
 امکانات و خدمات پوهنتون غالب هرات
 

 

 دورنمای دارایی ها و اماکن پوهنتون
 کند. های کرایی فعالیت می در حال حاضر پوهنتون غالب فاقد مجموعة ساختمانی مستقل تحصیلی بوده و در منازل و ساختمان

 ظرفیت ها

 .کند می فعالیت دیپارتمنت 9 قالب در  بوده که یځپوهن پوهنتون غالب در حال حاضر دارای پنج

 مشاوریت ها

 مشاوریت عمومی پوهنتون 

 ها  معاونیت
 معاونیت علمی 

 معاونیت امور محصالن 

 ارتباطات و  معاونیت پژوهشی، امور فرهنگی 

 معاونیت اداری و مالی 

 های پوهنتون غالب هرات پوهنحی

 وی معالجه طب یځپوهن  

 9839سال تأسیس: 

 . پارا کلینیک2. کلینیک؛ 9ها:  دیپارتمنت

 سیاسی علوم و حقوق یځپوهن: 

 9839سال تأسیس: 

 .دیپلماسی – اداری  .2حارنوالی؛  -. قضایی 9ها:  دیپارتمنت

 کمپیوترساینس یځپوهن 

 9839سال تأسیس: 

 افزار. انجینیری نرم  .2. شبکه؛ 9ها:  دیپارتمنت

 ستوماتولوژی یځپوهن: 

 9891سال تأسیس: 

 کلینیک. . پارا2. کلینیک؛ 9ها:  دیپارتمنت

 اقتصاد یځپوهن: 

 9891سال تأسیس: 



 شمول. . مضامین پوهنتون2. مدیریت و ادارة تجارت؛ 9ها:  دیپارتمنت

 آمریت ها
 آمریت دفتر مقام ریاست پوهنتون؛ 
 آمریت انسجام امور استادان؛ 

 آمریت تضمین کیفیت؛ 

 آمریت فرهنگی و آگاهی عامه؛ 

 آمریت مالی؛ 

 آمریت انکشاف مسلکی استادان؛ 

 آمریت تکنالوژی معلوماتی؛ 

 های فوق لیسانس؛ آمریت برنامه 

 آمریت امور محصالن؛ 

 آمریت انسجام خدمات محصالن؛ 

 آمریت ارتقای ظرفیت؛ 

 خانه. آمریت کتاب 

 مصونیت ها
  نمایی راه عالیم با که نموده، ایجاد را اضطراری های دروازه هرات، غالبِ پوهنتون مسؤوالن گیرانة پیش تدابیر و بشری منابع مصونیت منظور به 

 اند؛ شده مجهز

  است؛ تنویرشده کالن پروجکتورهای نصب با پوهنتون بیرونی و داخلی پذیر آسیب و تاریک نقاط تر، بیش مصونیت جهت 

  ساعته فعال بوده و از تمام نقاط مختلف پوهنتون نظارت دارند؛ 22طور  زنی محافظان امنیتی به گشت 

  ی اضطراری به تمامی ها درب از استفاده گی گونه چه نمایی راه های تابلو چنان هم و حریق ضد های کپسول از استفاده طرز نمایی راه های تابلو

 های عمومی نصب گردیده است؛ ها و مکان ورودی

  است گردیده نصب امنیتی مداربستة های کمره پوهنتون های وروردی مخصوصاً مختلف نقاط تمام در. 

 مراکز حمایه وی
 وی ذیل فعالیت دارند: در پوهنتون غالبِ هرات، مراکز حمایه

 مرکز آموزشی زبان انگلیسی؛ 

 ف مسلکی استادان و کارمندان؛مرکز انکشا 

 مرکز آموزشی کمپیوتر؛ 

 های حقوقی. مرکز آموزش 

 شفاخانه



 شفاخانه این. دارد فعالیت متخصص کادر داشتن با و رفته پیش و مجهز امکانات با  غالب پوهنتون وی معالجه طب یځپوهن شفاخانة کادری

