکتر، ماستر و لیسانسبا درجه تحصیلی مجرب استادان  -

 صنوف مجهز با ال سی دی و پروجیکتور -

 کتابخانه فزیکی و الکترونیکی؛ -

 سالون کنفرانس ها -

 ؛مرکز تحقیقاتی -

 مجهز کریمنالیستیک البراتوار  -

 ؛و انترنتکمپیوترهای مجهز البراتوار  -

 مرکز آی تی؛ -

 مرکز پی دی سی؛ -

 زبان های خارجی مرکز  -

 کارمندان و استادان خوابگاه  -

 کفتریا؛ -

 فضای آرام و مناسب؛ -

 حقایق وارقام

 01،111 تعداد مجموعی محصلین

 0011 طبقه اناثتعداد مجموعی محصلین 



 7،011 طبقه ذکورتعداد مجموعی محصلین 

 (انگلیسی،کمپیوتر ساینس،شرعیات انحقوق علوم سیاسی،اقتصاد، اقتصاد در زبپوهنحی ) 5 تعداد مجموعی پوهنحی ها

 دیپارتمنت فعال 9 تعداد مجموعی دیپارتمنت ها

 55 تعداد مجموعی کارمندان اکادمیک تمام وقت

 055 تعداد مجموعی کارمندان اکادمیک نیمه وقت

 001 تعداد مجموعی کارمندان اداری 

 01 تعداد مجموعی کارمندان تخنیکی

 051 تعداد مجموع کارمندان 

 

 معلومات مفصل در مورد استادان :

 تن 55 دوکتوران تعداد کل 

 تن 015 ماستران تعداد کل 

 تن 05 استادان لسانستعداد کل 

 تن 5 )اسیساتانت( تعداد کل استادان نامزد 

 

 

 

 

  



 موسسه تحصیالت عالی جهانسالون کنفرانس های 

تن اشتراک کننده را در یک وقت دارد. این  05۱در موقعیت داشته و گنجایش حدود  عالی جهانموسسه تحصیالت  یسالون کنفرانس ها 

بزرگ علمی و نشست  های بزرگ  های سمینار سالون از بودجه نهاد ساخته شده و استفاده آن به روی همه باز است. در این سالون اکثراَ 

 . می گردد کانفرانس ها و سمینارهای آموزشی برگزار

 

   جهان  صالون کانفرانس



 مرکز تحقیقاتی

برای اجرای تحقیقات علمی در سطح موسسه تحصیالت عالی ایجاد  ۰۹۳1در سال  موسسه تحصیالت عالی جهانعلمی مرکز تحقیقات 

. اردمحصالن قرار دمشترک برای استادان و  ار کمپیوترراتومطالعه و سالون کنفرانس برای استادان، یک الب صالون. این مرکز دارای یک گردید

  همچنان جلسات کمیته تحقیق و ترفیعات نیز در این مرکز تدویر می گردد.

  

  یعلم قاتیسالون تحق



 کمپیوتر ساینس البراتور پوهنحی 

. کار های عملی و البراتواری شبکه های کمپیوتری و نرم افزاز میباشددر بخش    مجهزالبراتور  هفترای دا کمپیوتر ساینس پوهنحی  

ایفای وظیفه نموده در قسمت انجام کار  هامحصلین این پوهنحی در البراتوار خود پوهنحی انجام می باید. یک فرد مسلکی به حیث مسؤول البراتوار

و نتورک    (Software house) درضمن این وهنحی دو مرکز تخصصی کمپیوتر بنام سافت ویر هاوسهای عملی محصلین را رهنمایی می کند. 

