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 نتورک یا شبکه دیپارتمنتمعرفی آمر 
 

و اهل  متدین یی خانواده در خورشیدی۸۶۳۱ سال در غالم فاروق حیدری
را هرات، چشم به جهان گشود. تحصیالت ابتددایی   انجیلدانش در ولسوالی 
الددین   غیدا  عالی سدلطان  دورة لیسه را در لیسة  هریوا و ةدر مکتب متوسط

در   ۸۶۱7پایان رسانید؛ پس از ختم دورة لیسه در سدال    شهر هرات به غوری 

هدرات راه   ساینس پوهنتونکمپیوتر پوهنځی آزمون کانکور شرکت کرد و به 

 ةساینس به درجکمپیوتر پهنځی  ةدیپارتمنت شبکاز  ۸۶1۸یافت. او در سال 
 فارغ شد. اعلی

تی  .آی زدر مرک  IT Instructor قتی که داشت به حیثنظر به لیادر جریان تحصیل  حیدری
حیدث  ه بد  ،کده بددد از فراغدت از دیپارتمندت شدبکه      ،آغاز بده کدار کدرد     (ITCH)پوهنتون هرات 

Network Administrator  هددای کمپیددوتر انتشدداب شددد.    شددبکه ةکننددد یددا مدددیریت 
ماهه به کشدور   شش ةرسیوبه ب  (ITCH)پوهنتون هرات یا  .تی .از طریق مرکز آی 41۸2در سال 

های کمپیدوتری را بدا سیسدتم عامدل سدرور       آلمان به پوهنتون تشنیکی برلین رفت و مدیریت شبکه
Linux  های خود را به دیگران انتقال دهد. تا آموخته ،آموخت و دوباره به پوهنتون هرات برگشت 

گدرفتن    ت جهدت فدرا  پوهتون هدرا  .تی .بدد از هفت سال کار در مرکز آی 41۸7حیدری در سال 
 ةدر رشدت   Amity University Gurgaon  ماستری عازم کشور هندوستان شد و در پوهنتدون 

ماستری خدود را   برنامةسال  ماستری خود را آغاز کرد و بدد از دو های کمپیوتری و مدیریت آن  شبکه

ساینس کمپیوتر هنځی پعنوان استاد  به اول  تمام نمود و به کشور باز گشت و ةدرج با 41۸1در سال 
  گردید. جذب پوهنتون غالب هرات ةو آمر دیپارتمنت شبک

 

 رک وُ نتدیپارتمنت معرفی مختصر 

 .ه اسدت دید گرد جداد یا ۸۶۱1در سدال   نسیسدا وتریکمپ پوهنځی نتورک در چوکدات   پارتمنتید

 اسدت،  پوهنتون غالدب  نسیساوتریمپک پهنځی فدال  یکی ازجمله دو دیپارتمنت  ورک دیپارتمنت نت
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 غالب های پویا اندیشه دار طالیه

 ۸۱ ی،ت اساسد dکریدد  21یت اختصاصد یکرید 7۶ ت از جملهیکرید ۸2۱ صورت مجموع هکه درآن ب
 شود. تدریس می، ها کریدیت برای مونوگرافهشت  و  شمول ت همهیکرید

سرور، تجهیزات مشدابراتی و   ةدهند های خدمات گاه مپیوترها، دستین کجا که ایجاد ارتباط ب از آن
و  مپیدوتری کهدای   ایجاد شدبکه  ،برخورداراست یها از اهمیت خاص ارتباطی و انتقال اطالعات بین آن
ن در ایدن رشدته بدا یدادگیری و     این دیپارتمنت افزوده است. محصال یادگیری اساسات آن به اهمیت

