
 

 



 پیام رئیس پوهنحی

 الحمد اهلل و الصاله و السالم علی رسول اهلل ...... اما بعد!

  " یعلمونلذین الهل یستوی الذین یعلمون و ا " "برفع اهلل الذین امنو منکم و الذین اوتو العلم درجات"

ترقی  شرفت وپیجوامع پیشرفته امروزی یگانه علت و دلیل بدون هیچ تردیدی میتوان ادعا کرد و گفت که 

م، فهشان، دادن اهمیت به دانش و تحصیل در رشته های متعدد است، داشتن کادر های متخصص، کار

 .هوردآجوامع شان به ارمغان  دررا  و آسایش رفاه که سعادت،است  ماهر مدیران و رهبران

ون چ ،یگرددمجوامع امور مربوطه در سبب رشد و انکشاف سریع است که در میان علوم متعدد، علم اقتصاد 

م معه تقدین به جامیگردد تا مدیران، رهبران توانا، بودجه ریزان و پالن گذاراوسیله  یاقتصادآموزه های 

  رفاه و آسایش را به جامعه برگردانند.  گردیده

ترقی  شرفت ومتعهد به پیکه  راد متخصص و کارفهمپوهنحی اقتصاد پوهنتون دعوت نیز به منظور تربیه اف

 ه امروزیه فاجعسوق داد رستگاریاین جامعه نیازمند را به سوی  بتوانند شده تا باشند، اساس گذاریر کشو

 را پایان دهند. 

ردو است. ه" منجمنت و اداره تشبثات"و  "امور مالی و بانکی"این پوهنحی دارای دو دیپارتمنت 

لوایح تحصیالت عالی ت به مقررات و بقاطم در دیپارتمنت دارای اعضای کادر علمی مناسب

 کهست اهمانا یک نصاب تحصیلی معتبر و قبول شده  این پوهنحی د. نصاب تحصیلینمیباش افغانستان

 . مراعات گردیدهدر آن نیازهای کشور، نیازهای بازار کار و نیاز های محصالن 

 دهبو لتمین امنصوبین این اداره متعهد بر ارائه خدمات علمی، تحقیقی و مهارت های مدیریتی برای 

هر چه  محصالن سویه تحصیلی و دانش عملی  میدهند تا جراستا تمام سعی و تالش شانرا بخرین در و

 بهتر و برتر گردد. 

 از خداوند متعال استدعا میدارم تا درین امر مارا یاری بخشد. 

 بااحترام

 "بسام"نصرت اهلل 
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 مقدمه 

یـن پوهنتون دعوت یکی از مـؤسسات تـحصیالت عالی خـصوصی کـشور محسوب میگردد. که تهـداب ا

 های یځبا تأسیس پوهن گذاشته شد که میالدی 2009هـ ش مطابق  1388پوهنتون در سال 

هره برداری ببه  "سیاف"رب الرسول  استاد عبد جنابسرپرستی به  حقوق و علوم سیاسی، شرعیات،انجنیری

 .و خدمت گذاری سپرده شد

 به ازآغ انجنیری و حقوق شرعیات، یځدر حقیقت اساس محوطه موجود پوهنتون با اعمار تعمیر پوهن

 یځپوهن ش هـ 1390 سال در و ژورنالیزم و اقتصاد یځپوهن 1389 ش هـ  سال در و نمود فعالیت

 که یدگرد باعث ها یځپوهن این وجود. گردید ایجاد اناث طب یځپوهن ش هـ 1392 سال در و فارمسی

 مورد در نافغانستا در تحصیلی نظام تقویت راستای در را بزرگی قدم افغانستان اسالمی جمهوری دولت

 نهاد کی به مؤسسه منحیث تحصیلی نهاد یک از را تحصیلی مؤسسه این اساس و برداشته دعوت پوهنتون

ت هـ ش مستقیماً از طرف وزا 1392هنتون مسمی ساخت. این پوهنتون در سال پو اکادمیک علمی

نظور تحصیالت عالی به حیث یک مرکز علمی اکادمیک به حیث پوهنتون و یک واحد مستقل تحصیلی م

راستای  لی درتایش وزارت تحصیالت عاگردیده است که این مسئله یکی از برازندگی های سازنده و قابل س

 توسعه و انکشاف تحصیالت عالی در کشور میباشد.

 کشور جوانان زا آنعده برای تسهیالت ساختن آماده منظور به را شبانه های یځبر عالوه این پوهنتون پوهن

 آن زمان و قتو در را خویش لیسانس دوره تحصیالت نتوانستند، گذشته در شرایط بودن نامساعد بر بنا که

وصی تون های خصنتون دعوت در شرایط فعلی از با امکانات ترین پوهنپوه. است نموده ایجاد نمایند تکمیل

 و قحقو شرعیات،) یځپوهن که یځمحصل در هفت پوهن (4242)که دارای  در سطح کشور بشمار میرود

مصروف  د تاسا تن 290 توسط که باشد می( اناث طب و فارمسی ژورنالیزم، اقتصاد، انجنیری، سیاسی، علوم

( اتشرعی و حقوق) های یځفراگیری تحصیل اند، برعالوه از پروگرام لیسانس، پروگرام ماستری در پوهن

ین اوف تدریس در که درجه دوکتورا و ماستری دارند مصر انادتاس کثیر تعداد و گردیده ایجاد پوهنتون این

 پروگرام ها می باشند.

ولتی سات دنصاب تحصیلی بخش لیسانس و ماستری این پوهنتون مطابقت تام با برنامه های تحصیلی مؤس 

 .اشندبی می محترم در رشته های مختلف مصروف ارایه آموزش در سطح لیسانس و ماستر اندتادارد. که اس

 

 



 معرفی پوهنحی

و رشته دنمود، و محصلین را در هـ ش آغاز به فعالیت  1389پوهنحی اقتصاد پوهنتون دعوت در سال 

 824تعداد نون بک)دیپارتمنت( امور مالی و بانکی و منجمنت و اداره تشبثات تحت تحصیل قرار داده که تا 

الن این لتحصیامحصل را در یانزده دور غرض خدمت به جامعه و کشور تقدیم نموده، افتخار دارد که فارغ 

 مشغول وظایف مقدس خدمت گذاری میباشند.  پوهنحی در بخش های مختلف دولتی و خصوصی

وهنتون یرا پنصاب درسی این پوهنحی در مطابقت به نصاب درسی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل میباشد، ز

الی عیالت کابل اساس و بنیاد تمام پوهنتون های افغانستان بوده که تحت مراقبت مستقیم وزارت تحص

یباشد، غانی مشان در مطابقت به اوضاع کنونی و ضرورت جامعه افافغانستان است و همواره نصاب تحصیلی 

 به همین دلیل پوهنتون دعوت در امور تحصیلی خویش از پوهنتون کابل متابعت مینماید. 

 چهار این نصاب تحصیلی در دو بخش تقسیم گردیده که هردو در دوسال که مجموعا یک محصل به مدت

 لیسانس خویش درین پوهنحی میباشد.  سال )هشت سمستر( مصروف دوره تحصیلی

لم دو سال اول )چهار سمستر( محصلین مضامین پوهنتون شمول، پوهنحی شمول و مضامین اساسی ع

خواه ه های دله رشتاقتصاد را که منحیث مضامین ابتدایی اولی یاد میگردد پی گیری مینمایند و بعد از ان ب

ه وی ن رشتور مالی و بانکی( تقسیم می گردند و مضامیشان )رشته منجمنت و اداره تشبثات و رشته ام

 وزند.شانرا )مضامین مربوط به دیپارتمنت ها که مضامین تخصصی همان دیپارتمنت میباشد( می آم

ل ا بشکبعد از سپری نمودن موفقانه دروس شان در هشت سمستر همه محصلین مکلف اند تا یک اثری ر

د سند و بعی نویمونوگراف در مطابقت به رهنمود مونوگراف نویسی که از طرف دیپارتمنت ها تهیه گردیده م

 شوند.  از دفاع موفقانه در محضر هیئت مناقش منحیث لیسانس همان رشته تحصیلی شناخته می

 

 

 

 

 

 



 دیدگاه

ر دیفیت کسب باالترین جایگاه علمی در سطح کشور و منطقه جهت عرضه خدمات تحصیلی و تحقیقی با ک

 علوم اقتصادی و مدیریتی.

 ماموریت 

ارائه خدمات تحصیلی با کیفیت در علوم اقتصادی و مدیریتی بشکل نظری و کاربردی از مجرای بهترین 

 کادر های متخصص و متعهد در جامعه.شیوه تدریس جهت تربیه 

 ارزشها

  .تحقق ارزشهای اسالمی 

 .صداقت و پابندی به ارزشهای ملی 

  .عدالت و انصاف 

 .وطن دوستی و رفاه عامه 

  .هم پذیری و باهم زیستی 

 .)رشد فکری )روشنگری 

  .تقویت فرهنگ اصیل اسالمی و افغانی 

 .حسابدهی 

 .شفافیت در امور و مبارزه با فساد 

 .تالش و ابتکار عمل 

  .ریشه کن ساختن تعصبات 

 لییاهداف تحص

 وترقی، رفاه  شرفت،کشور عزیز ما افغانستان نیاز مبرم برای افراد متخصص در هر رشته دارد که متعهد به پی

ملحوظ  همین اسایش کشور باشند تا جامعه را سمت و سوی بهتر داده، فاجعه امروزی را خاتمه دهند. به

ظیفه جسته وفهم و مدیران برکه با تربیه افراد متخصص، کار متعهد استپوهنحی اقتصاد پوهنتون دعوت 

 خویش را اداء کرده، سهم موثر در راستای برطرف کردن کاستی های موجوده داشته باشد.