 دارد که در بخش دیزاین و اجرای شبکه ها کمپیوتری و نرم افزار های کمپیوتری بصورت عملی پروژه انجام میدهد.  (Network house)هاوس

 0شماره لب  وتریکم



 

 0لب  وتریکم



 تعمیر اداری

دفاتر ریاست پوهنتون، معاونیت امور علمی، معاونیت امور مالی و اداری، آمریت محترم ارتقای کیفیت ، مدیریت  موسسه اولیدر تعمیر  

 . موقعیت، مدیریت جندر و مدیریت نشرات اقتصاد عمومی ، آمریت مالی، 

،آمریت مالی وهنحی اقتصاد و کمپوترساینس،آمریت منابع بشریاین موسسه دفاتر چون معاونیت علمی،آمریت  میو در تعمیر نمر دو

ریاست وهنحی کمیوتر ساینس،آمریت دیپارتمنت سیستم معلوماتی،امریت  ،مدیریت جنسی فارغان،آمریت جدید شموالن،آمریت ارشیف اسناد،

 .دیپارتمنت شبکه،ریاست پوهنحی اقتصاد

 آمریت تکنالوژی معلوماتی

گردیده و دارای  سه کارمند می باشد. این مرکز  ایجاد  خورشیدی ۰۹۳1در سال یالت عالی وسسه تحصممرکز تکنالوژی معلوماتی 

 به تکنالوژیکی امورات مرتبط، و دیگردفاتر،کنترول سیستم انترنت،کنترول سیستم کامره های امنیتیمسؤولیت برقراری ارتباط الکترونیکی بین 

 عهده دارد. را برنهاد 

 

 مدیریت نشرات

حیثیت پایگاه نشراتی که ایجاد گردیده   خورشیدی ۰۹۳0 بوده که در سال   موسسه تحصیالت عالی شراتی یگانه مدیریت ن این مدیریت 

. همچنان به حیث ،چاپ نشر چپتر های درسی، کتب درسی،چاپ ماه نامه علمی را برعهده دارد. را دارد. مهم ترین وظیفه این مدیریت موسسه

 ین نهاد ایفای وظیفه می کند.ارگان ارتباطی مجله علمی ا

  



 جیم وسالون ورزشی

ورزش از جمله نیاز های مهم بشری به شمار رفته که از یکسو ضامن سالمتی انسان ها می گردد از سوی دیگر نمایانگر فرهنگ خوب 

تفاهم نامه به امضا موقعیت دارد کمپ چلنجران که در پهلوی این موسسه با انسانی به شمار می رود. مسؤولین این نهاد با درک اهمیت این مورد 

 تا محصلین این نهاد بصورت رایگان بتواند از سالون ورزشی و جیم این مرکز استفاده نمایند. رسانیده 

 کفتریا

 و گه گاهی هم استادان نهاد ها جهت رفع کفتریا ویا به عبارت دیگر کانتین از جمله اماکن تفریحی نهاد ها به شمار رفته که اکثراَ محصلین

نیز جهت ارایه خدمات اجتماعی برای محصلین دارای دو کفتریا ویا  موسسه تحصیالت عالی جهانخستگی در آنجا حضور به هم می رسانند. 

 آغاز گردیده است.  ۰۹۳۹در سال دیگری آن مربوط آقایان می باشد. ساخت و ساز کانتین و کفتریا  کانتین بوده که یکی آن مختص خانم دختر ها

  

 مرکز انکشافی مهارت های مسلکی 

این مرکز جهت برگزاری سمینارها مسلکی،کورس های تخصصی برای  که میباشد P.D.C مجهزدارای یک دفتر جهان موسسه تحصیالت عالی

ا و هاستادان و محصالن فعالیت مینماید. این مرکز نیاز برنامه های تخصصی را با استفاده از فورم های نظر خواهی جمع آوری و در نتیجه کورس 

 سمینارهای تخصصی بر اساس نیاز شانرا دایر مینماید. 

 

  



 کتابخانه

بهههه بصهههورت پهههوهنحی وار کتابخانهههه ههههای  0595و بعهههد در سهههال ایجهههاد گردیهههده  0590در سهههال  موسسهههه تحصهههیالت عهههالی جههههانکتابخانهههه  

کتههههب  5505فزیکههههی و حههههدودا جلههههد کتههههاب  0199حههههدود جداگانههههه ایجههههاد شههههد کههههه کتابخانههههه بخههههش حقههههوق و علههههوم سیاسههههی و شههههرعیات آن 

دریافهههت کتهههب فزیکهههی و الکترونیکهههی از دیتهههابس سهههاخته شهههده اسهههت. کهههه بههها اسهههتفاده آن  ه جههههت ایجهههاد سههههولت بهههرایالکترونیکهههی میباشهههد. کههه

تم ههههای داخلهههی سهههمحصهههلین و اسهههتادان میتوانیهههد بهههه راحتهههی کتهههاب مهههورد نظهههر خهههویش را جسهههتجو نمایهههد. ایهههن دیتهههابس قابلیهههت دسترسهههی در سی

 پوهنتون را برای فعال برخوردار میباشد. 