 یسد ینو پتینویسی سیستمی اسکر برنامهورک و  در نت مسیریابیمپیوتری، کهای  مبانی شبکه ةمطالد
 یتیکردن نقاط ضدف امندایمپیوتری، پهای ک شبکه تیریرک، مدوُ نت ریمد فیساختن وظا کیو اتومات
و رک وُ ندت های کداربردی   افزار نرم ةرفته در زمین مطالدات پیش ،یوتریمپک  یها رکوُ و نت وترهایمپک
هدای   متشصد  در بشدش شدبکه   افدراد  منحیث   این رشته یی ورک و دروس زیر مجموعه نت تینام
 التحصیل خواهند شد. مپیوتری فارغک

 

 (Vision) دیدگاه

 قید کوشدد تدا از طر   یمد  ، پوهنتدون غالدب هدرات    نسیسا وتریکمپ پوهنځی  رکوُ نت پارتمنتید
و  نیتدر  از بده  یکد یعندوان   ، بده  یمدلومدات  یتکندالو   و یدی  خدمات شدبکه  ةو عرض قی، تحق سیتدر
  شبکه در سطح جامده و کشور شود. یها پارتمنتید نیتر تیفیک با

 

 (Mission) تیمورأم

 تید فیباک قیتحق و سی، با تدر پوهنتون غالب هرات نسیسا وتریکمپ پوهنځی  رکوُ نت پارتمنتید
 و یروشدن علمد   ةندد یبه آ دنیرا در رس شیکوشد محصالن خو ی، م رکوُ نت  ةبازار کار رشت یو بررس
شبکه موفقانده بده    یتکنالو  ةرفت شیخدمات پ ئةارا خود را در ةفیتا بتوانند وظ ،دینما یکار هم یعمل
 رساند. امانج

 

 (Values)ها  ارزش

فدالیت و نتایج کار در    ،رکوُ ه دیپارتمنت نتد کنباش می یهای کرد عبارت از اصول و روی ها ارزش
 .دنمای عایت میرخود 
 ؛های کمپیوتری شده در شبکه روز هآموزشی ب مواد و آموزشی فضای س،در تدری : برتری 
 ؛رکوُ تکنالو ی مدلوماتی و نت ةدر عرص های برتر جهت رشد استدداد : آوری ابتکار و نو  
 ؛گانی هآموزش هم ةآوری زمین فراهم : پذیری همه   
 جویان؛ دانشدر سازگاری با ضروریات  : پذیری اندطاف 
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 ؛کشور ةبه اصول و قوانین نافذبندی  در پای :مندی قانون 
 تدر  ن و گسترش امکانات تدریسی جهت رشدد برتدر و بده   ئایجاد فضای مطم : محوری محصل 

 جویان؛ دانش
 ؛ها یریگ میرشته در تصم نااستادان و متشصص دگاهیاستفاده از د 
 ؛یخدمات تکنالو  ةدر عرص یفرهنگ اخالق مسلک گسترش 
 ؛یکامل حقوق اخالق تیو رعا یکرامت انسان حفظ 
 ؛بر شواهد و مدارک یو اقدام مبتن ییگرا واقع 
 ؛فارغان متدهد و متشص  در جامده تیترب 
 یریپذ تیولؤمس. 

 

 رک وُ دیپارتمنت نت نمودار تشکیالت
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 غالب های پویا اندیشه دار طالیه

 دیپارتمنت نتورک  اهداف 

و  نمایدد  مدی  بیرا تدق پهنځی  نیاهداف ا نسیساپوتریکم پهنځی سو با  هم رکوُ نت پارتمنتید
 کند: یدنبال م ییگرا و تشص  یگستر را در امر دانش ریالبته اهداف مشش  ز

 ؛یوتریمپک یها در شبکه ،یو تشصص یمسلک ،یعلم ییکفا به خود دنیرس 
 ها؛ ارهنهادها و اد یوتریمپک یها شبکه ییربنایز یساختارها یرسان روز هتوسده و ب 
 های داخلی  رکوُ ایجاد نت(Intranet) صدورت   هرک بوُ نتمهم  یها سیسرو کردن آماده و

