
 

 

 

 وزارت تحصیالت عالی افغانستان      

 

 

 

 

 

 دعوتپوهنتون 

 

 اجراآت امور علمی، تحصیلی و مالی و اداریگزارش 

 9911سال 

 

 

 

Ministry of Higher Education (MoHE) 

Higher Education Development Program (HEDP) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أ

 

 فهرست موضوعات

 

 1 ................................................................................................... ییاجرا خالصه .1

 3 .................................................................................................................... مقدمه .3

 3 ................................................................................... یدار  حکومت و اداره .4

 3 ..................................................................................................... یرهب  یآموزش یها برنامه    1.4

 4 ............................................................................................... کیاکادم و یادار  ،یمال استقالل    4.4

 4 ......................................................................... یادار  فساد هیعل مبارزه 4.4

 4 ................................................................................................................ یادار  یبروکراس    4.4

 5 ..................................................................................................... یاتیعمل پالن یگذار  کود  1.4.4

 5 ....................................................................................................... یابیارز و نظارت تیتقو 4.4.4

 5 ..................................................................................................... یعلم یها یهمکار  شیافزا   5.4

 4 ................................................................................................................... ها کمک جذب  4.4

 4 .......................................................................................................... پوهنتون بودجه شیافزا  4.4

 4 ........................................................................................................... تیشفاف و یده حساب 4.4

 4 ............................................................................................. یعلم یها برنامه .5

 4 ..................................................................................................... یعلم کادر یمسلک انکشاف   1.5

 4 ........................................................................... دکتورا و یماست  یها برنامه: سانسیل فوق التیتحص  4.5

 8 ......................................................................................................... یلیتحص نصاب انکشاف  3.5

 8 ................................................................................................... یر یگ اعتبار و تیفیک نیتضم 4.5

 8 ................................................................................................... یدرس/ یآموزش مواد انکشاف  5.5

 4 ................................................................................................................ کیالکتون آموزش  4.5

 4 ................................................................................................. یمعلومات یتکنالوژ  به یدستس  4.5

 4 .............................................................................................. یعال التیتحص به یدستس شیافزا 1.4

 4 .............................................................................. یعال التیتحص به اناث محصالن یدستس شیافزا 4.4

 11 ................................................................................................ تیدیکر ستمیس قیتطب و تیتقو 3.4



 ب

 

 11 ........................................................................................................ محصالن خدمات تیتقو 4.4

 11 ................................................................................................................... قیتحق .4

 11 ..................................................................................................... قیتحق مترکز مورد ساحات: 4.4

 11 ............................................................................................................ یقاتیتحق یها پروژه: 3.4

 11 ........................................................................... ها ناریمیس و ها کنفرانس ریتدو ،یعلم مقاالت نرش: 4.4

 11 ............................................................................................................ ها پوهنتون با ارتباط: 5.4

 11 ...................................................................................................... یقیتحق یها پروژه لیمتو: 4.4

 11 ................................................................................................................... یداتیعا منابع: 4.4

 14 ............................................................................ یقیتحق التیتسه و زاتیتجه یرو  یگذار  هیرسما: 8.4

 14 .............................................................................................................................. ربنایز. 8

 14 ......................................................................................................... یسیتدر ساختامن اعامر 1.8

 14 ............................................................................................... هیلیل و میتوریاد وم،یجمناز اعامر 4.8

 13 ................................................................................. یسیتدر یربناهایز ریسا و ها البراتوار انکشاف 3.8

 14 ........................................................................................... (:operating revenue) یعاد دیعوا 1.9

 14 ................................................................................... :(Operating expenditure) یعاد مصارف 2.9

 Expenditure on assets ........................................................................... 15 ها ییدارا یباال  مصارف : 3.9

 15 .............................. (Investments an investment performance) یگذار  هیرسما عملکرد و ها یگذار  هیرسما: 4.4

 15 ................................................................................................... دهندگان وام اتیتاد عملکرد: 5.4

 15 ...................................................... (financial reports and statements) یمال گزارش و حساب صورت: 4.4

 Operating statement ............................................................................. 15 یاتیعمل حساب صورت: 4.4

 15 ........................................................ ساله پنج کیژیاستات پالن اساس به( 1344)  یمال دوم سال مصارف لیتفص

 14 ................................ (Investments an investment performance) یگذار  هیرسما عملکرد و ها یگذار  هیرسما5.4

 41 .................................................................................................. دهندگان وام اتیتاد عملکرد: 4.4

 41 ....................................................... (financial reports and statements) یمال گزارش و حساب صورت: 4.4

 



1 

 

 خالصه اجرایی .9

مطابق قوانین، مقررات و لوایح وزارت محتم تحصاایالت عالی فعالیت داشاات که خالصااه  1344پوهنتون دعوت در سااال 

 اجراآت آن در سال مذکور قرار ذیل است: 

 در بخش اداری و مالی:

 ترتیب پالن استاتیژیک پنج ساله برای پوهنتون و اخذ تاییدی آن از وزارت تحصیالت عالی.  .1

 . در ادارات مختلف کارمندان جدید و مسلکی( تن 4) استخدام  .4

سی از جمله: )تدو .3 سیپال ین چندین پالی ستخدام کارمندان ی سیپال، ا صؤون ی ودن من ، تدوینکارمندان یتم

 یسایالپ و پوهنتون، یعلم یآزاد یسایپال انصااف و عدالت در پوهنتون، یسایپال، پوهنتون یاخالق یسایپال

 یات.(به شکا یدگیدرج و رس

 یافغان یکو پنج هزار و سااه صااد و نود و  یسااتو چهارصااد و ب یونملو سااه  یسااتب د به مبلغکسااب عوای .4

 ی( افغان43445341)

 :در بخش علمی

 .   یستدر یننو یروش ها و ورکشاپ 41موزش در قرن آ  یریتمدبرگزاری دو ورکشاپ تحت عناوین  .1

اضالب ف یهتصف یستمس یزایند یبررس ینارسمیپتایتس و و ه STI یدزا ینارسمبرگزاری دو سیمینار تحت عناوین  .4

 . افغانستان یمیاقل یطمتمرکز نظر به رشا یرغ

 می مورد نیاز در برنامه های لیسانس و ماستی.  استادان دای( تن 8)استخدام  -1

  علوم طبیعی )انجنیری، طب و فارمسی. یابی موفقانه برنامه های ارزسپری منودن  -4

 در بخش تحصیلی:

 ( محصل در سمست های بهاری و خزانی.   1135جذب مجموعاً )   -1

 ( برای محصالن. CV writingبرگزاری سیمینار ) -4
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 پیام رئیس/ معاون پوهنتون .2
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 مقدمه .9

و طی مورد تایید قرار گرفته  44/11/1348پالن استاتیژیک پوهنتون دعوت در  شورای عالی وزارت تحصیالت عالی مؤرخ 

ریاست پالن، پالیسی وتقنین وزارت محتم تحصیالت به پوهنتون دعوت ارسال   44/11/1348مؤرخ  1141مکتوب شامره 

 .  شده بود

اهداف و دورمنای خویش موفقانه به پایان رسانید و  مطابق پالن استاتیژیک پنج ساله، را 1344 مالی سال دعوتپوهنتون 

ل کسااب منود، در این سااال متام بخش های علمی و اداری این پوهنتون حسااب لوایح دسااتاورد های زیادی را در این سااا

شان  شده فعالیت های  شکل کرونا و رخصتی های  را به گونه درست ادامه دادند،کاری و طرز العمل های ترتیب  البته م

 پیهم در این مورد اثر گذار بود. 

ساله پالن  ( را ترتیب داده است که در آن برای متام بخش های 1344سال دوم )این پوهنتون نظر به پالن استاتیژیک پنج 

کاری بودجه مالی را تعیین منوده اساات و اینک در این گزارش به تفصاایل فعالیت های علمی، اداری و مالی پرداخته می 

 شود. 

 اداره و حکومت داری .4

سیس تا کنون مطابق دعوت پوهنتون و  پیش می رود که معیار عدالت لوایح و مقررات وزارت تحصیالت عالی به از بدو تا

ه ساالری در رسلوحه آن قرار دارد و بدون تبعیض از اقشار و اقوام مختلف کارمندان و استادان توامنند را استخدام شایست

مت هموطنان قرار دارند. منوده اسات که همواره مطابق قوانین و مقررات کشاور و در روشانی ارزش های اساالمی در خد

هر کارمند را به اسااااس مهارت و شاااایساااتدی اش در دیپارمتنت مربوطه توویف منود  و هم نان برخی  1344در ساااال 

کارمندان مسلکی را جدیداً استخدام منود که در نتیجه  این اقدام ما شاهد یک سلسله پیرشفت های قابل مالحظه بودیم 

 رنخوردیم.و به مشکل جدیی در این مورد ب

 برنامه های آموزشی رهربی    9.4

سال  ست.در  شده ا شد اولویت داده  سی در یک اداره میبا سا غرض  1344ارتقای ورفیت کارمندان یکی از ارکان مهم و ا

 ارتقای ورفیت و برنامه های آموزشی رهبی فعالیت های ذیل صورت گرفت: 

 18/11/1344مورخ   41اموزش در قرن  یریتورکشاب مد .1

 14/11/1344مورخ   یستدر یننو یورکشاب روش ها .4

 14/14/1344افغانستان مورخ  یمیاقل یطمتمرکز نظر به رشا یرفاضالب غ یهتصف یستمس یزایند یبررس ینارسم .3
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 نوت: کاپی گزارش های برنامه های فوق ضمیمه گزارش می باشد. 

 یومیه،آن در اجراآت  یقو تطب یو ادار  یمقام محتم مال یدیاستخدام کارمندان و اخذ تائ یسیپال ینتدو .4

 ی،و ادار  یمقام محتم مال یدیکارمندان و اخذ تائ یتمصؤون یسیپال تدوین .5

 پوهنتون یاخالق یسیمنودن پال تدوین .4

 انصاف و عدالت در پوهنتون، یسیپال تدوین .4

 پوهنتون، یعلم یآزاد یسیپال تدوین .8

 یاتبه شکا یدگیدرج و رس یسیپال تدوین .4

 نوت: کاپی پالیسی های ذکر شده ضمیمه گزارش می باشد. 

 استقالل مالی، اداری و اکادمیک    2.4

از لحاظ مالی، اداری و اکادمیک و  آوری فیس های تحصاایلی محصااالن اساات، جمع دعوتیدانه منبع عایداتی پوهنتون 

به این اساااااس پوهنتون دعوت، پالن  کند،اساااتقالل کامل دارد و هیر ارگان داخلی و خارجی در امور آن دخالت منی 

استاتیژیک پنج ساله را ترتیب داده است که از طرف وزارت تحصیالت عالی تایید شده است و همه ساله پالن ساالنه را 

 در روشنی اهداف پالن استاتیژیک ترتیب می دهد. 

 مبارزه علیه فساد اداری    1.4

مبارزه علیه فساااد اداری را مسااتولیت خویش دانسااته و به خاطر صاافر  پوهنتون دعوت نظر به دیدگاه و ماموریت خویش

سال  ساد اداری در  شان از طریق تعیین لوایح وویفوی  1344ساخنت ف ستولیت های  برای متام کارمندان حدود کاری و م

 و در این سال هیر پرونده فساد اداری ثبت نشده است. تعیین کرده است. 

 بروکراسی اداری     4.4

مطابق میکانزم ها، لوایح و طرز العمل های قانونی به پیش می رود، هر کارمند در دعوت فعالیت های ادارات پوهنتون 

 هر بخش م

در این پوهنتون کندکاری دیده منی دونه کار کند، به همین ساابب اری اش را می شااناسااد و می داند چسااتولیت های ک

 و همواره مورد تعقیب و پیدرد قرار می گیرند. شود چون متام برنامه ها سازماندهی شده است 
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 کود گذاری پالن عملیاتی  9.4.4

علمی و اداری دارای پالن های عملیاتی بودند که در محور پالن استاتیژیک پنج ساله ترتیب متام ادارات   1344در سال 

 شده اند و هرکدام دارای کود و نشانه خاص می باشند.