 چگونگی برنامه های آموزشی

ن ن دریدر پوهنحی اقتصاد پوهنتون دعوت دروس بر اساس میتود محصل محوری تقدیم میگردد، استادا

یز حصالن عزا به مه ها و روش های موثر پروگرامهای درسی شانربا استفاده از شیوراستا تالش می ورزند تا 

 برسانند که ذیال بخشی از آنها را بشرح میگیریم: 

 دروس با استفاده از تکنالوژی 

استادان معموال برای موثریت بیشتر و جلب توجه خوبتر محصالن از پریزنتیشن های آماده شده در برنامه 

ی نمایند و های چون پاور پاینت استفاده م

صنوف درسی این پوهنحی دارای وسایل چون 

 میباشد.  LCDپروجکتور و 

 

 

 

 

 

 دروس با استفاده از میتود های شاگرد محوری

را در  تحرکی محصالن را در پروسه آموزش سهیم ساختهاستادان پوهنحی اقتصاد همواره تالش میورزند تا 

 میان آنها بوجود آورند تا سبب آنگیزش محصالن گردد. 

 
 



 ارتقای ظرفیت غرضسمینارهای آموزشی 

رض غروز  پوهنحی اقتصاد همواره سعی و تالش میورزد تا سمینارهای علمی در رابطه به موضوعات مهم

 و تدریسی این پوهنحی دایر گردد. ارتقای ظرفیت و کیفیت امور علمی 

 

 گراف هادفاعیه محصالن از مونو

اف های ونوگرغرض نیل به درجه لیسانس محصالن باید یک پایان نامه را ترتیب دهند طبق رهنمود تهیه م

 پوهنحی و آنرا در حضور هیات مناقش و محصالن ارائه نموده از آن دفاع کنند. 

  

  



 پوهنحی اقتصادساختار تشکیالتی 

 دیریتمتشکیالت اداری این پوهنحی متشکل از ریاست پوهنحی، امریت دیپارتمنت، مدیریت تدریسی، 

  که ذیال به شرح آن میپردازیم: اجرایی و آمریت کمیته های فرعی تضمین کیفیت میباشد

 

 پوهنحیریاست 

ر راس آن است که د دعوتترین مرجع اداری واحد تدریسی پوهنتون  ترین و عالیکلیدی  پوهنحیریاست 

 از تن یک خود پوهنحی رییس. باشدمی مقرر پوهنتون ریاست پیشنهاد براساس و بوده پوهنحیرییس 

ز نیرا فیت تدریس لک، مدیریت و پیشبرد امور اداری، مرهبری بر عالوه که باشدمی پوهنحی همان استادان

 ست:ای هستند ک ذیال به شرح ان پرداخته شده ف به اجری وظایفلاقتصاد مک پوهنحیدارد. رییس 

 اقتصاد پوهنحیالیحۀ وظایف رییس 

 : گرددمی تصریح زیر قرار ملکی عالی تحصیالت قانون حکم براساس اقتصاد پوهنحیاهم وظایف رییس 

 سیدن به رپوهنتون به منظور  عمومی پالن با بقتمطا در پوهنحیهای ماهوار، ربعوار و ساالنۀ طرح پالن

 .بینی شدهاهداف پیش

 ن بی به اهداف شامل پالیاستد منظور به پوهنحیهای اکادمیک و اداری مدیریت و رهبری فعالیت

 .استراتیژی



 کیفیت ارتقای منظور به پوهنحیولوژی تدریسی در های درسی و میتودکنترول و نظارت از تطبیق پالن 

 .تدریس

 پوهنحیها به منظور بهبود کیفیت تدریس و تبادل تجارب میان استادان شامل طرح پالیسی. 

 غرض  ها پیرامون تهیه مواد درسی، امور تحقیقاتی، ارتقای سویه اعضای کادر علمیطرح طرزالعمل

 حصیل.تبینی شده از لحاظ کمی و کیفی حصول اهداف پیش

  ربوطهم نحیپوهنظارت و مراقبت از نظم و دسپلین، ترتیب تقسیم اوقات درسی سمستروار و امتحانات 

 . تحصیلی امور کیفیت بهبود غرض

 یتموثر سطح ارتقای جهت پوهنحیهای شورای علمی ها، لوایح و فیصلهتطبیق احکام قانون، مقرره 

 . کاری

 ز همزمان ا مماثل به منظور استفاده معقول و هایتبادل تجارب علمی و اکادمیک با سایر نهاد

 های مختلفه تحصیلی.های علمی و تحقیقی یکدیگر در بخشآورددست

 های متداوم موسسات و مراجع برای بهبود و انکشاف های مشخص به منظور جلب همکاریارایه طرح

 .پوهنحیرژیم تحقیقی و تجربی پرسونل شامل تشکیل 

 لمی.عهای تخنیکی و بشری به منظور تجهیز و اکمال کادرهای نیازمندی کنترول و نظارت از تنظیم 

 حقیقی با تهای موثر به ریاست پوهنتون به منظور تامین ارتباط کاری و تبادل تجارب علمی ارایه طرح

 . خارجی و داخلی مماثل پوهنحی های

  کاری.کنترول و نظارت از اجراات پرسونل تحت اثر به منظور ارتقای سطح کیفیت 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 آمریت دیپارتمنت منجمنت و اداره تشبثات

رصه عد در یکی از دیپارتمنت های موجود در پوهنحی اقتصاد پوهنتون دعوت که به اساس نیازهای موجو

تیجتا نده و مدیریت و رهبری در سطح تصدی ها و تشبثات موجود در کشور و سازماندهی آنها ایجاد گردی

 دارای انکشاف متوازن باشد.سبب میگردد تا کشور 

 دیدگاه

اختن سنقش رهبری در فراهم  ایفای بر متعهد اقتصاد پوهنحیدیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات 

 باشد. منظور رشد و توسعه کسب و کار می تحصیالت با کیفیت و تخصصی در عرصه مدیریت تشبثات به

 ماموریت

ب و ای کسفقانۀ تشبثات توسط ارائۀ دانش و مهارت هتوانمند سازی محصلین برای مدیریت و رهبری مؤ

 کار.

 :این ماموریت را میتوان با استفاده از فعالیت های ذیل انجام داد

 .فراهم نمودن محیط حمایوی اکادمیک برای محصلین 

 .تطبیق نصاب تحصیلی مبتنی بر نیازمندیهای بازار کار 

 یکاربرد روش های آموزشی محصل محور. 

  روابط مؤثر دوجانبه با تشبثات و سایر نهادها.ایجاد و حفظ 

 .توانمندساختن محصلین با مهارت های آموزشی دراز مدت 

 ارزشها

  .تحقق ارزشهای اسالمی 

 .صداقت و پابندی به ارزشهای ملی 

  .عدالت و انصاف 

 .کیفیت و برتریت 

  .هم پذیری و باهم زیستی 

 .)رشد فکری )روشنگری 

 .حسابدهی 

  مبارزه با فساد.شفافیت در امور و 

 .تالش و ابتکار عمل 



 هدف تحصیلی

ابی غرض ازاریبباال بردن دانش و مهارت های نسل جوان در عرصه رهبریت، اقتصاد، مدیریت، کارآفرینی و 

 بهبود، ترقی و انکشاف متوازن کشور.

 تعریف واضح از فارغ التحصیالن برنامه

ص و ر های متخص( به منظور تربیه کاددعوت)پوهنتون  (اقتصاد) یځپوهن (تشبثاتمنجمنت و اداره )برنامه 

 (وفقمگذاران حیث مدیران، کارآفرینان، بازاریابان و پالنبه سکتور های دولتی و خصوصی مسلکی برای )

یسانس وره لایجاد شده است. به این اساس برنامه )منجمنت و اداره تشبثات( فردی را فارغ التحصیل د

سمستر( در بخش روزانه و 8دوره تحصیلی چهار ساله ) کریدت را در یک( 160-136خویش مداند که )

 شبانه تکمیل نموده از لحاظ دانش، مهارت و سلوک شرایط ذیل را دارا باشد: 

ات ر موضوعببرنامه )منجمنت و اداره تشبثات( بتواند در حد لیسانس فارغ التحصیل در بخش دانش:  .1

، نظارت دارکاتآن، مدیریت منابع بشری، بازاریابی، تهیه و تمدیریت تشبثات، مفاهیم کلی و تخصصی )

یدن و د، شن( حاکم بوده و نیز بر چهار مهارت زبان )صحبت کردن، خوانو ارزیابی و کنترول کیفیت

امعه ج( در نوشتن به طور مسلکی( تسلط داشته باشد تا بتواند به عنوان کادر متخصص )این برنامه

  مصدر خدمت گردد. 

دارای  د الزمالتحصیل برنامه )منجمنت و اداره تشبثات( فردی است که در ح فارغمهارت ها:  در بخش .2

، تعمیل ساباتحتوانایی افهام و تفهیم خوب و موثر، انجام تحقیقات علمی، انجام محاسبات و تصفیه )

 قی فووشهای مختلف مدیریت و حل منازعات( بوده و توانایی حل مشکالت خویش را در عرصه هار

  دارا باشد.

