
 فعالیت جهانی:

های ابتدایی را برداشته است. در یکی از این  ین زمینه گامدر حال حاضر این پوهنحی کدام فعالیت قابل ذکر در زمینه حضور جهانی ندارد اما در ا
های کشور هند زمینه تحصیل و اخذ مدرک تحصیلی  تن از اساتید این پوهنتون در یکی از پوهنتون 3موارد با اعطای کمک هزینه تحصیلی به 

های خارج مرزی را آغاز  خارجی زمینه ارتباطات و فعالیتماستری را فراهم نموده است تا بدینوسیله بتواند با انتقال علم و دانش از کشورهای 
 نماید.

 به دست آوردن عضویت اکادمی بین المللی سیسکو برای پوهنتون غالب .1

المللی سیسکو را اخذ  خوشبختانه اساتید دیپارتمنت نتورک پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون غالب هرات توانسته است که عضویت اکادمی بین 
پوهنحی کمپیوتر ساینس که دارای مدارک بین  قمندان بخش نتورک دوره هایی را برگزار می نماید. این دوره ها توسط اساتیدالع نماید و برای

 قه مندان تدریس میشودالمللی اکادمی سیسکو هستند برای عال

 ین آنالن المللی سیسکو و اخذ امتحان آنبرگزاری صنوف اکادمی بی .2

اکادمی بین  CCNA قه مندان و محصلین دوره هایالمللی اکادمی سیسکو هستند برای عدارای مدارک بین ال اساتید دیپارتمنت نتورک که 
 .المللی سیسکو را برگزار می نمایند

  :معرفی اکادمی بین المللی سیسکو

سطح جهان وجود  کشور جهان نماینده گی دارد و بیشتر از ده هزار اکادمی بین المللی سیسکو در 181اکادمی بین المللی سیسکو به بیشتر از 
  .دارد و تا فعاال بیشتر از دوازده میلیون محصل درین اکادمی ها درس خوانده است

در سطح جهان می  جمله کمپنی های سازندة قطعات مختلف نتورک (شبکه) و برگزار کننده دوره های آموزشی نتورک کمپنی سیسکو یکی از
 :باشد. این کمپنی در دو بخش سرمایه گذاری و سرویس دهی میکند

 :نمودن قطعات مختلف شبکه مانند روتر، سویچ، فایرول و غیرهۀ ساخت وعرض .1
 : نتورک وتکنالوژی معلوماتی به دو روش ذیلبرگزاری دوره های آموزشی  .2

 ؛Center Test برگزاری از طریق مراکز آزمون یا .3
 ؛Academy Net Cisco برگزاری از طریق اکادمی سیسکو یا .4

 :افغانی جامعه در پوهنحی نقش

باشد. این پوهنحی با تعلیم و  های تحصیلی در تمامی جوامع می ترین و مهمترین رشته پوهنحی کمپیوتر ساینس به طور عموم یکی از اساسی
ر سازد. نمونه بارز تبلور نتایج خروجی این پوهنحی را حضور فعال و چشمگی تربیت محصلین با علم روز دنیا زمینه فعالیت را در بازار کار فراهم می

توان یافت. به طور مثال؛ فارغان این پوهنحی در  ها، و دوایر فنی و غیر فنی می فارغان این رشته در بسیاری از ادارات دولتی، خصوصی، شرکت
 باشند. ( در سطح جامعه خویش مشغول به خدمت می های شبکه های مختلف )ایجاد نرم افزارهای کاربردی، ساخت دیتابیس، ایجاد سیستم بخش

 ها مطابق با استندردهای ملی و بین المللی ی تدریس به منظور معیاری نمودن پروگرام ش برای بهبود کیفیت و نوآوری در شیوهتال .1



 های روز هماهنگ سازی نصاب درسی بر اساس معیارهای وزارت محترم تحصیالت عالی و نیاز مندی .2
  تالش به منظور جذب نیروهای جوان جهت فراگیری علوم کمپیوتری و اشتغال در بازار کار .3
 های این پوهنحی تربیت و پذیرش نیروهای کدری جوان در دیپارتمنت .4

 ی خدمات تکنالوژی گسترش فرهنگ اخالق مسلکی در عرصه .5
 های داخلی و خارجی حفظ روابط نیک و اکادمیک با پوهنتون .6
 های مبرم جامعه دریسی با نیازمندیهماهنگی نصاب ت .7
 ها های اساتید در تصمیم گیری استفاده از دیدگاه .8
 ارتقای دانش کمپیوتر و تکنولوژی .9

 