صورتیکه  این پالن ها بعد از امتام شود در  سال تحصیلی با گزارشات ربعوار وتحلیل وارزیابی های فیدبک داده می  شدن 

موارد اکرثیت متام نشااده باشااد دوباره پالن رفع نواقت ترتیب می گردد ودر سااال پالن عملیاتی سااال بعدی متام موارد 

 ن رفع نواقت به امتام برسد. انجام نیافته اولویت بندی می گردد تا توانسته باشد هم پالن جدید وهم پال 

  تقویت نظارت و ارزیابی  2.4.4

ری و ارزیابی قرار پروسااه نظارت و ارزیابی را انکشاااف دادیم و متام برنامه های علمی و اداری مورد بازند 1344در سااال 

 گرفتند. 

با استخدام افراد مسلکی در آمریت تضمین کیفیت، سیستم نظارت و  1344خوشبختانه پوهنتون دعوت توانست در سال 

 ارزیابی را در این پوهنتون تقویت کند که در نتیجه در این بخش فعالیت های ذیل انجام یافت: 

 . آمر بورد ماستی و آمر تضمین کیفیت تبدیل گردید 1344در سال  -1

 ش های مختلف استخدام گردید. ( نفر کارمندان جدید در بخ11به تعداد ) 1344در سال  -4

و طرزالعمل ارزیابی های ریاسااات تضااامین کیفیت، ارزیابی کیفیت نظر به الیحه و طرزالعمل ارتقای کیفیت  -3

جود در دوسیه ها مو  و اسناد و دوسیه های ارزیابی ای تضمین کیفیت ارزیابی شده انداز طریق کمیته هتدریس 

 است.

سال  -4 برنامه ارزیابی اختصاصی وزارت تحصیالت ( مطابق معالجوی و فارمسیانجنیری، طب پوهنخی ) 1344در 

ارزیابی شااادند که در این خصاااوص ما توانساااتیم خود را با اغلب معیار های آن ارزیابی آماده مناییم و ،عالی 

 و با اخذ درجه خوب کامیاب گردیدند. رسانجام پوهنخی های مذکور توسط هیتت با صالحیت ارزیابی گردیدند 

ای رفع کمبودی ها پالن مشااخت ساااخته شااد و بعد از تعقیب، نظارت و ارزیابی مساالساال، نواقت موجود را بر  -5

 مرفوع ساختیم و این روند هم نان ادامه دارد. 

 نفر استادان دایمی استخدام گردید.  8برای بخش ماستی  -4

 افزایش همکاری های علمی   4.4

توامیت ها و تفاهمنامه های موجود در پوهنتون دعوت، ممورد بررساای قرار گرفت، لساات تفاهمنامه های  1344در سااال 

اری نهاد تحصااایلی در داخل کشاااور تفاهمنامه همک 15بیش تر از  باموجود ترتیب گردید که در حال حارض این پوهنتون 

 که جدول آن قرار ذیل است:  دوجانبه به امضا رسانیده است
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 نوت: سه منونه از تفاهمنامه های ذکر شده، ضمیمه گزارش می باشد. 

 جذب کمک ها   4.4

یدانه منبع عایداتی پوهنتون دعوت، جمع آوری فیس محصالن است و به فضل خداوند چون پوهنتون دعوت دارای تعمیر 

دایمی است و مصارف پوهنتون از طریق عواید داخلی آن به دست می آید، بنا براین ما رضورتی برای جذب کمک از نهاد 

 یم.های داخلی و خارجی نداشت

 پوهنتون افزایش بودجه   4.4

به وجود آمد که به علت آن اقتصاد با شیوع ویروس کرونا بزرگی در افغانستان  مصیبت 1344چنان ه معلوم است در سال 

پالن داشاات بودجه خویش را از طریق جمع آوری عواید  1344ساایب پذیر شااد، پوهنتون دعوت، در سااال اکرث خانواده ها آ 

ستاتیژیک تطبیق مناید،  شده را در متام بخش ها مطابق اهداف پالن ا صالن( افزایش دهد تا فعالیت های پالن  )فیس مح

ودجه باما چون اکرث محصالن به دلیل بیکار شدن اولیای شان منی توانستند فیس های خویش را پرداخت منایند بنا براین 

 مطابق پیش بینی افزایش نیافت. 

 ایمیل ارتباطی نهاد موقعیت نهاد تاریخ قرارداد نام نهاد شامره

کابل -کارته مامورین  1399/09/22 پوهنتون پولی تخنیک  (1  - - 

کابل -کارته چهار  1399/08/08 پوهنتون ابن سینا  (2  790003047 - 

کابل -چهاراهی برکی  1399/08/08 پوهنتون رنا  (3  729030303 www.re.edu.af  

کابل -چهاراهی گل رسخ  1399/08/21 پوهنتون سالم  (4  799351444 salamuniversity@gmail.com  

کابل -کارته نو  1399/08/21 پوهنتون سپین غر  (5  783206008 momand.spinghar@gmail.com  

کندهار -شهر نو  1399/10/18 تحصیالت عالی سبا  (6  708092814 saba.university124@gmail.com  

کابل -بغرا سه راهی خواجه  1399/11/12 تحصیالت عالی قلم  (7  700292670 zarif.abasi@gmail.com  

کابل -ارزان قیمت  1399/11/12 تحصیالت عالی مستقبل  (8  782458767 aminabid@gmail.com  

کابل -پروان سوم چهاراهی  1399/08/21 تحصیالت عالی پیشدام  (9  775353222 hashim013@gmail.com  

کرن -اسد آباد  1399/08/21 تحصیالت عالی تنویر  (10  700641818 - 

کابل -چهاراهی لب جر  1399/08/21 تحصیالت عالی ملی  (11  778150150 chancellor@gmail.com  

غزنی -پالن سوم  1399/08/08 تحصیالت عالی مسلم  (12  779494265 - 

   کابل   14/1344 پوهنتون کابل  (13

http://www.re.edu.af/
mailto:salamuniversity@gmail.com
mailto:momand.spinghar@gmail.com
mailto:saba.university124@gmail.com
mailto:zarif.abasi@gmail.com
mailto:aminabid@gmail.com
mailto:hashim013@gmail.com
mailto:chancellor@gmail.com
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 حساب دهی و شفافیت  1.4

مستولین در این پوهنتون از کارها و مستولیت های خویش حساب ده می باشند و شفافیت در کار و محاسبه تضمین شده 

داری، مدیریت مالی و ا 1344در سااال و  یریت مالی موجود اسااتاساات، متام اسااناد مصااارفاتی از متام بخش ها در مد

گزارش عواید و مصارف را به کمیته مالی و اداری پوهنتون ارسال منوده است که مطابق آن بودجه و پالن مالی سال آینده 

 ترتیب می گردد. 