برنامه )منجمنت و اداره تشبثات( فردی است که از البالی محتوای فارغ التحصیل در بخش سلوک:  .3

مضامین تخصصی )منجمنت و اداره تشبثات( و مضامین مسلکی خویش، احترام به قوانین نافذه کشور، 



گرفته است و به تمامی اخالق اکادمیک، وطندوستی، ارزشهای عالی اسالمی، انسانی و اخالقی را فرا 

 این ارزشها متعهد بوده و از هر نوع تبعیض و تعصب مبرا باشد

 الیحۀ وظایف آمر دیپارتمنت

 گردد:می های آمر دیپارتمنت برمبنای احکام قانون تحصیالت عالی ملکی قرار زیر تصریحوظایف و صالحیت

 .ریاست از جلسات دیپارتمنت 

  نهادهای باالیی.تمثیل دیپارتمنت در برابر 

  .ترتیب اجندا و پالن کاری دیپارتمنت 

 های مجلس دیپارتمنتاجراات اصولی در مورد فیصله. 

 های نظری، علمی و ساحوی مربوط به نظارت از تطبیق نصاب درسی و چگونگی پیشرفت درس

 دیپارتمنت.

 یځها برای انکشاف و بهبود وضع دیپارتمنت و پوهنارایۀ ابتکارات و نوآوری . 

 های دیپارتمنت.تالش برای رفع نیازمندی 

 .تنظیم امور اکادمیک و اداری دیپارتمنت 

 گی و رازندپیشنهاد برای تقدیر و تحسین از کار آن شمار اعضای دیپارتمنت که از خود ابتکار، ب

 در مورد های اکادمیک نشان داده اند و پیشنهاد مجازاتشایستگی در تدریس تحقیق و یا سایر فعالیت

 شوند.آنعده از اعضای دیپارتمنت که مرتکب تخلفات جدی می

 یځه ریاست و شورای علمی پوهنهای دیپارتمنت بارایۀ گزارش از فعالیت . 

 جلس های اکادمیک و اعضای کادر علمی دیپارتمنت در هر سمستر و ارایۀ آن در مارزیابی فعالیت

 دیپارتمنت.

   گیرد.  آمر دیپارتمنت تعلق میو سایر وظایفی که طبق احکام قانون به 

 

 

 

 

 
 



 کادر علمی دیپارتمنت

داکتر  ستر وپوهنحی اقتصاد دارای کادر علمی متخصص و مجرب میباشند که استادان به سویه لیسانس، ما

عه و در این پوهنحی عمال مصروف وظیفه مقدس تدریس و تربیه نسل جوان غرض خدمت گذاری به جام

 ملت رنجدیده مان میباشند. 

 لست اعضای کادر علمی دیپارتمنت منجمنت و اداره تشبثات

 مالحظات  وظیفه درجه تحصیل  تخلص اسم  شماره 

   بالمقطعاستاد  ماستر  یادگاری محمد اشرف   1

   بالمقطعاستاد  داکتر نور عباد حمید اهلل  2

    عضو دیپارتمنت ماستر  منصور عبد الرحمن  3

    عضو دیپارتمنت ماستر  ولیزاده محمد عمر   4

    دیپارتمنت عضو ماستر  مدبر هجرت اهلل   5

  بالمقطع استاد ماستر رضایی محمد عارف 6

  بالمقطع استاد ماستر رحمی عصمت اهلل 7

   بالمقطع استاد ماستر  کریمی عبد الکبیر  8

  بالمقطع استاد ماستر امینی عبد الغفور  9

  بالمقطع استاد ماستر رویایی محمد شاه  10

  بالمقطع استاد ماستر همت خوانی 11

21   دیپارتمنت آمر ماستر جمال اکرام الدین 

 

 

 

 

 



 نصاب درسی دیپارتمنت منجمنت و اداره تشبثات

 لست مضامین سمستر اول

 نوع مضمون تعداد ساعات دیپارتمنت تعداد کریدیت کود مضمون مضامین شماره

 عمومی 1 شرعیات 2 1 ثقافت اسالمی 1

 اساسی 3 ملیاقتصاد  I Ec110 3اساسات اقتصاد کالن  2

 اساسی 3 اقتصاد ملی I EC120 3اساسات اقتصاد خرد  3

 اساسی 2 اداره تشبثات I EC130 2محاسبه مالی  4

 اساسی 2 احصایه I EC140 2ریاضی  5

 عمومی 2 ادبیات I EC150 2انگلیسی 6

 اساسی 3 احصایه I EC160 3احصایه  7

 اساسی 2 احصایه EC170 2 سنجش های اقتصادی 8

  19  19 مجموع

 لست مضامین سمستر دوم

 نوع مضمون تعداد ساعات دیپارتمنت تعداد کریدیت کود مضمون مضامین شماره

 عمومی 1 شرعیات 1 2 ثقافت اسالمی 1

 اساسی 2 اقتصاد ملی II EC210 2اساسات اقتصاد کالن  2

 اساسی 3 اقتصاد ملی II EC220 3اساسات اقتصاد خرد  3

 اساسی 2 اداره تشبثات II EC230 2محاسبه مالی  4

 اساسی 2 احصایه II EC240 2ریاضی  5

 عمومی 2 ادبیات II EC250 2انگلیسی  6

 اساسی 3 احصایه II EC260 3احصایه  7

 اساسی 3 امور مالی و بانکی EC270 3 اساسات امور مالی عامه 8

 عمومی 2 حقوق EC280 2 مبادی حقوق  9

 عمومی 1 تاریخ EC290 1 معاصر تاریخ 10

  21  21 مجموع

 لست مضامین سمستر سوم

 نوع مضمون تعداد ساعات دیپارتمنت تعداد کریدیت کود مضمون مضامین شماره



 عمومی 2 شرعیات 2 3 ثقافت اسالمی 1

 اساسی 3 اقتصاد ملی EC310 3 اقتصاد خرد  2

 تخصصی 3 اداره تشبثات EC320 3 سنجش مصارف 3

 تخصصی 2 ادبیات III EC330 2انگلیسی اقتصادی  4

 عمومی 3 احصایه I EC340 3احتماالت  5

 اساسی 3 امور مالی و بانکی EC350 3 اقتصاد پولی 6

 تخصصی 3 اقتصاد ملی EC360 3 تاریخ نظریات اقتصادی 7

  19  19 مجموع

 لست مضامین سمستر چهارم

 نوع مضمون تعداد ساعات دیپارتمنت کریدیتتعداد  کود مضمون مضامین شماره 

 عمومی 2 شرعیات 2 4 ثقافت اسالمی  1

 اساسی 3 اقتصاد ملی EC410 3 اقتصاد کالن  2

 تخصصی 2 اداره تشبثات EC420 2 تمویل 3

 اساسی 2 احصایه II EC430 2احتماالت  4

 تخصصی 3 اداره تشبثات EC440 3 سنجش مصارف 5

 تخصصی 2 ادبیات EC450 2 انگلیسی اقتصادی 6

 تخصصی 2 اداره تشبثات EC460 2 اساسات منجمنت  7

 تخصصی 2 اداره تشبثات EC470 2 سرمایه گذاری 8

 اساسی 2 امور مالی و بانکی EC480 2 حقوق اقتصادی  9

  20  20 مجموع

یکه حصالنمیباشد، مبعد از سپری نمودن موفقانه دوسال اول که اکثرا مضامین عمومی در سطح پوهنحی 

 .نمایندیب میشامل دیپارتمنت منجمنت و اداره تشبثات میگردند مضامین رشتوی شانرا به مدت دوسال تعق

 

 

 

 

 



 قرار ذیل است: بعدیبرای دوسال  دیپارتمنت تخصصی نصاب تحصیلی

 

 سمستر پنجملست مضامین 

 نوع مضمون تعداد ساعات تعداد کریدیت کود نمبر مضمون شماره

 تخصصی I EC511 3 3اقتصاد بین المللی  1

 تخصصی EC512 3 3 بودجه عامه)تیوری( 2

 تخصصی EC513 3 3 تیوری انکشاف 3

 تخصصی II EC514 2 2منجمنت  4

 تخصصی EC515 3 3 مدیریت بازاریابی 5

 تخصصی EC516 3 3 مدیریت کنترول کیفیت 6

 اختیاری EC517 2 2 اقتصاد عامه 7

 عمومی 1 1 5 اسالمیثقافت  8

  21 21 مجموع

 لست مضامین سمستر ششم

 نوع مضمون تعداد ساعات تعداد کریدیت کود نمبر مضمون شماره 

 تخصصی II EC611 3 3اقتصاد بین المللی  1

 تخصصی EC612 3 3 اقتصاد منطقوی 2

 تخصصی EC613 3 3 تجارت الکترونیک 3

 تخصصی EC614 3 3 بودجه عامه )سیاست( 4

 تخصصی EC615 3 3 مدیریت تشبثات 5

 تخصصی EC616 2 2 تهیه و تدارکات  6

 اختیاری EC617 2 2 اقتصاد عامه/ انفارماتیک 7

 تخصصی EC618 2 2 تریننگ )کار عملی( 8

 عمومی 1 1 6 ثقافت اسالمی 9

  22 22 مجموع



 هفتملست مضامین سمستر 

 نوع مضمون تعداد ساعات تعداد کریدیت کود نمبر مضمون شماره

 تخصصی EC711 3 3 بانکداری 1

 تخصصی EC712 3 3 سیاست های عمومی اقتصادی 2

 تخصصی EC713 3 3 مدیریت منابع بشری 3

 تخصصی EC714 3 3 مدیریت مالی  4

 تخصصی EC715 3 3 سمینار )روش تحقیق( 5

 اساسی EC716 2 2 کمپیوتر برای احصایه 6

 عمومی 2 2 7 ثقافت اسالمی 7

  19 19 مجموع

 لست مضامین سمستر هشتم

 نوع مضمون تعداد ساعات تعداد کریدیت کود نمبر مضمون شماره 

 تخصصی EC811 3 3 اقتصاد اسالمی  1

 تخصصی EC812 3 3 مدیریت ستراتیژیک 2

 تخصصی EC813 3 3 بررسی و کنترول  3

 تخصصی EC814 4 4 سمینار 4

 تخصصی EC815 4 4 مونوگراف 5

 عمومی 2 2 8 ثقافت اسالمی 6

  19 19 مجموع

 

 

 

 



 دستآورد ها:

از این رشته به  تن را به سویه لیسانس 150تاکنون دیپارتمنت منجمنت و اداره تشبثات توانسته به تعداد 

تباقی که به متن از طبقه اناث می باشد و  24جامعه مستضعف مان تقدیم نماید، از این جمله به تعداد 

 تن می رسد فارغان طبقه ذکور این دیپارتمنت هستند.   126

 مجموعه فارغانتعداد  شماره

 اناث ذکور

1 126 24 150 

 

ی عمال خصوص اکثر این فارغان در حال خدمت به ملت و کشور در دوایر دولتی یا حکومتی و در شرکت های

 مصروف کار اند. 