 غالب در ارائة خدمات طبی درنظر گرفته است. پوهنتون  استادان و کارمندان برای را فیصدی 01 الی تخفیف

 باشد. موقعیت شفاخانة کادری غالب در خیابان باغ آزادی، نبش جادة کج می

 کلینیک دندان

چنان برای کارمندان و استادان  نماید. این کلینیک هم ستوماتولوژی این پوهنتون فعالیت می یځپوهن کلینیک کادری دندان غالب زیر چتر

 .باشد می پوهنتون ستوماتولوژی یځپوهن یی را درنظر گرفته است. موقعیت این کلینیک در کنار تعمیر پوهنتون تخفیف قابل مالحظه

 کلینیک حقوقی
 علوم و حقوق یځپوهن های حقوقی عملی محصالن منظور ارتقای سطح دانش مسلکی و کسب مهارت به 9890کلینیک حقوقی در سال 

 مستقل بورد سوی از رسمی مجوز اخذ از بعد کلینیک این. است گردیده تأسیس حقوق یځپوهن چهارچوب در غالب پوهنتون سیاسی

نماید و عمالً  محوری فعالیت می ، تعهد و عدالت کنون در فضایی از دانش، تجربه تا ا.ا.ج عدلیة وزارت حقوق های مساعدت

 وکالت, مدنی و جزایی اجراات سیستم های بخش در حقوقی و مسلکی های مهارت آموزش راستای در سیاسی علوم و حقوق یځپوهن محصالن

اندوزی  طور مستمر، تجربه و دانش ول حضور درکلینیک حقوقی بهط در حقوق ادارة و دولت قضایای عدلیه، محاکم، حارنوالی، پولیس، دفاع،

دهی حقوقی عامه،  بضاعت، زنان و اطفال و آگاهی های حقوقی رایگان برای اقشار بی چنان کلینیک متذکره در راستای مساعدت نمایند. هم می

 اند. دست آورده نامة فراغت به ی در طی چهار دور تصدیقهای کلینیک حقوق محصل واجد شرایط در برنامه 01( 9893فعالیت دارد و تا اکنون )

 العهمراکز مط

 ارائه خدمات مراجعان برای مجله جلد( 9111) از بیش و  کتاب جلد( 3220) از بیش با پوهنتون اداری تعمیر  خانة مرکزی واقع در منزل اول  کتاب

 نماید؛ می

 کند؛ می ارائه خدمات مذکور یځپوهن لد کتاب واقع درج( 9111) از بیش با وی معالجه طب یځپوهن خانة  کتاب

 باشد؛ می محترم مراجعان پذیرای یځپوهن تعمیر در واقع کتاب جلد( 9111) از بیش با ستوماتولوژی یځپوهن  خانة کتاب

 .است گردیده فراهم یځپوهن خانة دیجتالی جهت استفاده مراجعان در هر کتاب

 www.ghalib.edu.af سایت پوهنتون غالب: ویب

 محیط زیست و ایجاد فضای سبز حفظ

گان قرار  کننده در پوهنتون غالبِ هرات، فضاهای سبز آن نتیجة کار صادقانه و خالصانة تمام کارمندان بوده که کامالً رایگان در اختیار استفاده

 دارد.

منظور گسترش  باشد؛ اما این نهاد به صورت کرایه می های اداری به گانه و بخش های پنج یځپوهن های تحت استفادة که ساختمان با توجه به این

 نماید. های زینتی، مثمر و غیر مثمر و گل را در ساحات مورد نظر غرس می ساله نهال فضای سبز، همه

کاری ساحة پوهنتون تالش ورزیده و این امر را در اولویت  کاری و پاک شانی، گُل جاد فضاهای سبز، نهالواره در ای اداری و مالی، هم معاونیت 

های مؤثری برداشته است. ایجاد بلوارها، چمنستان و ساحات سبز در مقابل  کاری خود قرار داده است و پیوسته در این راه گام