 ضمیمه گزارش گردیده است.  1411نوت: پالن عملیاتی سال 

 برنامه های علمی  .4

 در پوهنحی های ذیل فعالیت دارد: در حال حارض پوهنتون دعوت 

سانس  : پوهنحی رشعیات .1 ستی، تنها فقه و برنامه هدر بخش لی سالمی و در بخش ما ای فقه وقانون وتعلیامت ا

 قانون. 

، و در بخش یو اداره و دیپلوماساابرنامه قضاااو وسااارنوالی  :  در بخش لیسااانسپوهنحی حقوق وعلوم ساایاساای .4

 ماستی برنامه روابط بین امللل. 

 بانکی و اداره منجمنت.مالی و  پوهنحی اقتصاد: رشته های .3

 ( می باشد. سیول: این برنامه دارای یک دیپارمتنت فعال )پوهنحی انجینیری  .4

 : رشته عمومی پوهنخی فارمسی  .5

 رشته مطبوعات و رادیو تلویزیون. پوهنخی ژورنالیزم:  .4

 رشته عمومی پوهنخی طب معالجوی برای اناث: .4

 انکشاف مسلکی کادر علمی   9.4

 برنامه های ذیل دایر گردید:  1344مسلکی کادر علمی در سال  غرض انکشاف

 18/11/1344مورخ   41موزش در قرن آ  یریتورکشاب مد .1

 14/11/1344مورخ   یستدر یننو یورکشاب روش ها .4

 نوت: گزارش برنامه های فوق ضمیمه گزارش است. 

 تحصیالت فوق لیسانس: برنامه های ماسرتی و دکتورا  2.4
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 1344که در سااال  در رشااته فقه و قانون و روابط بین امللل می باشاادبرنامه ماسااتی پوهنتون دعوت دارای دو تا کنون 

 کبرنامه های به مشکل منظم ادامه داشت. 

 انکشاف نصاب تحصیلی  9.4

از طریق ارزیابی کیفیت تدریس و خویش را در مرحله لیسااانس  برخی پوهنحی های ما نصاااب تحصاایلی 1344در سااال 

نصاااب و در برخی پوهنحی ها مانند طب و رشعیات و مطابق نیاز کنونی جامعه انکشاااف دادیم،  نظرخواهی از محصااالن

 کلست شده را تطبیق منودیم. )منونه نصاب پوهنحی طب و فارمسی ضمیمه گزارش است.( 

 تضمین کیفیت و اعتبار گیری 4.4

 که در این بخش ها کارهای ذیل قابل ذکر است:  گرفته در قسمت تضمین کیفیت اقدامات جدی صورت 1344در سال 

( پایه 4تجهیز دفت آمریت تضااامین کیفیت با متام وساااایل و امکانات مورد نیز از قبیل، میز جلساااات، کو ، ) -1

 املاری، دو پایه کمپیوتر، ال سی دی، دو پایه پرنت رنده و سیاه و سفید، یک ماشین کاپی و ...( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیمنار عملی راجع به تفهیم معیارهای تضمین کیفیت به کارمندان و استادان.  یک برگزاری -4

 سپری منودن ارزیابی های اختصاصی چهار برنامه علوم اجتامعی. ) ارزیابی موفقانهسپری منودن  -3

  از طریق برگزاری جلسات پیهم.  آشنا شدن کارمندان علمی و اداری به معیار های تضمین کیفیت -4

 اف مواد آموزشی/ درسیانکش  4.4
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( صااانف که در آن تعداد 4پالیسااای پوهنتون دعوت از آغاز تا کنون غیر مختلط بوده اسااات، به همین منظور  به تعداد )

ه با را فعال منوده است ک« ویدیو لینک»محصالن اناث کم بوده و معیار تشکیل صنف را پوره منی کرد، در آن ها سیستم 

 نه درس استاد را به صورت مستقیم فرا می گیرند. استفاده از آن محصالن ذکور و اناث در صنوف جداگا

از قبیل: چوکی ها به تعداد محصالن هر صنف، میز خطابه، ال سی دی یا  وسایل آموزشی با پوهنتون دعوت صنوف درسی

مطابق موجودی مدیریت حفظ و مراقبت اکرثیت صاانوف با  1344آماده اساات، در سااال  پروژکتور، تخته ساافید و غیره

 وسایل مذکور مجهز بوده است. 

 آموزش الکرتونیک   4.4

. زش الکتونیک را فراهم اسااتزمینه آمو  در این پوهنتون موجود اساات،وی برشاای، علمی و امکاناتی که اسااتفاده از نیر با 

سطح پوهنE. Learningکمیته آموزش الکتونیک ) شکیل تون ( را به  ست و در هر پوهنخی کمیته فرعی آن فعال شده ت ا

 می باشد، این کمیته ها دارای لوایح، طرز العمل و مستول می باشند. 

سال  شیوع موج  1344این پوهنتون در  شدن دروس،اول و دو به علت  ستم آموزش  م ویروس کرونا و رخصت  سی ست  توان

 1344ال ی سصالن مرحله لیسانس و ماستی توانستند نصف سمستی بهار فعال مناید که توسط آن مح( را  SLMSآنالین )

 .  درست تکمیل منایند به گونه را خویش

 نوت: الیحه ووایف و چارت تشکیالتی کمیته آموزش الکتونیک ضمیمه گزارش است. 

 دسرتسی به تکنالوژی معلوماتی   4.4

کاغذ را  ح استفاده از؛ به گونه ای که سطشده استفراهم در پوهنتون دعوت ه تکنالوژی معلوماتی و اطالعاتی دستسی ب

در مورد پوهنتون اسااات و متام معلومات و مشاااخصاااات ، ویب ساااایت پوهنتون حاوی متام معلومات شااادهکاهش داده 

ه الکتونیکی ناستادان، کارمندان و محصالن در دیتابیس پوهنتون ثبت می باشد، هم نان برای استفاده مؤثر تر کتاب خا

 را با وسعت بزرگ در اختیار محصالن و استادان قرار داده ایم. 