 تن محصل مصروف تحصیل در رشته منجمنت و اداره تشبثات اند.  18اکنون عمالن به تعداد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 امور مالی و بانکی امریت دیپارتمنت

یک  ر سطحدیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد یک رشته کلیدی است که امور مالی را چه د

سامان  داده، تحت مطالعه قرارتصدی باشد، چه در سطح بانک ها باشد و یا هم در سطح وزارت خانه باشد 

ر حصیالت دنیز ت الزم می آموزند. درین رشتهبخشید امور مربوطه مالی را محصالن این رشته با مهارت های 

 دو مرحله صورت می گیرد. 

 رند. مرحله اول همانا دروس عمومی رشته اقتصاد است که در دو سال اول محصالن آنرا فرا میگی

ر هم د مرحله دوم عبارت از دروس تخصصی و مضامین تخصصی رشته امور مالی و بانکی میباشد که آن

 دوسال اخیر تحصیل از سوی محصالن فرا گرفته میشود. 

 دیدگاه 

شیدن تربیه افراد متخصص در امور مالی و بانکی با کسب دانش و مهارت های عصری غرض بهبود بخ

 سیستم مالی و بانکی کشور. 

 اموریت م

صیلی پوهنحی اقتصاد پوهنتون دعوت مصمم است با عرضه خدمات تح دیپارتمنت امور مالی و بانکی

ق ا از طریههارت معیاری در مطابقت با نیازمندیهای بازار کار ملی و بین المللی محصالن را با تخصص و م

 عه تقدیمه جامو متعهد را ب کاربرد روشهای علمی و تکنالوژی عصری تربیه کند و در نتیجه افراد متخصص

 نماید. 

 ارزشها

  اسالمیت 

  کیفیت و برتریت 

 آزادی بیان در چوکات اصول 

  کشورخدمت گذاری و تعهد با 

 صداقت و همکاری متقابل 



 اهداف تحصیلی 

شتن ی، داآراسته ساختن محصالن با دانش نظری و عملی، موثریت در محیط مسلکی، داشتن تفکر انتقاد

کار  وهبری آگاهی مشهود از اصول اخالقی، تنوع فرهنگی و مسئولیت های اجتماعی، داشتن مهارت های ر

 گروپی، کار آفرینی و داشتن مهارتهای حسابداری و گزارش دهی از امور مالی. 

 واضح از فارغ التحصیالن برنامه تعریف

 ی متخصص و)دعوت( به منظور تربیه کادر هاپوهنتون  (اقتصاد) یځپوهن امور مالی و بانکی()برنامه 

کداران ن و بانحیث آمران، مدیران، کارآفرینان، بودجه ریزابه مسلکی برای )سکتور های دولتی و خصوصی 

لیسانس  دوره موفق( ایجاد شده است. به این اساس برنامه )امور مالی و بانکی( فردی را فارغ التحصیل

سمستر( در بخش روزانه و 8ا در یک دوره تحصیلی چهار ساله )( کریدت ر160-136خویش میداند که )

 لحاظ دانش، مهارت و سلوک شرایط ذیل را دارا باشد: شبانه تکمیل نموده از 

ات موضوع فارغ التحصیل برنامه )امور مالی و بانکی( بتواند در حد لیسانس بردر بخش دانش:  .1

بودجه  در عرصه امور مالی، مدیریت مالی، بانکداری، )تشخیص و توضیح مفاهیم کلی و تخصصی

 ( حاکمسنجش بیالنس تادیاتی مالی، تفتیش و ، ترتیب بیالنس هاسازی، پروپوزل نویسی مالی

ط ( تسلبوده و نیز بر چهار مهارت زبان )صحبت کردن، خواند، شنیدن و نوشتن به طور مسلکی

 ردد.  دمت گخ( در جامعه مصدر امور مالی و بانکیداشته باشد تا بتواند به عنوان کادر متخصص )

ای زم دار( فردی است که در حد اللی و بانکیامور مافارغ التحصیل برنامه )در بخش مهارت ها:  .2

ور دیریت اممریابی، راپور دهی، بازا، تصفیه حسابات، انجام تحقیقات علمی، خوب افهام و تفهیم )توانایی

  را باشد.وق دا( بوده و توانایی حل مشکالت خویش را در عرصه های فمالی، تحلیل مسایل مالی و پولی

امین توای مض( فردی است که از البالی محامور مالی و بانکیبرنامه )فارغ التحصیل در بخش سلوک:  .3

خالق ( و مضامین مسلکی خویش، احترام به قوانین نافذه کشور، اامور مالی و بانکیتخصصی )

ی این تمام اکادمیک، وطندوستی، ارزشهای عالی اسالمی، انسانی و اخالقی را فرا گرفته است و به

 .هر نوع تبعیض و تعصب مبرا باشدارزشها متعهد بوده و از 

 

 الیحۀ وظایف آمر دیپارتمنت

 گردد:می های آمر دیپارتمنت برمبنای احکام قانون تحصیالت عالی ملکی قرار زیر تصریحوظایف و صالحیت

 .ریاست از جلسات دیپارتمنت 

 .تمثیل دیپارتمنت در برابر نهادهای باالیی 



  .ترتیب اجندا و پالن کاری دیپارتمنت 

 های مجلس دیپارتمنتاجراات اصولی در مورد فیصله. 

 های نظری، علمی و ساحوی مربوط به نظارت از تطبیق نصاب درسی و چگونگی پیشرفت درس

 دیپارتمنت.

 یځها برای انکشاف و بهبود وضع دیپارتمنت و پوهنارایۀ ابتکارات و نوآوری . 

 های دیپارتمنت.تالش برای رفع نیازمندی 

 اکادمیک و اداری دیپارتمنت. تنظیم امور 

 گی و رازندپیشنهاد برای تقدیر و تحسین از کار آن شمار اعضای دیپارتمنت که از خود ابتکار، ب

در مورد  های اکادمیک نشان داده اند و پیشنهاد مجازاتشایستگی در تدریس تحقیق و یا سایر فعالیت

 ند.شوآنعده از اعضای دیپارتمنت که مرتکب تخلفات جدی می

 یځه ریاست و شورای علمی پوهنهای دیپارتمنت بارایۀ گزارش از فعالیت . 

 جلس های اکادمیک و اعضای کادر علمی دیپارتمنت در هر سمستر و ارایۀ آن در مارزیابی فعالیت

 دیپارتمنت.

 گیرد.  و سایر وظایفی که طبق احکام قانون به آمر دیپارتمنت تعلق می 

 پارتمنت امور مالی و بانکیلست اعضای کادر علمی دی

 مالحظات  وظیفه درجه تحصیل  تخلص اسم  شماره 

   آمر ماستر  صدیقی غالم فاروق  1

   عضو دیپارتمنت لیسانس  بسام  سیف الرحمن  2

   بالمقطع استاد ماستر  رویایی محمد شاه   3

   بالمقطع استاد ماستر  صدیقی محمد شفیق   4

   عضو دیپارتمنت لیسانس  اریا فدا محمد  5

   بالمقطع استاد ماستر  الکوزی حکمت اهلل  6

بالمقطع استاد ماستر مایار محمد بالل  7    

بالمقطع استاد ماستر نظری احسان اهلل  8   

بالمقطع استاد ماستر همت  خوانی 9   

بالمقطع استاد ماستر هاشمی سید فاروق 10   

دیپارتمنت عضو ماستر امیری احمد فواد 11   



 نصاب درسی دیپارتمنت امور مالی و بانکی

طور  چنانچه قبال تذکر داده شد نصاب تحصیلی به دو بخش تقسیم می گردد. یکی مضامین که شامل

دی در ته بنمشترک در دو سال اول )چهار سمستر( فرا گرفته میشود و مضامینیکه طور تخصصی بعد از رش

 ش، هفت و هشت( فرار گرفته میشود. دو سال اخیر )سمستر های پنج، ش

یک تفک با درین قسمت مضامین مشترک این بخش که در چهار سمستر اول تحصیلی به آن پرداخته میشود

مون که وع مضکود نمبر مضمون، تعداد کریدیت هایکه باید تدریس گردد، تعداد ساعات درسی در هفته و ن

خصصی تمین اساسی است و یا هم از جمله مضامین مضمون از جمله مضامین عمومی است، از جمله مضا

  میباشد، قرار شرح ذیل لست گردیده اند:

 لست مضامین سمستر اول

 نوع مضمون تعداد ساعات دیپارتمنت تعداد کریدیت کود مضمون مضامین شماره

 عمومی 1 شرعیات 2 1 ثقافت اسالمی 1

 اساسی 3 اقتصاد ملی I Ec110 3اساسات اقتصاد کالن  2

 اساسی 3 اقتصاد ملی I EC120 3اساسات اقتصاد خرد  3

 اساسی 2 اداره تشبثات I EC130 2محاسبه مالی  4

 اساسی 2 احصایه I EC140 2ریاضی  5

 عمومی 2 ادبیات I EC150 2انگلیسی 6

 اساسی 3 احصایه I EC160 3احصایه  7

 اساسی 2 احصایه EC170 2 سنجش های اقتصادی 8

  19  19 مجموع

 لست مضامین سمستر دوم

 نوع مضمون تعداد ساعات دیپارتمنت تعداد کریدیت کود مضمون مضامین شماره

 عمومی 1 شرعیات 1 2 ثقافت اسالمی 1

 اساسی 2 اقتصاد ملی II EC210 2اساسات اقتصاد کالن  2

 اساسی 3 اقتصاد ملی II EC220 3اساسات اقتصاد خرد  3

 اساسی 2 اداره تشبثات II EC230 2محاسبه مالی  4

 اساسی 2 احصایه II EC240 2ریاضی  5



 عمومی 2 ادبیات II EC250 2انگلیسی  6

 اساسی 3 احصایه II EC260 3احصایه  7

 اساسی 3 امور مالی و بانکی EC270 3 اساسات امور مالی عامه 8

 عمومی 2 حقوق EC280 2 مبادی حقوق  9

 عمومی 1 تاریخ EC290 1 تاریخ معاصر 10

  21  21 مجموع

 لست مضامین سمستر سوم

 نوع مضمون تعداد ساعات دیپارتمنت تعداد کریدیت کود مضمون مضامین شماره

 عمومی 2 شرعیات 2 3 ثقافت اسالمی 1

 اساسی 3 اقتصاد ملی EC310 3 اقتصاد خرد  2

 تخصصی 3 اداره تشبثات EC320 3 سنجش مصارف 3

 تخصصی 2 ادبیات III EC330 2انگلیسی اقتصادی  4

 عمومی 3 احصایه I EC340 3احتماالت  5

 اساسی 3 امور مالی و بانکی EC350 3 اقتصاد پولی 6

 تخصصی 3 اقتصاد ملی EC360 3 تاریخ نظریات اقتصادی 7

  19  19 مجموع

 لست مضامین سمستر چهارم

 نوع مضمون ساعات تعداد دیپارتمنت تعداد کریدیت کود مضمون مضامین شماره 

 عمومی 2 شرعیات 2 4 ثقافت اسالمی  1

 اساسی 3 اقتصاد ملی EC410 3 اقتصاد کالن  2

 تخصصی 2 اداره تشبثات EC420 2 تمویل 3

 اساسی 2 احصایه II EC430 2احتماالت  4

 تخصصی 3 اداره تشبثات EC440 3 سنجش مصارف 5

 تخصصی 2 ادبیات EC450 2 انگلیسی اقتصادی 6

 تخصصی 2 اداره تشبثات EC460 2 اساسات منجمنت  7

 تخصصی 2 اداره تشبثات EC470 2 سرمایه گذاری 8



 اساسی 2 امور مالی و بانکی EC480 2 حقوق اقتصادی  9

  20  20 مجموع

 

دیده گر قرار شرح ذیل لستمضامینیکه طور تخصصی در سمستر های پنج الی هشت فرا گرفته میشود، 

 است:

 مضامین سمستر پنجملست 

 نوع مضمون تعداد ساعات تعداد کریدیت کود نمبر مضمون شماره

 تخصصی EC541 3 3 اقتصاد بین المللی 1

 تخصصی EC542 3 3 بودجه عامه )تیوری( 2

 تخصصی EC543 3 3 تیوری انکشاف 3

 تخصصی EC544 3 3 اقتصاد محیط زیست 4

 تخصصی EC545 3 3 اقتصاد عامه 5

 تخصصی EC546 3 3 بیمه 6

 اختیاری EC547 2 2 انفارماتیک 7

 عمومی EC548 2 2 ثقافت اسالمی 8

  22 22 مجموع

 لست مضامین سمستر ششم

 نوع مضمون تعداد ساعات تعداد کریدیت کود نمبر مضمون شماره

 تخصصی II EC641 3 3اقتصاد بین المللی  1

 تخصصی EC642 3 3 اقتصاد منطقوی 2

 تخصصی EC643 3 3 عامه )سیاست(بودجه  3

 تخصصی EC644 2 2 اقتصاد عامه 4

 تخصصی EC645 2 2 محاسبه دولتی 5

 تخصصی EC646 3 3 بازارهای مالی و پولی 6

 اختیاری EC647 2 2 بررسی و کنترول 7

 اختیاری EC648 2 2 انفارماتیک 8



 تخصصی EC649 2 2 تریننگ )کار عملی( 9

 عمومی 2 2 6 ثقافت اسالمی 10

  20 20 مجموع

 لست مضامین سمستر هفتم

 نوع مضمون تعداد ساعات تعداد کریدیت کود نمبر مضمون شماره 

 تخصصی EC741 3 3 بانکداری 1

 تخصصی EC742 3 3 سیاست های عمومی اقتصادی 2

 تخصصی EC743 3 3 مدیریت خطرات مالی  3

 تخصصی EC744 3 3 سیاست های مالی 4

 تخصصی EC745 3 3 سمینار )روش تحقیق( 5

 اساسی EC746 2 2 کمپیوتر برای احصایه 6

 عمومی 2 2 7 ثقافت اسالمی 7

  19 19 مجموع

 لست مضامین سمستر هشتم

 نوع مضمون تعداد ساعات تعداد کریدیت کود نمبر مضمون شماره

 تخصصی EC841 3 3 اقتصاد اسالمی 1

 تخصصی EC842 3 3 سیاست های پولی 2

 تخصصی EC843 3 3 استقراض دولت 3

 تخصصی EC844 4 4 سمینار 4

 تخصصی EC845 4 4 مونوگراف 5

 عمومی 2 2 8 ثقافت اسالمی 6

  19 19 مجموع

 

 



 دستآورد ها: 

ین رشته به جامعه اتن را به سویه لیسانس از  838تاکنون دیپارتمنت امور مالی و بانکی توانسته به تعداد 

تن  797ی که به تن از طبقه اناث می باشد و متباق 41مستضعف مان تقدیم نماید و از این جمله به تعداد 

 می رسد فارغان طبقه ذکور این دیپارتمنت هستند.  

 مجموعه فارغانتعداد  شماره

 اناث ذکور

1 797 41 838 

 

ی عمال خصوص اکثر این فارغان در حال خدمت به ملت و کشور در دوایر دولتی یا حکومتی و در شرکت های

 مصروف کار اند. 

 تن محصل مصروف تحصیل در رشته امور مالی و بانکی اند.  18اکنون عمالن به تعداد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مدیریت تدریسی

الن ام محصنتنظیم کننده امور مربوط به تدریس استادان و موارد ثبت مدیریت تدریسی پوهنحی اقتصاد 

 اشد. صیلی میباد تحتقسیم اوقات درسی، ترتیب نتایج محصالن ... و غیره موارد دیگر اداری و تدریسی این نه

 الیحۀ وظایف مدیر عمومی تدریسی

 :است یرز وظایف اجرای بر مکلف و نموده فعالیت یځنظر مستقیم رییس پوهن تحتمدیر تدریسی عمومی 

 رضغ یځوار، ماهوار، ربعوار و ساالنه در مطابقت به پالن پوهنترتیب و تنظیم پالن کاری هفته 

 .شده بینیپیش اهداف به یابیدست

 یځبه پوهن نظارت و کنترول از ثبت نام، حاضری، ترتیب تقسیم اوقات محصالن جدیدالشمول. 

 هاها و دیپلومترتیب و تنظیم جداول، اسناد و سوابق محصالن و فارغان جهت تهیه ترانسکریپت. 

 سپلین در های شورای علمی غرض ایجاد نظم و دتطبیق احکام قانون، مقرره، الیحه، طرزالعمل و فیصله

 .یځپوهن

 س و جلوگیری از ضیاع وقتدریها به منظور تنظیم تترتیب تقسیم اوقات استادان دیپارتمنت.  

 ابقتمط( یځاجرای سرتیفیکیت، ترانسکریپت و دیپلوم برای متقاضیان )محصالن و فارغان پوهن 

  .طرزالعمل

 .سایر اجراات که از طرف مقام ریاست در رابطه به تدریسی برایش سپرده شود 

  ر و اخیر سمستثبت نام جدیدالشموالن، ترتیب حاضری، تقسیم اوقات درسی و امتحانات وسط

 .محصالن

 ه بت ارائه ات جهترتیب احصائیه محصالن شامل امتحان، محروم، ناکام، غیرحاضر، تأجیل و نتایج امتحان

  .های مربوطه و اطالع محصلیندیپارتمنت

 یځترتیب لست توزیع کارت هویت برای محصالن پوهن. 

  معرفی محصالن جدیدالشمول به کتابخانه 

 ایح امتحانات محصلین سمستروارترتیب و تنظیم جدول نت. 

 نهای مربوطه شاترتیب، تنظیم اسناد و سوابق تحصیلی محصالن به دوسیه. 

 های فارغان و معرفی شان به آمریت امور محصالن جهت اخذ دیپلومترتیب فورم. 