 ؛(Local)محلی 
 ؛رک و بازار کار نظر به نیاز جامدهوُ نت پارتمنتید جویان دانش انیثر و سازنده مؤارتباط م 
 جویان.  دانشتوسط استادان و  یگروه یها و پژوهش یقیکردن آثار تحق آماده 

 

 رک وُ زیکی دیپارتمنت نتیمنابع ف

صدنف درسدی   شدش   دارایغالدب،  کمپیوترسداینس   پوهنځی رک وُ دیپارتمنت نتحال حاضر  در
سدفید و   ةشامل پروجکتدور، اسدکرین، کمپیدوتر، تشتد     ،لوازم مدرن درسی وسایل و امجهز ب ،جداگانه

ایدن دیپارتمندت یدک     . باشد یبرق شهری و )در حین قطع برق شهری( برق جنراتور م ةسیستم دوگان
 جویدان  داندش کده   ،باشدد  نترنت مییمپیوتر و سرویس اپایه ک ۶4 که مجهز به ،دارد البراتوار کمپیوتر
درسی خویش از امکانات و تسهیالت ایدن البراتدوار اسدتفاده      های تحقیقاتی و امور  هجهت انجام پرو

اسدت، کده آمدر دیپارتمندت و     مشدش    رک دارای شددبة وُ چنان آمریت دیپارتمنت ندت  هم؛ کنند می
 .برند تحقیقی و درسی را به پیش می، اداری  مت امورناین دیپارت استادان
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 رک از کمپنی سیسکو وُ قطعات نتو    RACKداشتن 

سویج  Cisco 4۳11مانند روتر  ،رکوُ مجهز با قطدات نت  RACK یرک داراوُ نت پارتمنتید
4111 Cisco   کمپنی  سویجDlink   ن از محصدال ، کده  م را داردترک بدون سیسد وُ قطدات نتو
 کنند. ها در کار های عملی خود استفاده می آن

 
 

 رکوُ دیپارتمنت نتاستادان 

این دیپارتمنت دارای درجده   استادان تر بیش  باشد؛ میبا تجربه  تادانرک دارای اسوُ دیپارتمنت نت
 هدای  قلده  تالش نموده تا محصالن خویش را بده  باشند و این دیپارتمنت همیشه تحصیلی ماستر می

 اسامی اساتید این دیپارتمنت قرار ذیل است:  بلند موفقیت سوق دهد.
 شماره نام تخلص ولد تحصیل ةدرج

 ۸ غالم فاروق حیدری سشیغالم  ماستر

 4 اسحاق محمد فیضانی محمدجمده ماستر

 ۶ داریوش منصوری حاجی منصور ماستر

 2 حسین محمدی برات علی ماستر

 ۵ محمد یونس پوپل مهردل لیسانس

 ۳ فیض احمد غفوری سردار لیسانس

 

 اهداف آموزشی رشته 

ساینس دارای اهداف آموزشی مششصدی اسدت کده  بدرای     کمپیوتر پهنځی رک وُ دیپارتمنت نت
نمایند تا مفاهیم درسی  رسیدن به این اهداف، کادر علمی این دیپارتمنت نهایت کوشش خویش را می

های البراتواری و کارهای خویش از طریق لکچر فدال، کارالن صورت درست و مدیاری به محص هرا ب
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 غالب های پویا اندیشه دار طالیه

هدای مدورد نیداز     که محصالن را قادر به کسب مهارت تا این ،وی یا سیرهای علمی انتقال دهند هساح
شددن بتوانندد در    التحصدیل  ها محصالن بددد از فدارغ   چنان با استفاده از این مهارت و هم مایندرشته ن

را در  یهای ساینس ارزیابی کمپیوتر پهنځی رک وُ شند. دیپارتمنت نتهای کاری خویش موفق با محیط
ن انتقدال  شود مفاهیم به صورت درست به محصالن ئکه مطم دهد تا این سطوح مشتلف نیز انجام می