 افزایش دسرتسی به تحصیالت عالی  9.4

ست بهاریتعداد محصالن  1344سال آغاز در  سم شمول ما در  ست خزانی به  433 به جدید ال سم نفر می  414نفر و در 

  ( می شود. 1135رسید که مجموعاً ) 

 دسرتسی محصالن اناث به تحصیالت عالیافزایش  2.4
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( 341 )» نفر بود که مجموع آ 144نفر و در سمست خزانی  434در سمست بهاری  1344تعداد محصالن اناث ما در سال 

 نفر می شود. 

 تقویت و تطبیق سیستم کریدیت  9.4

 1344ر سال د ،ل کریدیت استم تحصیالت عالی به شکسیستم درسی این پوهنتون در مطابقت با سیستم وزارت محت 

شده است که  ستادان مطابق کورس پالیسی آنان ارزیابی  هم در سمست بهاری و هم در سمست خزانی مفردات درسی ا

خوشبختانه ارزیابی نشان داده است که اکرثیت استادان درس های شان مطابق پالن و برنامه به پیش می برند و سیستم 

  کریدت را نظره به الیحه عملی منوده اند. 

 خدمات محصالن تقویت 4.4

تر گردیده بود اما به دلیل اینکه در هردو سمست به علت وسط ترانسپورت مجهز روند انتقال محصالن را ت 1344در سال 

 شیوع ویروس کرونا درس ها به شکل آنالین پیش می رفت خدمات فزیکی چندان استفاده ندردید. 

 تحقیق  .4

اسات که در ذیل هر عنوان به فعالیت های انجام    اهمیت دادهبه قضایه تحقیق و ری ا  1344پوهنتون دعوت در ساال 

 شده اشاره می شود: 

 : خلت فعالیت های بخش تحقیق قرار ذیل است : خالصه اجرائی 1.4

سازی کمی -1 شم )تحقیق(  ته های تحقیق در متام پوهنخی هافعال  ش ساس طرز العمل ارتقای کیفیت و معیار  به ا

شده مؤرخ  صیلی تایید  ضمین کیفیت و اعتبار دهی مرحله اول و دوم نهاد های تح بورد  1348/دلو 5چارچوب ت

 ارتقای کیفیت وزارت تحصیالت عالی. )کاپی ضمیمه گزارش است.(

از غرض نرشااا در شاااامره اول مجله علمی تحقیقی ( مقاله 41( مقاله تحقیقی در شاااامره دوم، )14جمع آوری ) -4

 استادان پوهنتون دعوت. 

 ) کاپی جواز ضمیمه گزارش است.(کسب جواز فصلنامه علمی دعوت از وزارت اطالعات و فرهنگ.  -3

 افزایش کتاب ها در کتابخانه غرض ایجاد سهولت در بخش تحقیق.  -4

 ساحات مورد مترکز تحقیق :2.4

( مقاله تحقیقی در شاااامره 14مع آوری )، جکمیته های تحقیق در متام پوهنخی هافعال ساااازی ، 1344در ساااال  -1

و کساااب جواز  از اساااتادان پوهنتون دعوت. غرض نرشااا در شاااامره اول مجله علمی ( مقاله تحقیقی 41دوم، )

 فصلنامه علمی دعوت از وزارت اطالعات و فرهنگ، ساحات مورد مترکز بود که به انجام رسید.
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 های تحقیقاتی : پروژه 9.4

طبیق ت بنا بر این پروژه های تحقیقاتی فعالیت های فزیکی به علت شااایوع ویروس کرونا کم تر بود 1344چون در ساااال 

  ندردید. 

 تدویر کنفرانس ها و سیمینار ها ،: نرش مقاالت علمی4.4

سال  درپوهنتون دعوت  سیمینار 4به تعداد )  1344در  شاپ 4و (  (  ستا( ورک که عناون آن ها قرار دان دایر منود را برای ا

 ذیل است: 

 18/11/1344مورخ   41اموزش در قرن  یریتورکشاب مد -

 14/11/1344مورخ   یستدر یننو یورکشاب روش ها -

 11/18/1344مورخ  یپتایتسو ه STI یدزا ینارسم -

 نوت: گزارش برنامه های ذکر شده ضمیمه گزارش است.

غرض سپردن یک تحقیق انجام شده در مورد نقش کرکیت  11/14/1344کرکت بورد افغانستان مورخ  یاز اداره مل یدارد -

 در وحدت ملی به کرکت بورد افغانستان.

 14/14/1344افغانستان مورخ  یمیاقل یطمتمرکز نظر به رشا یرفاضالب غ یهتصف یستمس یزایند یبررس ینارسم -

 ارتباط با پوهنتون ها: 4.4

، قسمی که در بخش امضا منودهبا تعداد زیادی از پوهنتون ها توامیت و همکاری دوجانبه  1344در سال  پوهنتون دعوت

 .  تفاهمنامه ها به آن اشاره شد

 : متویل پروژه های تحقیقی4.4

فعالیت های فزیکی به علت شااایوع ویروس کرونا کم تر بود بنا بر این پروژه های تحقیقاتی تطبیق  1344چون در ساااال 

 ردید.  ند

 : منابع عایداتی4.4
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 و از این طریق عایدی نداشته است. تا هنوز برنامه های تحقیقی پوهنتون دعوت مرصفی بوده 

 رسمایه گذاری روی تجهیزات و تسهیالت تحقیقی: 7.4

 غرض انکشاف و رسمایه گذاری باالی تحقیق فعالیت های ذیل صورت گرفته است: 1344در سال 

 علمی دعوت از وزارت اطالعات و فرهنگ. کسب جواز فصلنامه   -1

 .  خریداری کتب مورد نیاز در بخش تحقیق -4

 افزایش کتاب ها در کتابخانه غرض ایجاد سهولت در بخش تحقیق.  -3

   .یک نفر استاد دایمی به حیث آمر تحقیق اختصاص دادن یک اداره جداگانه برای تحقیق و تعیین -4

 زیربنا. 7

 اعامر ساختامن تدریسی  9.7

 پوهنتون دعوت دارای زمین و ملکیت دایمی می باشد و در این زمین چهار تعمیر بنا کرده است: 

 ( اتاق درسی است. 41تعمیر اول: ساختامن تدریسی ذکور که دارای سه منزل می باشد و هر منزل دارای ) -

 ( اتاق درسی است. 14) تعمیر دوم: ساختامن تدریسی اناث که دارای دو منزل می باشد و هر منزل تقریباً  -