 

  



 

 آگاهی دهی

ن آگاهی دهی از جمله مسایل مهم پالن کاری این نهاد به شمار رفته و این اداره موارد مهم مربوط به پوهنتون، استادان، محصلین و کارمندا

و پوهنحی ها، تعهد نامه محصل، چارت  موسسه را از طریق آگاهی به دهی به سمع همه می رسانند. چاپ و نصب دیدگاه، ماموریت و ارزش های 

تی و کمیته ها همچنان معیار های یازده گانه از جمله مواردی است که از طرف این نهاد چاپ و غر  آگاهی دهی در دیوار ها نصب تشکیال

 گردیده است.

 

 مسایل امنیتی

غر  تأمین امنیت استادان، کارمندان، محصلین پروسه مصؤونیتی را روی دست گرفته و روی این اساس  موسسه تحصیالت عالی جهان

 و فردی را مسؤول تالشی تعیین نموده همچنان حین دخول شهرت مهمانکه چندین موجود است  چیک پوینتضمن اینکه در درب ورودی پوهنتون 

 درضمن دستگاه اسکن جهت چیک تالشی مورد استفاده قرار میگیرد.  کتاب می گردد.  ثبت مراجعین

 

 

 

 

  



                                                                        

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

             

 

 

  

 موسسههای این  پوهنحی

حقوق و 
علوم 
سیاسی 

شرعیات  کمپیوتر 
ساینس

اقتصاد در 
زبان 

انگلیسی 
اقتصاد 



  

 و علوم سیاسی  پوهنحی حقوق

تن محصل اعم از ذکور و اناث می پذیرد و به تعداد مختلف فارغین آن می باشد که  0۱۱این پوهنحی با داشتن دو دیپارتمنت ساالنه به تعداد 

 کامالً معیاری و طبق نیاز جامعه فارغ میگردد.  

 

  

 حقوق: پوهنحی



 ی کمپیوتر ساینسپوهنځ

تن محصل اعم از ذکور و اناث  0۱۱ساالنه به تعداد (IT)(وتکنالوژی معلوماتیISسیستم های معلوماتی )این پوهنحی با داشتن دیپارتمت های 

 می پذیرد و تعداد مختلف فارغین آن می باشد که کامالً معیاری و طبق نیاز جامعه و بازار کار ایجاد شده است.

  



 پوهنحی اقتصاد

تن محصل اعم از ذکور و اناث می  05۱(که ساالنه به تعداد BBAاین پوهنحی با داشتن سه دیپارتمنت، مالی وبانکی،منابع بشری واداره تجارت )

 پذیرد و تعداد مختلف فارغین آن می باشد که کامالً معیاری و طبق نیاز جامعه ایجاد شده است.  

  

 زابن و ادبیات: پوهنحی

  اب پوهنحیاین 

داشنت دو دیپارمتنت 

ساالنه به تعداد 

تن حمصل امع  ۰۵۱

از ذکور و اانث می 

پذیرد و تعداد خمتلف 

فارغنی آ ن می ابشد 

که اکماًل معیاری و 

طبق نیاز جامعه 

 اجیاد شده است.  

  ت اب داشنت دو دیپارمتن پوهنحیاین

تن حمصل امع از  ۰۵۱ساالنه به تعداد 

و اانث می پذیرد و تعداد خمتلف ذکور 

فارغنی آ ن می ابشد که اکماًل معیاری و 

 طبق نیاز جامعه اجیاد شده است.  



 پوهنحی شرعیات 
تن محصل اعم از ذکور و اناث می پذیرد و به تعداد مختلف  0۱۱ساالنه به تعداد   فقه و قانون این پوهنحی با داشتن دو دیپارتمنت سقافت اسالمی و

 فارغین آن می باشد که کامالً معیاری و طبق نیاز جامعه فارغ میگردد.  

 