هدا را داشدته باشدند.      های مورد نیاز را کسب نموده و توانایی تطبیق مهارت ن مهارتمحصال  گردیده،
 باشند: ورک قرار ذیل می دیپارتمنت نتاهداف آموزشی 

 ؛ورک های نت ها و مدل رک نظیر توپولو یوُ آشنایی محصالن به اساسات نت 
 هدای شدبکه   مسیریابی شبکه و کسب مهارت پیکربندی دیوایس ةآشنایی محصالن با پروس، 

 ؛های سیسکو نظیر روتر و سویچ
 ؛های مشابراتی مپیوتری بیسیم و شبکههای ک آشنایی محصالن با شبکه  
 گیری و بازیابی اطالعدات و کسدب مهدارت اسدتفاده از      بان شتیآشنایی محصالن با مفاهیم پ
  ؛گیری و بازیابی اطالعات انب افزاری مشتلف جهت پیشتی نرم ةبرنام
 بلدی و  یهدای ک  نمدودن شدبکه   آشنایی محصالن با اساسات امنیت شبکه و کسب مهارت امن

 ؛بیسیم
  ؛ها آن ةاستفاد ةهای منبع باز و کسب مهارت نحو سیستمآشنایی محصالن با 
  ؛های امنیتی های مشتلف جهت عبیب رخنه افزار نرم نمودن آزمایشکسب مهارت  
 های تحقیق ن با روشآشنایی محصال. 
 

 مدت )در سطح دیپارتمنت( آموزشی دراز ةنتایج متوقع

 مانندد   ،شدبکه  روی قطداتیابی و سویچینگ  مسیرهای  لکوسازی پروتو عیار تنظیم و توانایی
 های کمپیوتری؛ ها در شبکه آن ةاستفاد ةهای سیسکو و نحو روتر سویچ و

 یدی مانندد   های شدبکه  های شبکه در سیستم عامل اندازی سرویس استفاده و راه ةنحو توانایی  
 ؛سرور اوبوبتوساختن وظایف مدیر شبکه در  اتوماتیک  نویسی و ، اسکریپت اوبونتو، لینوکس

 ،ها با استفاده از سیسدتم   مراکز داده های کمپیوتری و کردن شبکه مدیریت ةنحو کسب مهارت
   ؛عامل سرور مایکروسافت

 ؛کردن منابع تکنالو ی مدلوماتی مدیریت استفاده و توانایی   
 آشنایی و  بیسیم ةسازی قطدات شبک عیار ،بیسیم های  اندازی شبکه راه ه وداستفا ةنحو توانایی

 موبایل؛ ةبا شبک
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 های پویا دار اندیشه غالب، طالیه 
 غالب

 ةاسدتفاد  ةهدای سیسدکو و نحدو    روتدر روی  مسیریابیهای  لکوپروتو  ةرفت تنظیم پیش توانایی 
 دهی اطالعات؛ جهت مسیر  نترنتیدهی ا های سرویس شرکتها در  آن
 هدای   انددازی سدرویس   ، راه پدایتون نویسی  نویسی شبکه با استفاده از زبان برنامه برنامه توانایی

 سازی آن؛ اتومات شبکه و
 اسدتفاده از   ةنحدو  مپیدوتری و هدای ک  مپیوترها و شبکهکردن نقاط ضدف امنیتی ک پیدا توانایی

 وتری؛یهای کمپ ساختن شبکه برای امن  فایروال
 و  رکوُ ندت  ةمطدابق بده رشدت    ،عملدی سدال آخدر    ةنمودن مونوگراف یا پدرو   تکمیل توانایی ،
 .سازی کار عملی آن پیاده

 