 

 

 

 

 

 



 بازنگری و تامین کیفیت برنامه 

می نهاد عل ه اگربازنگری و تامین کیفیت برنامه یکی از موضوعات مهم در بخش ارتقای یک نهاد است و اینک

هر  مثبت در غیراتمیباشد همواره به برنامه های غرض بازنگری روند امور تدریسی و اداری و بوجود اوردن ت

 دو بخش در صورت نیاز یک از گام های مثمر بشمار میرود. 

یفیت که کضمین حوظ کمیته ها ایجاد گردیده تا امور را پیگیری نمایند مخصوصا کمیته فرعی تبه همین مل

بررسی  ر بخشههمواره استادان، کارمندان و امور تدریس و اداری را با استفاده از فورمه های مربوطه 

ه بار داده ن قریامینمایند و وظیفه شان است تا بعد از تحلیل وضعیت ادارات ذی ربط و ذی صالح را در جر

 مشکالت رسیده گی و کارکردهای مثبت را دیگر هم تقویت بخشند. 

تحت  موارههبا وجود این ریاست پوهنحی و آمریت های دیپارتمنت ها وظیفه دارند تا امور مربوطه را 

 مراقبت داشته، نظارت نموده و نیازهای موجود را مرفوع سازند. 

 روند گزارش دهی برنامه 

حلیل ان به ت ینکه اطالعات از همه بخش های مربوطه یک دیپارتمنت جمع اوری می گردد مسوولینبعد از ا

ند یم میداری تقدمیپردازند و نتایج مرتبه را به ریاست پوهنتون و شورای علمی پوهنتون غرض اجراات مقتض

ه این کباشند،  اشتهدمفید  تا بر اساس ان پالن ها و برنامه های اینده را ترتیب و غرض بهبود برنامه اجراات

 شود. گزارش به شکل ماهوار از طرف امرین و مدیران و بشکل سمستروار در سطح پوهنحی ساخته می

 کمیته های تضمین کیفیت پوهنحی اقتصاد 

از  ده تاشغرض ارتقای کیفیت تحصیلی و معیاری سازی تحصیالت درین پوهنحی، سعی و تالش بخرچ داده 

فته ان یاطریق ایجاد و فعالیت کمیته های مربوطه تضمین کیفیت برنامه های تحصیلی بوجه احسن سام

مین میته تضاز کعبارت اند ها همه برنامه های تحصیلی این رشته موفقانه به اتمام برسد. این کمیته 

یک و کترون، کمیته اموزش الکیفیت، کمیته نصاب، کمیته نظم و دسپلین، کمیته فرهنگی، کمیته تحقیق

  حاناتکمیته امت

 



 کمیته فرعی تضمین کیفیت 

کیفیت  که ارتقای کیفیت مستلزم ارزیابی مستمر از پبررسی از پروسۀ تدریس در خصوص تأمیناز آنجایی

ان غانستب ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیالت عالی جمهوری اسالمی افمعیاری که در چارچو

 باشد. تعریف شده است. می

 کیفیت  تضمینالیحۀ وظایف کمیتۀ فرعی 

 شود:اهم وظایف کمیتۀ فرعی ارزیابی خودی و ارتقای کیفیت بر حسب الیحه قرار زیر تصریح می

  پوهنحیتشویق، ترغیب و تسریع بهبود کیفیت در سطح. 

 پوهنحیهای فعالیت های آموزشی و سایرنظارت از روند اعتباردهی برنامه. 

 پوهنحیهای تصمین کیفیت در سطح ارایۀ معلومات به نهاد تحصیلی در مورد تطبیق برنامه. 

  کیفیت تضمین روند مورد پوهنحی درارایۀ مشوره به. 

 یپوهنحهای مربوط به تضمین کیفیت آمادگی برای ارزیابی خودی، بازدید ساحوی و سایر برنامه. 

 پوهنحیبارۀ جریان تضمین کیفیت در سطح  آوری اسناد و شواهد درجمع. 

 .تأمین روابط با کمیتۀ اصلی تضمین کیفیت و اعتباردهی 

 نحیپوهآوردهای تضمین کیفیت در سطح استفاده از آخرین دست. 

  پوهنحیتهیۀ گزارش ارزیابی خودی. 

 یپوهنحهای آموزشی تضمین کیفیت در سطح تدویر برنامه. 

 یځپوهنکیفیت  تضمینفرعی  فهرست اعضای کمیته
 دیپارتمنت رتبۀ علمی درجۀ تحصیل نام و تخلص شماره

   ماستر  نصرت اهلل  ۱

 امور مالی و بانکی  ماستر  غالم فاروق صدیقی ۲

 منجمنت و اداره تشبثات  ماستر  اکرام الدین جمال  ۳

 امور مالی و بانکی  لیسانس فدا محمد اریا ۴

 امور مالی و بانکی  ماستر سیف الرحمن  ۵

 

 



 پوهنحیکمیتۀ تحقیقات علمی 

رتمنت طح دیپارا بعد از ثبت موضوع در سو محصالن این کمیته مکلف است تا آثار علمی تحقیقی استادان 

ر درایۀ آن بر ا مورد ارزیابی قرار دهند. سند تأییدی کمیتۀ تحقیقات علمی یکی از اسنادی است که عالوه

 . گردد ارایه باید نیز پوهنتون علمی تحقیقات آمریت به ،پوهنحیشورای علمی 

 پوهنحیالیحۀ وظایف کمیتۀ تحقیقات علمی 

 تۀ تحقیقات علمی در هر ماه یک مرتبهتدویر جلسۀ کمی. 

 فی ه تعداد کاکه تعداد قضایا جهت بررسی و ارزیابی بجلسه در هفتۀ اخیر هر ماه تدویر گردد. در صورتی

 نباشد، جلسه در اخیر ماه بعدی آن برگزار گردد.

 ه آمریت ب آن بررسی و ارزیابی تعیین عنوان موضوع تحقیقات علمی استادان جهت ترفیع و ارسال رسمی

 .تحقیقات علمی پوهنتون کابل

 ای مشخص دانش های درسی و حوزهبررسی و ارزیابی تعیین عنوان تألیف استادان که برحسب نیازمندی

 می باشد. دیپارتمنت و یځمربوط به پوهن

 یته راجع های علمی استادان جهت ترفیع که از سوی آمریت دیپارتمنت به کمبررسی و ارزیابی کنفرانس

 .گردد، تأیید و اخبار رسمی آن به دیپارتمنت مربوطهمی

 وان نمودهبت عنبررسی و ارزیابی محتوایی و شکلی تحقیقات علمی استادانی که به منظور ترفیع علمی ث 

 .بودند، تأیید و ارسال رسمی آن به آمریت تحقیقات علمی پوهنتون

 لمیع شورای و یځل، ریاست پوهنو سایر وظایفی که از سوی آمریت تحقیقات علمی پوهنتون کاب 

 . شودمی سپرده آن به یځپوهن

 

 اقتصاد یځفهرست اعضای کمیتۀ تحقیقات علمی پوهن
 دیپارتمنت رتبۀ علمی درجۀ تحصیل نام و تخلص شماره

 امور مالی و بانکی  ماستر غالم فاروق صدیقی ۱

 امور مالی و بانکی   لیسانس  سیف الرحمن بسام  ۲

 امور مالی و بانکی   ماستر  اریافدا محمد  ۳

 منجمنت و اداره تشبثات  ماستر  اکرام الدین جمال  ۴

 منجمنت و اداره تشبثات  ماستر عبد الرحمن منصور ۵



 کمیته توسعه نصاب

 برحسب که است نصاب کمیتۀ کند،می فعالیت نحیپوههایی که در سطح ترین کمیتهیکی از مهم

نصاب  ،وطهنش مربدا حوزۀ سطح در پیشرفت و توسعه روند به توجه با و بازار علمی، هاینیازمندی

 به و عدیلت تزئید، تجدید، به آن برایند از تا دهندمی قرار بازنگری مورد را پوهنحیهای مربوط به دیپارتمنت

 .نمایند مراحل طی و تدوین را کار بازار توقعات برحسب پذیرش قابل نصاب روزسازی،

 پوهنحیالیحۀ وظایف کمیتۀ نصاب 

 ها و نیازسنجی عمومی به سطح ملیتشخیص پرابلم. 

 نیاز سنجی آموزشی در سطح اختصاصی. 

 امکانات تدویر موفقانه برنامۀ تحصیلی. 

 تشخیص نهادها و اشخاص زیربط. 

 های تحصیلیها برای برپایی رشتهتشخیص دادن اولویت. 

 التحصیالن در نظر گرفتن کیفیت کاری فارغ. 

 موجودیت شرایط و امکانات برپایی با کیفیت برنامۀ تحصیلی. 

 های تحصیلی و کارهای عملی و تطبیقاتی و غیرهتمویل مالی برای اعمار زیرساخت. 

 ملیاتی، عیسی، فراهم نمودن شرایط تدریس و کار عملی از لحاظ مواد و لوازم درسی سامان و آالت تدر

 رفتهفایت و مسلکی و همچنان انکشاف نصاب تحصیلی معیاری و پیشبدست داشتن کادر علمی باک

 باشدها، مواد درسی، منابع علمی ... و غیره به دسترس میصنوف، البراتوارها، تکنیشن. 

 وفق کامل در تدوین نصاب با آگاهی کامل از مسایل عقیدتی، تاریخی، فرهنگی کشور. 

 طابق عصر و زمان  از لحاظ رعایت مه و مدرن های خارجی و تکنالوژی پیشرفتدسترسی به زبان

 .ه نصاب تحصیلی و انکشاف دادن آنالمللی در رابطه بمعیارهای بین

 شودمی سپرده آن به یځو سایر وظایفی که از سوی شورای علمی پوهن. 