تعمیر ساااوم: سااااختامن اداری که دارای ساااه منزل بوده و منزل تهکاو آن کتابخانه عمومی پوهنتون اسااات و دو منزل  -

 ( اتاق می باشد که مخصوص ادارات ذکور می باشند. 4فوقانی آن هرکدام دارای )

 

 

 

 

 اعامر جمنازیوم، ادیتوریم و لیلیه  4.8

در حال حارض پوهنتون دعوت، دارای یک میدان ورزشااای )والیبال( می باشاااد که هندام رضورت اساااتادان، کارمندان و 

سایط ، کافه  صالن می توانند در آن مترینات ورزشی خویش را انجام دهند. عالوه بر آن این پوهنتون دارای پارکینگ و مح

 و مراقبت، نظارت می گردد. تریا و ساحه سبز است که همواره از طرف مدیریت حفظ 
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 انکشاف البراتوار ها و سایر زیربناهای تدریسی 3.8

یک سااختامن مخصاوص برای البراتورهای پوهنخی های طب معالجوی، فارمسای و انجنیری اختصااص داده اسات که در 

شد. هم نان5حال حارض دارای ) سایل مورد نیاز می با این پوهنتون دارای یک باب کمپیوتر لب  ( البراتوار مجهز با متام و

 ( پایه کمپیوتر فعال می باشد. 31می باشد که دارای )
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نظر به اینکه متام البراتور ها و کمپیوتر لب، دارای امکانات کافی بودند، بنا براین نیازی به انکشاااف دیده  1344در سااال 

معالجوی فورم نیاز ساانجی کتاب ها و اجناس مورد رضورت در البراتوار نشااده اساات، البته برای محصااالن پوهنخی طب 

 توزیع شده است که پس از بررسی و تحلیل آن پوهنتون در مورد انکشاف البراتوار ها اقدام می کند.

 مالی .1

 (:operating revenue) عادیعواید  1.9

سط وار از  شکل ق ست به  سم ست که تا ختم  ستوار محصالن ا سم یدانه منبع عایداتی پوهنتون دعوت جمع آوری فیس 

طرف محصاااالن تادیه میدردد، طوریکه همه واقف اند ویروس کرونا یک معضاااله بزرگ برای پیشااابد امورات در ساااطو  

بیستتتت و ستتته ملیون و در مجموع  1399ر ساااال مختلف دولت و ساااایر نهاد ها گردید که عواید عادی این پوهنتون د

صد و نود و یک  سه  ست و پنج هزار و  ست که همه از درک پرداخت ( افغانی 29424919) افغانیچهارصد و بی بوده ا

 فیس سمستوار محصالن می باشد. 

 :(Operating expenditureمصارف عادی ) 2.9

و قرار گزارش معاونت مالی و ادرای ( افغانی مرصااف عادی پوهنتون بوده  44541341تقریباً مبلغ )   1344در سااال مالی 

 قرار ذیل است:  1344تفصیل آن به اساس اهداف تعیین شده در پالن استاتیژیک و مطابق پالن عملیاتی سال 

 مالحظات مبلغ نوع اسناد شامره

  135141 اعالنات و ضیافت ها 1

  141834 ترانسپورتیشن 4

  1 معمولی استهالک 3

  331441 مصارف اداری 4

  485341 ترمیامت، حفظ و مراقبت 5

  1114448 برق، آب، تلیفون 4

  41448843 معاشات 4

  138341 متفرقه 8
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  438444 مالیات  4

 

  Expenditure on assetsباالی دارایی ها  مصارف : 3.9

صورت ندرفته و در چهارصد و هشتاد و پنج  دارایی هابردیم مرصف باالی چون در حالت قرنطین به رس می 1344در سال 

 باالی دارایی ها به مرصف رسیده است.  ( در بخش تزیینات و ترمیامت 485341هزار و سه صد و نود افغانی ) 

 (  Investments an investment performance: رسمایه گذاری ها و عملکرد رسمایه گذاری )4.1

سال  شدن محصلین مصارف را تکافو منی کرد به  1399چون در  شیوع ویروس کرونا و کم  عواید به دست آمده به دلیل 

همین خاطر به اساااتینای مصاااارف باالی رسمایه گذاری هایی که از قبل صاااورت گرفته بود مانند، ترمیم و تزیین تعمیر، 

 زات موجود، باالی سایر موارد رسمایه گذاری صورت ندرفت. صنوف و تجهی

 : عملکرد تادیات وام دهندگان 4.1

سال  شده  1344در  صیلی پرداخت  ست آینده تح سم شده از عواید  شده، ولی مرصف انجام  ساس ن نیاز به وام گیری اح

 است، بنا براین در خصوص اجراآت صورت ندرفته است. 

 (financial reports and statementsمالی )صورت حساب و گزارش : 4.1

نامه مالیاتی وزارت مالیه خانه پری  معاونیت مالی و اداری گزارش های ماهوار و ربع وار مالی خویش را مطابق اوهار 

ساالنه موجود  سیه گزارشات مالی  شواهد آن در دو ست که  سلیم منوده ا منوده و در ارسع اوقات به نهاد های مربوطه ت

 شد.می با

 Operating statementصورت حساب عملیاتی : 4.1

بیست و سه ملیون و چهارصد و بیست و پنج هزار و  بلغصورت حساب عملیاتی این پوهنتون م 1344در پالن عملیاتی سال 

آن مطابق اهداف ( افغانی  44541341مبلغ )  در حدود  جمله افغانی بود که از آن( 29424919) افغانیسه صد و نود و یک 

 تعیین شده و فعالیت های پالن شده به مرصف رسیده است، که رش  آن قرار ذیل است:  

 ( به اساس پالن اسرتاتیژیک پنج ساله9911فصیل مصارف سال دوم مالی ) ت

ره
ام
ش

مه 
رنا
ب

 

تیجااه  فعالیت دسااااات آورد/ن

 مطلوب

بودجه مرصف  کیفیت انجام فعالیت

 شده

 مالحظات
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1 

و 
ی 
ب
ره

ت
ری
دی
م

 

مور اداری و  مصارف اداری و تشکیالت  بود ا ه ب

 تدریسی

اسااااتخاادام چنااد تن در بخش هااای 

یریاات هااا و ... و  حی هااا، مااد ن پوه

 پرداخت معاشات مامورین و استادان

؋                

1564446341  

  

تفاااهم نااامااه بااا نهاااد هااای  2

 اکادمیک و موسسات

ارتقای ورفیت علمی و 

 اداری

نامه همکاری فی مابین امضاااااو تفاهم 

پوهنځی رشعیااات پوهنتون دعوت و 

 پوهنتون سالم

؋                         

56111   

  

قه  3 ندان طب کارم خدام  اسااات

 اناث

برنااامااه هااای  مین  تااا

 جندر

؋                        کارمندان طبقه اناث جذب گردید.