( و آموزش OBE-SCLمحور )مبتنی بر نتیجه و شاگرد آموزش و تدریس یها روش

 الکترونیکی 

های جدیدد در   آورد مپیوترساینس به منظور انتقال دانش و دستک پهنځی رک وُ دیپارتمنت نتدر 
براسداس خصوصدیات رشدته و     هدا  روش و ایدن  شدود  یمشتلف تدریس استفاده م های روشاز  ،رشته

محدوری نیدز قابدل تطبیدق      تدریس اصل شداگرد  ها روشکه در این  ،اند امکانات موجود انتشاب شده
در مطابقدت بده    تمنتدیپارلی توسط استادان م. تدریس مضامین مشتلف به شکل نظری و عباشد می

 ةعمدد  یهدا  شصورت عمدوم رو ه ب .ردیگ یکه درج نصاب درسی است، صورت م ،سیالبس مضامین

 :مپیوترساینس مدمول استک پهنځی  رکوُ دیپارتمنت نت درسی ذیل در
 ؛نسالیدهای درسی برای محصال ةمپیوتر و ارائبا استفاده از کفدال لکچر  ةارائ 
 ؛هیگروهای  کار 
 البراتواری: 

o  انجام کار های عملی به سیله خود محصالن 
 پرسش و پاسخ؛ 
 ؛گوو مباحثه/ گفت 
 یی پرو ه: 

o ؛نة محصالوسیل ت  وری بهئة در حضور هیئ ه و اراترتیب پرو و تهیه 
 وی ه/ ساح علمی سیر: 

o هدای   هدای مشدابراتی، شدرکت    ن بده شدرکت  هدای علمدی جهدت ارتقدای محصدال      سیر
 .گیرد  ی مدلوماتی صورت میهای تکنالو نترنت و شرکتیهای ا سرویس

 گی هخان کار. 
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موضدوعات مربدوط مضدامین     ةشد  هیسالیدهای قبالً تهبه منظور تدریس مؤثر استادان از نمایش 
ن از لکچر نوت، کتب بردن سطح دانش، محصال خاطر بلنده در پهلوی آن ب ؛ندینما یخویش استفاده م
جهت  جویان دانش براین، ه. عالوشوند یخانه و منابع دیجیتلی مستفید م نترنت، کتابیا ،درسی مدیاری
ترتیب به خاطر رفع مشکالت آموزش  به همین ؛نندیب یآموزش م و گردند ینمایی م ره  ها  کسب مهارت

. در گدردد  یدایدر مد   پهنځی ها در  دروس مشورتی و کنفرانس ،آوردهای جدید در رشته و انتقال دست
شده به ساحات مشتلدف مارکیدت     کسب یها تیبه منظور تطبیق دانش و قابل جویان دانشهر سمستر 
شدده    کسدب  یهدا  را قدادر بده ارزیدابی مهدارت     هدا  ا آنتنه تدریس نه ةین شیو. اشوند یکار فرستاده م

 ةدر عرصد  نیدز  از انکشدافات جدیدد   محصالن و گرددها دریافت میو کاستی که نواق  بل ،سازد یم
و برای کاریابی بددد از   گردندمی از احتیاجات بازار کار واقف ؛ندینما یکمپیوترساینس آگاهی حاصل م

 .گردند یفراغت دچار مشکل نم
 

 ارزیابی محصالن یها وهیش

چندین   هدم  ؛ردید گ یی صورت مد ین از طریق امتحانات صنفی، وسط سمستر و نهاارزیابی محصال
مینار با سدایر  . ارزیابی پرو ه و سدنتوان یم شده یابین ارزی نیز محصالهفردی و گرو یها توسط پرو ه
ن ارائه و توسدط هیئدت   هر محصل در محضر استادان و محصال که پرو ه توسط ،دارد مضامین فرق
ن مربوط به محتوای مضدمون و مطدابق لدوایح و    ارزیابی محصال ة. البته طریقگردد ی وری ارزیابی م
 ةنمدر  ،باشدد  یم ۸11کامل  ةت نمریکرید ستمیدر س .ردیگ یتحصیالت عالی صورت م  مقررات وزارت