 باشد. گیر این بخش می مآوردهای چش های این نهاد از دست یځپوهن های تعمیر

 خدمات کارمندان )امتیاز اضافه کاری(

http://www.ghalib.edu.af/


نمودن کارمندان با درنظر داشت حجم کاری، مؤثریت و مثمریت کاری و با تأیید آمر مستقیم،  کار است که در بدل اضافه کاری، امتیازی اضافه

 گردند. کارمندان و کارکنان خدماتی از مزایای آن مستفید می

 رتیتسهیالت ترانسپو

های  ها جهت اجرای ستاژ، سیرهای علمی و فعالیت  آمد به پوهنتون و شفاخانه و تسهیالت و خدمات ترانسپورتی برای محصالن دختر جهت رفت

 ماورای درسی، فراهم گردیده است.

ند و از طرف صبح و عصر توسط گرد آمد به منازل شان ذریعة چندین عراده موتر مستفید می و کارمندان پوهنتون غالب هرات از تسهیالت رفت

چنان در نقل و انتقال مقام ریاست و  گردند. هم های شان منتقل می گان مؤظف بخش مدیریت ترانسپورت به پوهنتون و بالعکس تا خانه راننده

رانسپورت نیز استفاده ها و نقل و انتقاالت مهمانان و دیگر موارد ضروری از وسایط مدیریت ت یځپوهن های معاونان پوهنتون و نیز ریاست

 آید. عمل می به

 شود. ، ترانسپورت آماده میگیرد که با آنان صورت می دایمی پوهنتون طبق قراردادی استادان و برای کارمندان یادداشت:

  

 سایر معلومات )امور ارزیابی ها

دهی از اجراآت  جانبه بین اداره و کارکن خدمات ملکی بوده که هدف کلی آن حساب ارزیابی اجراات ساالنه، یک پروسة قانونی و قرارداد دو

شده به صورت واقعی توسط کارکن به ادارة مربوط به شکل ارزیابی خودی و توسط آمر مستقیم و آمر مافوق وی به شکل  سال کار انجام یک

 گی از ادارة مربوط می باشد. به نمایندهگیری  حساب

(، مقررة امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی 20( و )22ارزیابی اجراآت ساالنه بر مبنای مواد )بیست و چهارم( قانون کارکنان خدمات ملکی و مواد )

 گیرد. افغانستان صورت می

کرد یا اجراآت گویند؛ یعنی بعد از  ها و نتایج حاصله از ارزیابی عمل گزاری و قضاوت در خصوص نحوة انجام وظایف، فعالیت فرایند سنجش: ارزش

اآت گزاری و ارزیابی گردد که این مرحله را به نام ارزیابی اجر است تا اجراآت وی ارزش که یک کارمند مدتی را در کار سپری نمود، ضروری این

 انجام مؤثر صورت به را کاری کارمند یک آن در که است حدودی تعیین : از عبارت مرحله این و نمایند می یاد performance appraisal یا

 .دهد می

گیرد؛ پس ارزیابی  گی یک کارکن به هدف سپردن کار به اهل کار صورت می منظور تحسین و تثبیت شخصیت، اهلیت و شایسته ارزیابی به

های قبالً تنظیم شده، مقایسه و نتیجة آن به اطالع کارمندان رسانیده  کرد افراد به اساس معیار شی از کار افراد است که در اثر آن عملبخ

 شود. می

ها تصمیم  آنکار که باید در مورد  کفایت و بی ها، تشخیص افراد بی جایی مؤثر آن شناسایی افراد به منظور جابه  ها عبارت از: هدف عمدة ارزیابی

 باشد. های افراد می گرفته شود، شناسایی افراد که باید ارتقا داده شوند، آشنایی با خصوصیات شخصی و استعداد

آمدی )مؤثریت کار(  کفایت یا مثمریت کار(، تعیین کار حصول کار(، تعیین کارایی ) اهداف اساسی ارزیابی از اجراآت عبارت از: تعیین بازدهی کار )