446111   

  

تااطااباایااق ماانشااااور اخااالقاای  4

 کارمندان

فضااای مناسااب ایجاد 

 کاری

؋                        مطابق به الیحه پوهنتون مرعی گردیده.

436111   

  

ارتاااقاااای وااارفااایااات  برگزاری سمینارها 5

اسااتادان، محصاالین و 

 کارمندان

بااه علاات شااایوع ویرس کرونااا انجااام 

 نیافت.

؋                                         

-  

  

تاارغاایااب کااارمااناادان  اصل مکافات و مجازات 6

 استادان ومحصلین

از اساااتادان و محصااالین ممتاز تقدیر 

 صورت گرفت.

؋                       

446111   

  

تساااهیالت در پروساااه اساااناد  7

 دهی

در ارسع وقت اسناد فارغان به دستس  کاهش بیروکراسی

 شان قرار می گیرد.

؋                       

146411  

  

مور  دایمی استخدام کادر 8 فیاات ا کی هبود  ب

 علمی

اسااتخدام اساااتید برای ت اایع فعالیت 

 های علمی

؋                       

456111  

  

اسااتخدام کادر باملقطع مورد  9

 نیاز

تن اسااتادان   8از طریق پروسااه رقابتی  پیشبد امور تدریسی

 باملقطع جذب گردید.

؋                  

364436454  

  

10 

و 
ی 
لم
ع

ی
یق
حق
ت

 

گساااتش فعالیت های کورس 

 های زبان اندلیسی

ارتاااقاااای وااارفااایااات 

 محصالن واستادان

برای ارتقای ساااطح دانش محصاااالن و 

سی ایجاد گردیده  ستادان کورس اندلی ا

 است.

؋                     

4446111   

  

ارتاااقاااای وااارفااایااات  ایجاد کورس های کمپیوتر 11

 محصالن واستادان

انجااام  بااه علاات شااایوع ویرس کرونااا

 نیافت.

؋                                         

-  

  

راه اندازی ساامینارهای میتود  12

 تدریس

آشااانایی به روش های 

 جدید تدریس

بااه علاات شااایوع ویرس کرونااا انجااام 

 نیافت.

؋                                         

-  
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راه اندازی سااامینارهای روش  13

 تحقیق

با نایی  روش های  اشااا

 جدید تحقیق

بااه علاات شااایوع ویرس کرونااا انجااام 

 نیافت.

؋                                         

-  

  

اعزام اساااتادان به برنامه های  14

 ماستی و دکتورا

ارتقای سااویه تحصاالی 

 استادان

بااه علاات شااایوع ویرس کرونااا انجااام 

 نیافت.

؋                                         

-  

  

کساااااب امااتاایااازات  تیبیت رتبه علمی استادان 15

 معنوی استادان

اسااناد اسااتادان از طریق منابع برشاای 

تیبیاات گردیااده و مرعی االجراو قرار 

 میدیرد

؋                                         

-  

  

تاادوین مجلااه علمی  مجله علمی 16

 دعوت

؋                      ترتیب یک جلد مجله علمی

1516111  

  

ثریاات  17 مو مورد  یق در  ق ح ت

 نصاب موجود

بااه علاات شااایوع ویرس کرونااا انجااام  موثریت دربازارکار

 نیافت.

؋                                         

-  

  

بازار  ارزیابی و تجدید کریکومل 18 به  وفق کوریکومل 

 کار

ائید تکریکومل پوهنحی ها بنا بر نصاااب 

صیالت عالی و رضورت  شده وزارت تح

 پوهنحی ها تجدید شد.

؋                       

436111   

  

سااایساااتامتیک کردن  تطبیق بهت سیستم کریدت 19

 تحصیل

هر مضامون تطبق کریدیت تعیین شاده 

 تدریس میدردد.

؋                       

416111   

  

لت  تهیه کتب مورد نیاز 20 جاد ساااهو برای ای

 تحقیق ومطالعه

کتاب های درسااای و معلومات عمومی 

رضورت مااحصااااالن و اسااااتااادان در 

 کتابخانه پوهنتون موجود است.

؋                                         

-  

  

21 
نا
رب
زی

 
ایااجاااد تساااااهاایااالت  تدارک میز و چوکی 

 وفضای مناسب درسی

میز هااای کهنااه جمع آوری و ترمیم 

صااانوف جابجا شاااده  گردیده دوباره به

 اند

؋                       

346111   

  

یا پروجکتور برای  LCDنصااب  22

 متام صنوف

 LcDدر متااام صااانوف پروجکتور ویااا  استفاده ازتکنالوژی

 نصب شده است.

؋                     

1416111   

  

ایجاد تساااهیالت برای  گستش البراتوار ها 23

 کارهای عملی

طب، فارمسااای و انجنیری البراتورهای 

بیشاات تجهیز گردید، و بعضاای لوازم و 

 رضوریات تهیه گردید.

؋                     

1416541  
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دفاااتار جااداگااانااه بارای هار  24

 دیپارمتنت

مور کاااری  پیشاااابدا

 دیپارمتنت

؋                                          پیشنهاد آن در حال طی مراحل است

-  

  

25 

ب
س
ک

 
ید
وا
ع

 

یت  کسب عواید و خدمت میکانزم افزایش جذب از طریق اعالنات، بروشاااور و سااااا

 انتنتی تبلیغات صورت گرفته است.

؋                     

1356141  

  

ارتاااقاااای وااارفااایااات  ایجاد کورس های کوتاه مدت 26

 استادان ومحصالن

بااه علاات شااایوع ویرس کرونااا انجااام 

 نیافت.

؋                                         

-  

  

27 

ی
مات
لو
مع
ی 
وژ
نال
تک

 

برای  MISانکشاااف ساایسااتم 

 پوهنتون

تقویت ساایسااتم اداری 

 و تدریسی

پوهنتون دارای سااایساااتم معلوماااتی 

 میباشد.