 پوهنحیفهرست اعضای کمیتۀ نصاب 
 دیپارتمنت رتبۀ علمی درجۀ تحصیل نام و تخلص شماره

 منجمنت و اداره تشبثات  ماستر  اکرام الدین جمال  ۱

 امور مالی و بانکی   ماستر  غالم فاروق صدیقی ۲

 امور مالی و بانکی  لیسانس  فدا محمد اریا ۳

 امور مالی و بانکی  ماستر هجرت اهلل مدبر ۴

 منجمنت و اداره تشبثات  ماستر عبد الرحمن منصور ۵



 کمیته آموزش الکترونیکی

زشی های تدریسی و آموسازی و استفادۀ بهینه از ابراز تکنالوژی در روند فعالیتبه منظور ترویج، نهادینه

 اقتصاد یځشود، پوهنجزء الینفک تحصیالت عالی محسوب می .تحصیالت عالی که در جهان امروز

صلی آموزش دید کمیتۀ ااین کمیته برحسب لزوم جدی دارد. تأکید مسئله این روی کابل پوهنتون

 الکترونیک پوهنتون مکلف بر اجرای وظایف ذیل است:

 الیحۀ وظایف کمیتۀ آموزش الکترونیکی

 و هنحیپوهای مختلف مربوط به ارایۀ سیمنارهای علمی آموزشی به منظور آشنایی استادان دیپارتمنت 

  .مربوطه هایدیپارتمنت در تکنالوژی ابزارهای استفادۀ

  تکنالوژی  ها به منظور تسهیل روند استفاده ازمشکالت سیستم انترنیتی دیپارتمنتبررسی متواتر و حل

 .هادیپارتمنت و پوهنحیهای علمی تدریسی بررسی از پروسۀ فعالیت در

 نظارت از روند تطبیق برنامۀ آموزش الکترونیکی به منظور حصول اطمینان از کیفیت آن. 

 محصالن استفاده از تکنالوژی در روند آموزشی و یادگیری دهی به محصالن به منظورهای آگهیبرنامه. 

 ز اای آموزش الکترونیکی به منظور پوشش دادن برخی مضامین مقدور تدوین و تطبیق پالن توسعه

 .پوهنحیفاده از تکنالوژی در داخل طریق است

 هامعرفی اعضای کادر علمی واجد شرایط برای آموزش الکترونیکی در تفاهم با دیپارتمنت. 

 شود.و سایر وظایفی که از جانب کمیتۀ پوهنتونی آموزش الکترونیکی به آن سپرده می 

 

 

 فهرست اعضای کمیتۀ آموزش الکترونیکی
 دیپارتمنت رتبۀ علمی درجۀ تحصیل نام و تخلص شماره

   ماستر "بسام"نصرت اهلل  ۱

 منجمنت و اداره تشبثات  ماستر  "جمال"اکرام الدین  ۲

 امور مالی و بانکی  ماستر  "صدیقی"غالم فاروق  ۳

 منجمنت و اداره تشبثات  ماستر   "منصور"عبد الرحمن  ۴

   لیسانس  "ابراهیمی"عبد السمیع  ۵

 



 کمیته نظم و دسپلین

واعد قاصول و  بق بهنظم و دسپلین است که نهاد ها را از هم متمایز می سازد چونکه اجرای کار به موقع، مطا

ا تین بوده دسپل ووضع شده و عاری از فساد به پیش میرود. نهاد ها نیازمند نظارت متداوم از چگونگی نظم 

ت و مجازا کافاتبا استفاده از اصل م هیچ گونه تخلف از طرف هیچ یک از ذیربطان صورت نگیرد و در نتیجه

 و ضع بهتر شده، متخلفین تادیب گردند. 

 الیحه وظایف کمیته نظم و دسپلین

 تدویر جلسات کمیته طبق طبق آجندای تعین شده.  -1

رمندان ن، کاتوضیح روش های اخالقی، مسئولیت ها و مکلفیت های محصالن در برابر اداره، استادا -2

 و همصنفان از طریق توزیع فورمه ها و اطالعیه های کتبی. 

زم الصمیم تدرج شکایات استادان، محصالن، کارمندان و بحث روی آنها در جلسات کمیته و اتخاذ  -3

 در باره آنها. 

 تحریری برای افراد متخلف و اخذ تعهد تحریری از آنها. توصیه شفاهی و  -4

 . لشمولاتوزیع فورمه های تعهد نامه تائید شده کمیته اصلی نظم و دسپلین به محصالن جدید  -5

 معرفی کتبی متخلفین جدی به مقامات باال جهت اخذ تصمیم در مورد آنها.  -6

 مصنفان وان، هار های اخالقی با استادمشوره با اولیای امور محصلین در مورد اصالح و بهبود رفت -7

 کارمندان. 

 دوسیه سازی تخلفات محصلین و فیصله های کمیته.  -8

 تهیه گزارش به ریاست پوهنحی.  -9

 تهیه گزارش به کمیته اصلی نظم و دسپلین.  -10

 

 فهرست اعضای کمیته نظم و دسپلین
 دیپارتمنت رتبۀ علمی درجۀ تحصیل نام و تخلص شماره

   لیسانس آمر  "ابراهیمی"عبد السمیع  ۱

 منجمنت و اداره تشبثات  ماستر  "جمال"اکرام الدین  ۲

 امور مالی و بانکی  ماستر  "صدیقی"غالم فاروق  ۳

 منجمنت و اداره تشبثات  ماستر   "منصور"عبد الرحمن  ۴

۵     



 کمیته امتحانات 

با  ی آورد ومبار  یکی از کمیته هایکه امور امتحانات را بخوبی تنظیم کرده شفافیت را در پروسه امتحانات

 یدارد. مرسال سرعت الزم، تقسیم اوقات منظم و در اوقات مناسب نتایج را اعالن و به ادارات مربوطه ا

 

 الیحه وظایف کمیته امتحانات

 

 

 فهرست اعضای کمیته نظم و دسپلین
 دیپارتمنت رتبۀ علمی درجۀ تحصیل نام و تخلص شماره

 امور مالی و بانکی  لیسانس "اریا"فدا محمد  ۱

 منجمنت و اداره تشبثات  ماستر "جمال"اکرام الدین  ۲

 امور مالی و بانکی  ماستر  "صدیقی"غالم فاروق  ۳

   لیسانس "ابراهیمی"عبد السمیع  ۴

 امور مالی و بانکی  لیسانس "بسام"سیف الرحمن  ۵

 

 کمیته فرهنگی و ورزشی

رای بهمزمان  ازد ونهاد های تحصیلی وظیفه دارند تا اوالد وطن را با فرهنگ اصیل اسالمی و افغانی اشنا س

رزشی در وگی و رشد جسمی آنها برنامه های وزرشی را نیز راه اندازی نماید. به همین ملحوظ کمیته فرهن

 . قات دایر مینمایدچوکات پوهنحی اقتصاد تدویر گردیده جلسات شانرا همواره طبق تقسیم او

 الیحه وظایف کمیته فرهنگی و ورزشی

 تدویر جلسات مطابق به آجندای تعین شده.  -1

 تهیه و تدوین تقسیم اوقات فعالیت های فرهنگی، وزرشی و جندر.  -2

 ر. هماهنگی جلسات، اجراء و پیگیری مصوبات جلسه های کمیته های فرهنگی، ورزشی و جند -3

 رهنگی، ورزشی به مراتب اداری مربوطه. تهیه عملکرد های کمیته های ف -4

الی ارتباط کمیته فرهنگی و ورزشی پوهنتون دعوت با کمیته های ذیربط وزارت تحصیالت ع -5

 افغانستان.

  ارایه پیشنهادات و نظریات در جهت بهبود و ارتقاء عملکرد کمیته فرهنگی و ورزشی. -6



 نش و پخش بلبورد های مورد نیاز پوهنتون.  -7

 جهت اشتراک هر چه بیشتر محصالن در برنامه های مربوطه. برنامه ریزی  -8

 ترغیب، تشویق و جذب محصالن عالقه مند به بخش های فرهنگی و ورزشی.  -9

 برگذاری مسابقات کتاب خوانی، سیرت النبی و مسایل ضروری دیگر.  -10

 برگذاری مسابقات ورزشی.  -11

 تهیه و ترتیب تقدیر نامه ها برای محصالن و استادان برتر.  -12

 تنظیم امور مربوط به سیر علمی و گردشگری.  -13

 ترتیب و تنظیم محافل، سمینارها و ورکشاپ ها جهت ارتقای ظرفیت محصالن.  -14

 جفاظت از فرهنگ های اسالمی و افغانی و اگاهی دهی برای جوانان.  -15

 ارایه گزارش های ساالنه از کارکرد های کمیته.  -16

 

 فهرست اعضای کمیته فرهنگی و ورزشی
 دیپارتمنت رتبۀ علمی درجۀ تحصیل نام و تخلص شماره

   ماستر آمر "صدیقی"غالم فاروق  ۱

 امور مالی و بانکی  لیسانس  "اریا"فدا محمد  ۲

 امور مالی و بانکی  لیسانس "بسام"سیف الرحمن  ۳

   لیسانس "ابراهیمی"عبد السمیع  ۴

۵     

 کمیته ارتباطات

یک ای اکادمهاد هعقد تفاهنمامه ها با ادارات، موسسات و تشبثات خصوصی و دولتی یکی از آمور مهم برای ن

برای  قتصادغرض ارتقای ظرفیت استادان، کارمندان و محصالن میباشد. کمیته فرعی ارتباطات پوهنحی ا

 تامین این امر ایجاد گردیده و در صدد عقد همچون تفاهمنامه ها میباشد. 