 باشد. بندی عادالنة کارکنان می و طبقه

 باشد: پس، ارزیابی اجراآت مشتمل بر اساسات ذیل می

 :باشد؛ می درج کارمند بعدی های مسؤولیت و کاری استقامت وظایف، آن در که است کارمند یک وظیفة مختصر شرح الیحة وظایف 



 :های متوقعه تنظیم  آورد الیحة وظایف جهت حصول دست اساس به که است ملکی خدمات کارکنان های فعالیت ریزی برنامه پالن کار

 گردد؛ می

 باشد؛ می معین و مشخص دورة یک در اداره یا مأمور گی کارکرده نتیجة از عبارت گزارش :کار گزارش 

 های معیاری پیرامون اجراآت ارزیابی؛ های ارزیابی )فورم فورم 

 گیرد: جانبه بین اداره و مأمور و با رعایت اصول ذیل ارزیابی صورت می چنان اجراآت کارکن تحت ارزیابی با رعایت حقوق دو هم

 ( ؛ اصل قانونی بودن)تکمیل پروسة ارزیابی اجراآت در زمان معین 

 ارزیابی(؛ دهی ب رؤیت نتایج اجراآت در حضور مأمور تحت ها و نمره تکمیل پروسه بودن ) اصل حضوری 

 ایجاد فضای اعتماد بین مأمور و آمران وی با قضاوت عادالنه و شفاف(؛ بودن ) اصل علنی 

 ( ؛ اصل رعایت حقوق و مکلفیت)محاسبة سطح پرداخت حقوق و امتیازات قانونی به مأمور طبق پالن 

 الیحة وظایف بست(؛ اصل تناسب )مطالبة انجام وظیفه از مأمور، متناسب به حدود صالحیت و مسؤولیت مندرج 

 ( تأیید و رد نمرات توسط ارزیابی اصل شفافیت و عدالت .)شونده و آمران در فورم به رویت اسناد و منطبق با پالن ساالنه 

 گیرد. سال اعتبار از تاریخ منظوری تقرر و استخدام صورت می ساالنة کارمند با اکمال یک ارزیابی اجراآت 

 الیحه وظایف

نماید یا الیحة  ها، منابع ارتباط مربوط به یک وظیفه را تشریح می ارت از یک سند رسمی بوده که اهداف کلیدی، مسؤولیتالیحه وظایف، عب

 باشد. های بعدی کارمند درج می وظایف عبارت از شرح مختصر وظیفة یک کارمند است که در آن وظایف، استقامت کاری و مسؤولیت
 پالن کاری

بینی شده برای فعالیت اساسی جهت رسیدن  نگری برای اجرای یک کار، یا پالن عبارت از طرح و یا دید قبالً پیش گیری بر اساس آینده تصمیم

 به هدف مشخص و معین.

د و در قانون گرد های متوقعه تنظیم می آورد های کارکنان خدمات ملکی است که به اساس الیحة وظایف جهت حصول دست ریزی فعالیت برنامه

وظایف جهت   های کارکنان خدمات ملکی است که به اساس الیحة ریزی فعالیت کارکنان خدمات ملکی چنین آمده است: پالن کار، برنامه

 گردد. های متوقعه تنظیم می آورد حصول دست

 راپور/ گزارش

ها؛  حل نهادات حاوی راه ر نظر داشت نواقص، مشکالت موانع و پیشد با الیحه طبق پالن، تطبیق از اجراآت نتایج ارائة از عبارت گزارش/  راپور 

گی مأمور  گیرنده را راپور یا گزارش گویند؛ پس گزارش عبارت از نتیجة کارکرده به عبارت دیگر رسانیدن پیام از یک مقام اجرا کننده به مقام راپور

 باشد. یا اداره در یک دورة مشخص و معین می

 نکته آخر

های متعدد  ماهه دارد و بعداً نظر به ضرورت و طرزالعمل منابع بشری در جریان سال ارزیابی جدیدالتقرر، برای بار اول، ارزیابی سه هر کارمندِ

 گیرد. خواهد شد. ارزیابی ساالنة کارمندان در اخیر سال و در برج حوت صورت می

 