؋                     

4416111   

  

بااارای  websiteگساااااتش  28

 پوهنتون

های  ارائه معلومات ید بخش  جد عات از طریق ت اطال

 مدیریت سافت ویر هاوس

؋                       

316141  

  

29 

ی
امع
جت
ی ا
ها
ه 
ام
رن
ب

 

 STIآگاهی دهی در مورد کنتول ایدز،  آگاهی عامه تدویر سمینارها

و هیپتااایز، سااامینااار تکنااالوژی تولیااد 

 سمنت و سیستم های تصفیه فاضالب

؋                       

446351  

  

به سااطح عمومی اعالنات با نصااب بیرن  اگاهی عامه نصب بلبورد و بیرن 30

 ها تبلیغ گردیده است.

؋                     

1416111   

  

بااه علاات شااایوع ویرس کرونااا انجااام  آگاهی از فرهنگ انعکاس فرهنگ اصیل افغانی 31

 نیافت.

؋                                         

-  

  

محااافاال برای روزهااای تاادویر  32

 تاریخی

سهم گیری کادر علمی 

 در نظریات صلح

؋                        تدویر محفل پیامد های صلح

116441  

  

راه انااادازی مسااااااباااقاااات  33

قاالت، سااایرت  تابخوانی، م ک

 النبی ... و غیره

عه  طال نگ م ترویج فره

 و تحقیق

بااه علاات شااایوع ویرس کرونااا انجااام 

 نیافت.

                               ؋          

-  

  

ایااجاااد تاایاام هااای ورزشاااای  34

 محصالن

کشااف اسااتعداد های 

 ورزشی

بااه علاات شااایوع ویرس کرونااا انجااام 

 نیافت.

؋                                         

-  

  

؋                        - تشویق ورزشکاران راه اندازی مسابقات ورزشی 35

156111  
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36 

ی
مللل
ن ا
بی
ی 
ها
ه 
ام
رن
ب

 

کادرهای علمی  فاده از  اسااات

 خارجی

ارتقای ورفیت و کسب 

 اعتبار

بااه علاات شااایوع ویرس کرونااا انجااام 

 نیافت.

؋                                         

-  

  

اشااتاک در ساامینارهای بین  37

 املللی

ارتااقااای واارفاایاات و 

 ارتباطات

بااه علاات شااایوع ویرس کرونااا انجااام 

 نیافت.

؋                                         

-  

  

اشتاک در ورکشاپ های بین  38

 املللی

ارتااقااای واارفاایاات و 

 ارتباطات

بااه علاات شااایوع ویرس کرونااا انجااام 

 نیافت.

؋                                         

-  

  

39    
   
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ی 
ار
اد
ی 
ها
ت 
لی
عا
ف

   
   
   
   
   
   
   
   

 

تامین نیازمندی دفاتر  خریداری قرطاسیه جات

 اداری

توزیع قرطاسیه جات به اساس پیشنهاد 

 دفاتر مربوطه

                 ؋    

4416111   

  

انااتااقااال مااحصاااااالن،  بخش ترانسپورت 40

 کارمندان و استادان

مطابق تقسیم اوقات ارایه شده از طریق 

دفاتر مربوطه فعالیت خویش را انجام 

 میدهند 

؋                     

1416834  

  

پخت و پز طعام چاشت  بخش اعاشه 41

 برای پرسونل پوهنتون

طابق  یت م مدیر حه تعیین شااااده  الی

اعاشاااه تدابیر اعاشاااوی خود را مطابق 

 تقسیم اوقات تنظیم می مناید

؋                     

3316441  

  

فراهم ساااازی امکانات گرما و  42

 رسما

ها و  خاری  یداری ب خر

 مواد ساخت

های  نل  خت  خاری و سااااا یداری ب خر

 چودنی

؋                     

1446111  

  

لزی  43 ف یز  ل ه یجاااد د ا

 برای بخش اناث

های تعمیر  های فلزی در کتاره  کلکین 

 تدریسی اناث

؋                     

1816111   

  

؋                   تحویل مصارف برق در بانک پرداخت بل برق سیستم برق 44

161146448  

  

پاکی و صفایی صحن و  حفظ و مراقبت 45

 اطراف پوهنتون

توساااط تیم مدیریت حفظ و پاک کاری 

 مراقبت

؋                     

4856341  

  

ادای مساااتولیت مالیه  مالیه انتفاعی 46

 دهی

؋                      پرداخت مالیه برای وزارت محتم مالیه

4386444  

  

مور  مصارف متفرقه 47 هت ا ب پیشاااابد 

 اداری 

؋                      نظر به رضورت زمان و مقتضیات اداری

1386341  

  

 (  Investments an investment performanceرسمایه گذاری ها و عملکرد رسمایه گذاری ) 4.1
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عواید به دساات آمده به دلیل کم شاادن محصاالین مصااارف را تکافو منی کرد به همین خاطر به  1344چون در سااال 

اساااتینای مصاااارف باالی رسمایه گذاری هایی که از قبل صاااورت گرفته بود مانند، ترمیم و تزیین تعمیر، صااانوف و 

 تجهیزات موجود، باالی سایر موارد رسمایه گذاری صورت ندرفت. 

 ام دهندگان : عملکرد تادیات و 4.1

 نیاز به وام گیری احساس نشده، بنا براین در خصوص اجراآت صورت ندرفته است.  1344در سال 

 (financial reports and statementsصورت حساب و گزارش مالی ): 4.1

نامه مالیاتی وزارت مالیه خانه پری  معاونیت مالی و اداری گزارش های ماهوار و ربع وار مالی خویش را مطابق اوهار 

   اسناد آن موجود است. منوده و فرستاده است که 

 

 مرور کننده گانترتیب و شهرت 

 امضا وویفه  اسم  ش

  معاون علمی دکتور عنایت الله خلیل هدف  1

  معاون امور محصالن استاد محمد نسیم بسام 4

 

 تایید و مالحظه شد رئیس پوهنتون 

31/3/1411 

 «مالحظه گردید تایید است. 1344و تحصیلی سال گزارش اجراآت علمی، اداری »

 با احتام 

 

 دکتور شیر علی وریفی 

 رئیس پوهنتون 