 یبندد  میتقسد  ةنحدو  ،باشدد میفیصد  ۳1یابی  کام ةمام مضامین اوسط نمرتبرای  است و ۵۵یابی  کام
 است:نمرات قرار ذیل 

 ؛سواالت چهار جوابه 

 ؛سواالت تطبیقی 

 ؛کوتاه سواالت جواب  

 ؛فیصد ۸1 گی  هفدالیت صنفی و کار خان 

  ؛فیصد 41امتحان وسط سمستر 

  ؛فیصد ۳1امتحان نهایی 

  فیصد  ۸11مجموع. 
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 های عملی و نظری کار تناسب

مپیوترسداینس در  ک ی پوهنځرک وُ تدداد ساعات نظری و عملی مضامین مشتلف دیپارتمندت ندت  
دیدده اسدت. اکثریدت مضدامین اساسدی و      گر جدول پالن سمستروار به صورت دقیق و واضح تدیدین 

دقیقده درسدی    ۵1که برای هر ساعت نظدری   ،باشند شمول این دیپارتمنت به صورت نظری می همه
اما مضامین اختصاصدی ایدن دیپارتمندت، شدامل سداعات نظدری و عملدی         ؛نظر گرفته شده است مد
ت آن نظدری و یدک   یکردید سه ،باشد تی که  هر مضمون دارا میییدچهار کرباشند که از مجموع  می
رسی مد نظر گرفتده شدده اسدت.    د ةدقیق ۸11که برای هر ساعت عملی  ،باشد ت آن عملی مییکرید
وابسدته بده محتدوای آن مضدامین      ،تدداد ساعات نظری و عملی مضامین ذکر شدده  گفته نماند که  نا

ری را نیز جهدت  های دیگ ساینس برنامهکمیپوتر ی پوهنځرک وُ البته دیپارتمنت نت ؛تدریف شده است
 وکده جدز   بدل  ،کریدیت مضامین نبوده وکه جز ،اندازی نموده است  هن خویش رارشد و ارتقای محصال

ن بده  هدای علمدی محصدال    ها سدیر  های این برنامه که یکی از مثال ،باشند برنامه می های فوق فدالیت
نترندت  یا ةدهندد  هدای سدرویس    ی مدلومداتی و شدرکت  هدای تکندالو   های مشابراتی، شدرکت  شرکت
 باشند. می
 

 رک وُ آورد های دیپارتمنت نت دست

ترین شدان قدرار    که مهم ،دارد یهای زیاد وردآ ساینس دستکمپیوتر ی پهنځرک وُ دیپارتمنت نت
  :ذیل است

 با شرکت های مخابراتی  لمیپ و سیر عیشننتریموجودیت االف. 

مشتلدف   های برنامه ،مپیوترساینس پوهنتون غالبک ی پوهنځرک وُ دیپارتمنت نتن برای محصال
 وادارات مدرتبط     ،تیاعلمدی بده مراکدز تکندالو ی مدلومد     سدیر  ، علمی و عملدی  های کارگاه  قبیل از

علمدی در سدال    یرهایو سد  هدا  کارگاهتر این  که بیش ،شده است در نظر گرفتههای مشابراتی  شرکت
ن با رفتن به مراکز تکنالو ی و مشابراتی با قطددات و سداختار   محصال .گیردصورت میسوم و چهارم 

بدا   ی پهنځکه بدد از فراغت از  طوری ؛شوند یرک آشنا موُ قطدات نتمپیوتر و کارکرد ک یها رکوُ نت
. شدوند  مدی وارد بدازار کدار    یی صورت حرفه بهنتیجه  در ،حاصل نمودهها آشنایی   رکوُ این قطدات و نت
 :روند یجا به سیر علمی م به آن رک وُ دیپارتمنت نتن که محصال یی مشابراتی یها مراکز و شرکت

  ؛تلیکامشرکت افغان 

 ؛شرکت مشابراتی افغان بیسیم 

 ؛شرکت مشابراتی روشن 

 ان .تی .ام  یشرکت مشابرات. 
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 غالب های پویا اندیشه دار طالیه

 
 

 المللی سیسکو  آوردن عضویت اکادمی بین دست هبب. 