 یحه وظایف کمیته ارتباطات ال

 تدویر جلسات مطابق به تقسیم اوقات.  -1

 تهیه و ترتیب پروسیجر کاری، پالن عملیاتی و تطبیقی برای کمیته.  -2

اری برقر تالش برای تقویت هر چه بیشتر ارتباطات بین الستادان، محصالن و زمینه سازی برای -3

 ارتباطات بین پوهنتون های داخلی و خارجی. 



ار، ر اخبتامین ارتباطات مسوالن پوهنتون با رسانه های صوتی، تصویری و حبری جهت پخش و نش -4

 اطالعیه ها، ورکشاپ ها و مصاحبه های اختصاصی. 

ر هم یگر دترتیب سمینار ها و محافل علمی مشترک با پهنحی های این پوهنتون و پوهنتون های د -5

 اهنگی به کمیته فرهنگی. 

هم  از دررای فعالیت های مشترک پروژه های تحقیقاتی و کاربردی مورد نیزمینه سازی برای اج -6

 آهنگی با کمیته تحقیق. 

 مساعد ساختن همکاری در چارچوب مقاالت علمی در مجالت طرفین پوهنتون ها.  -7

 قیق. اگاهی دهی به استادان در امور ترفیعات، تقرر و انفکاک در هم آهنگی با کمیته تح -8

نتون با ه پوهای مربوط به همکاری های بین المللی، منطقه ای، دو یاچند جانبنظارت بر برنامه ه -9

 پوهننتون های کشور و منطقه مرتبط با فعالیت های تحصیلی. 

زمان و سا انجام هماهنگی در امضای تفاهم نامه ها و قراردادها فی مابین پوهنتون دعوت -10

 های ملی و بین المللی. 

 ت. تباطاجهت ارتقای ظرفیت اعضای کمیته های اصلی و فرعی ار تدویر سیمینارها و ورکشاپ ها -11

ه کمیت نظارت بر امور مربوط به تشریفات هیات های ذیصالح داخلی و حارجی در هم آهنگی با -12

 فرهنگی.

 یربط. ذهای  ایجاد هماهنگی و تعامل با وزارت محترم تحصیالت عالی، امور خارجه و سایر دستگاه -13

 االنه برای فعالیت های روابط عمومی. تهیه و تدوین برنامه س -14

 مدیریت و به روز سازی صفحه رسمی فیسبک.  -15
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 ورد هایآدست 
  مدیریت و اداره تشبثات و تعین آمرین آن –ایجاد دو دیپارتمنت امور مالی و بانکی  .1

 هـ ش آغاز گردید و طبق نصاب تحصیلی باید 1389پس از آنکه دروس پوهنحی اقتصاد در سال 

و  نجمنتدیپارتمنت ها ایجاد می گردید تا محصالن بطور تخصصی دروس شانرا در یکی از رشته های م

 اداره تشبثات و امور مالی و بانکی باید آغازگر می شدند. 

د کی ایجاد گردصمیم بر آن گرفته شد تا دیپارتمنت امور مالی و بانش تهـ  1391به همین منظور در سال 

 هـ ش دیپارتمنت منجمنت و اداره تشبثات ایجاد گردید.  1392و به تعقیب آن در سال 

 استخدام استادان دائمی برای هردو دیپارتمنت طی یک پروسه شفاف .2

یپارتمنت های دتن استاد دایمی باشد  4قراریکه میبایست هر دیپارتمنت طبق الیجه تحصیالت عالی دارای 

 ن، شارت) اعال این تعداد استادان دایمی را دارا میباشد که از طریق یک پروسه شفافموجود این پوهنحی 

 لست، امتحان تحریری، سمینار( رقابتی انتخاب گردیدند. 

 قتصادی احپوهن استادان یکولم و مفردات درسیتهیه و ترتیب کر .3

 حل هنگامی مراطکریکولم پوهنحی اقتصاد همانا کریکولم پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل میباشد که بعد از 

 برای هر درسی ایجاد پوهنحی واصل و تطبیق میگردد و استادان کورس پالیسی شانرا در مطابقت به مفردات

 ه آن دروس شانرا انجام میدهند. سمستر ترتیب نموده مطابق ب

 فعالیت شانایجاد کمیته های فرعی و تعین مسئولین آن و آغاز  .4

نیک، لکترودر پوهنحی اقتصاد کمیته های فرعی )تضمین کیفیت، پالن، نظم و دسپلین، تحقیق، آموزش ا

 برند. یش میپفرهنگی، ارتباطات( همواره فعالیت داشته و طبق تقسیم اوقات جلسات شانرا طور منظم به 

 رزیابی هاا .5

ابی ارزی -یپارتمنت های مربوطهرزیابی استادان توسط دا-ارزیابی کیفیت تدریس استادان توسط محصلین

ه معینه ب زمان فعالیتهای اداره توسط محصلین همواره مطابق به تقسیم اوقات و پالن عملیاتی پوهنحی در

 پیش میرود. 

 استفاده ازتکنالوژی روز در پیشبرد امور تدریسی و اداری .6

استفاده از آن  اند که استادان دروس روزمره شانرا با LCDهمه صنوف پوهنحی اقتصاد دارای پروجکتور یا 

پوهنتون  MISنا بطور موثر تقدیم میدارند و کتابخانه الکترونیک نیز در خدمت محصالن عزیز میباشد و ضم

 برای پیشبرد مسایل اداری بکار میرود. 



 تدویر سمینار ها ی علمی   .7

ائه یشتر اربنار علمی از طرف اداره غرض آگاهی دو سمیحد اقل همه ساله در سمسترهای بهاری و خزانی 

 می گردد. 

 پروگرام درسی توسط استادان تطبیق نظارت دوامدار از .8

رفته رار گبرنامه های درسی استادان از طریق کمیته های تضمین کیفیت همواره تحت بررسی و نظارت ق

 توصیه های الزم و برنامه های الزم غرض بهبود امور تدریسی ارائه می گردد. 

 تهیه رهنمود تحریر مونوگراف .9

امر  لی یکام نصاب تحصیازینکه تحریر یک اثر علمی تحقیقی یکی از مکلفیت های هر محصل بعد از اتم

ت ین فعالیانجام االزمی برای نیل به درجه لیسانس میباشد، کمیته تحقیق رهنمود تحریر مونوگراف را برای 

 بدسترس محصالن قرار داده اند. 

 فایلنگ و دوسیه سازی  اسناد پوهنحی .10

نظم مو طور  بوطه ثبتاسناد و مدارک در دوسیه های مراین یک امر ضروری است که باید  ،اداراتهمه در 

 د. ر گیرنگه داری گردد تا در زمان ضرورت به یک شکل بسیار ساده و بسیط آنها مورد استفاده قرا

 کتیک تعلیمیاجرای پرا .11

یا غرض  اکتیکمحصالن پوهنحی اقتصاد طبق برنامه که در نصاب این رشته توضیح داده شده برنامه های پر

 . باشد ا آنها تفاهم نامه و عقد قرار داد صورت گرفته شدهکار عملی به ادارات و شرکت هایکه ب

 درکنفرانس های علمی  اشتراک .12

انس کنفر همواره سعی و تالش صورت میگرد تا طبق پالن ستراتیژیک استادان، کارمندان و محصالن در

راک های علمی پوهنتون دعوت، پوهنتون های دولتی و خصوصی غرض ارتقای ظرفیت علمی آنهاد اشت

 ورزند. 
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   ۱۳98و  ۱۳97های سال    استخدام فارغان

مو - 2جدول های  دولتی فارغان  رد معلومات در  رگان  ا قتصاد  در  ا پوهنحی  غیر  واستخدام شده 

تی   دول

 دیپارتمنت ها شماره

 1397سال  1398سال 

 مالحظات
 تعداد فارغان

فارغان  تعداد 

 جذب شده
 تعداد فارغان

تعداد فارغان 

 جذب شده

  29 55 35 42 امور مالی و بانکی 1

  25 33 9 11 منجمنت و اداره تشبثات 2

  54 88 44 53 مجموع 3
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 تحصیلی پوهنحی زیربنای 

 به سویه های تحصیلی ماستر و دکتور. مجرب و توانا  استادان  -1

 . LCDالکترونیکی از قبیل پروجکتور ها ،  تجهیزات صنوف درسی با  -2

 

 . کتابخانه مجهز با کتب مسلکی -3

 

 صالون کنفرانس ها.  -4

 



 میدان های ورزشی. -5

 

 صحن باز و سبز.  -6

 

 

 کلینیک صحی.  -7

 

  



 ترانسپورتیشن. -8

 

 پرسونل امنیتی.  -9

  

 

 

 

 

 

 

 



 الیحۀ وظایف کارکن خدماتی

 :گرددمی تصریح زیر قرار پوهنحیاهم وظایف کارکن خدماتی ریاست 

   .پاک کاری و صفایی دفاتر و شعبات در اوقات معینه 

 شود.نگهداشت افزار کاری که از جانب ریاست برایش سپرده می 

 .رساندن مکاتیب و اسناد به شعبات مربوطه ریاست پوهنتون وزارت 

 .آوردن مکاتیب و اسناد از دفاتر مربوطه وزارت 

 اس دفتر.حفظ و نگهداشت اجن 

 دفتر. صفایی مربوطدهی اجناس گیری و تسلیمتسلیم 

 .مراقبت از پاکی و صفایی دفتر 

 