، سداینس پوهنتدون غالدب هدرات    کمپیوتر ی پوهنځرک وُ دیپارتمندت ندت   بشتانده اسدتادان   خوش
رک وُ مندان بشدش ندت   هو برای عالق نمایندالمللی سیسکو را اخذ  که عضویت اکادمی بیناند   توانسته
 نمایند. ها را برگزار می این دوره

 ةکنندد  رک )شبکه( و برگدزار وُ قطدات مشتلف نت ةهای سازند جمله کمپنی یکی از ،کمپنی سیسکو
 گدذاری و  باشدد. ایدن کمپندی در دو بشدش سدرمایه      رک در سطح جهانی مدی وُ نت های آموزشی  دوره

 کند: دهی می سرویس

 ..؛ل و انمودن قطدات مشتلف شبکه مانند روتر، سویچ، فایرو عرضه ساخت و (۸

 :  ی مدلوماتی  به دو روش ذیلتکنالو رک ووُ های آموزشی نت برگزاری دوره (4

  برگزاری از طریق مراکز آزمون یاTest Center؛ 

  برگزاری از طریق اکادمی سیسکو یاCisco Net Academy. 
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 اکادمی بین المللی سیسکو ةشد ییدأداشتن دو استاد تپ. 

اسدتاد محمدد یدونس پوپدل(      رک )استاد غالم فاروق حیددری و وُ دیپارتمنت نت دوتن از استادان
  .دست آورند هالمللی سیسکو را ب توانستند مدرک اکادمی بین

 
 

I  مندان بخش المللی سیسکو برای محصالن و عالقه آغاز صنوف اکادمی بینج.  T 

المللدی   هدای مشتلدف اکدادمی بدین     المللی سیسکو تا حال دوره آوردن عضویت بین دست هبدد از ب
المللی سیسکو را  نفر مدرک اکادمی بین ۸۵تر از  که بیش ،مندان برگزار شده است سیسکو برای عالقه

 دست آوردند. هب
 

 استراتیژی تحصیلی 

 مدت دوره تحصیلی الف. 

ن این چهدار سدال را بده    است، که محصالرک چهار سال وُ تحصیل در دیپارتمنت نت ةمدت دور
هدرات،   درسی بر اساس امکانات پوهنتدون غالدبِ   ةنمایند. این برنام صورت نظری و عملی سپری می
( ۸2۱نمودن ) ن بدد از سپریباشد. محصال  یکی کشور استوار میوضدیت اجتماعی، افتصادی و تکنالو

و  "رسدمی "ایدد دانسدت کده در نصداب درسدی اجدزای       ب باشدند.  احذ دیپلدوم مدی   ت مستحقیکرید
اوقدات   کده در تقسدیم   هسدتند ی یهدا  های رسمی عبدارت از فدالیدت   وجود دارند. فدالیت "رسمی غیر"
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داوطلبانده   که مدموالً دنشو اطالق می یهای فدالیت به رسمی های غیر باشد و فدالیت محصالن درج می
 گیرند. خانه و غیره صورت می ری در اینترنت کلب، کتابو خارج از ساعت کا

  
 آن  دها و کُ امین مختلف با ذکر فیصدی، کریدیتجدول کتگوری مضب. 

 (Basic Coursesجدول مضامین اساسی ). ۱

 ت مضمونیکرید مضمون کُد نام مضمون ش

 CS.NW.01.09 2 (۸) عمومی ریاضی 0

 CS.NW.01.10 2 اساسات کمپیوتر 2

 CS.NW.01.11 2 یسینو مدرفی برنامه 3

 CS.NW.02.09 2 (4عموی )ریاضی  4

 CS.NW.02.12 2 فیزیک )برق( 5

 CS.NW.02.13 3 دیزاین منطقی و دیجیتالی 6

 CS.NW.02.14 2 برنامه نویسی ساختاریافته 7

 CS.NW.03.15 ۶ ریاضیات گسسته 8

 CS.NW.03.14 2 گرا یش یسینو برنامه 9

 CS.NW.03.16 ۶ ها دادهساختار  01

 CS.NW.04.17 2 احصاییه و احتماالت 00

 CS.NW.04.18 2 پیشرفته )جاوا( یسینو زبان برنامه 02

 CS.NW.04.19 2 اساسات دیتابس 03

 49 ها مجوعه کردیدیت

 %31 ها فیصدی این کتگوری
 

 (Exclusive Courses)  . جدول مضامین اختصاصی۲

 ت مضمونیکرید د مضمونکُ نام مضمون ش

 CS.NW.03.25 2 انجینیری کمپیوتر )ساختار کمپیوتر( 0

 CS.NW.03.26 2 کمپیوتر ةشبک 2

 CS.NW.04.27 2 کمپیوتر ةسیستم شبک 3

 CS.NW.04.28 2 سیستم عامل 4

 CS.NW.05.29 2 )زبان اسکریپت( یی هیتکنولو ی وب پا 5

 CS.NW.05.30 2 ۸افزار  انجینیری نرم 6

 CS.NW.05.31 2 )روترها و سویچ ها( ۶ نتورک 7

 CS.NW.05.32 2 سیستم عامل نتورک 8

 CS.NW.06.30 2 4افزار  انجینیری نرم 9

 CS.NW.06.33 2 )دیزاین و حمایت کمپیوتر( 2نتورک  01
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 CS.NW.06.34 2 مدیریت منابع آی تی 00

02 ICT  مدیریت CS.NW.06.35 2 

 CS.NW.07.36 2 نویس نتورک برنامه 03

 CS.NW.07.37 2 نتورک پیشرفته 04

 CS.NW.07.38 2 نتورک وایرلیس و موبایل 05

 CS.NW.07.39 4 نوشتاری علمی 06

 CS.NW.07.40 ۶ هوش مصنوعی 07

 CS.NW.08.41 2 محاسبات ابری 08

 CS.NW.08.42 2 امنیت نتورک 09

 73 ها تیمجوعه کردید

 %51 ها فیصدی این کتگوری
 

 (Inclusive Courses. جدول مضامین همه شمول )۳

 کریدت مضمون د مضمونکُ نام مضمون ش

 EC.IC.01.01 ۸ (۸)ثقافت اسالمی  0

 EC.IC.02.01 ۸ (4)ثقافت اسالمی  2

 EC.IC.03.01 ۸ (۶)ثقافت اسالمی  3

 EC.IC.04.01 ۸ (2)ثقافت اسالمی  4

 EC.IC.05.01 ۸ (۵)ثقافت اسالمی  5

 EC.IC.06.01 ۸ (۳)ثقافت اسالمی  6

 EC.IC.07.01 ۸ (7)ثقافت اسالمی  7

 EC.IC.08.01 ۸ (۱)ثقافت اسالمی  8

 EC.IC.01.03 ۶ (۸)انگلیسی  00

 EC.IC.02.03 ۶ (4)انگلیسی  02

 EC.IC.08.04 4 محیط زیست 9

 EC.IC.01.05 4 افغانستان مداصر تاریخ 01

 08 ها تیمجوعه کردید

 %02 ها این کتگوریفیصدی 

 نامه جدول پایان

 ت مضمونیکرید د مضمونکُ نام مضمون ش

 CS.NW.08.43 ۱ مونوگراف 0

 8 مجوعه کردیدت ها

 %8 فیصدی این کتگوری ها

 


