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حمایت و رهنماي محصالن

پروگرام آموزشی شیوه برقراري با 

پوهنتون هاي مشهور بین اللمللی به 

منظور دست یابی به منابع دسته اول 

اکادمیک

عکس-  سالید و حاضري0مسئول کمتیهمسئول کمتیه

ارتقاي ظرفبت محصالن
ورکشاپ آموزشی برنامه حسابداري سازه 

حساب
حاضري- سالید و عکس0مسئول کمتیه استاد رسولی (عضو کمیته)

ایجاد تفاهم نامه با پوهنحی کمپیوتر 

ساینس در قسمت همکاري با محصالن 

اقتصاد در بهره گیري از تکتالوژي معاصر

 عکس و متن تفاهم نامه0مسئول کمتیهمسؤول کمیته

ورکشاپ معرفی روش استفاده از 

کتابخانۀ الکترونیکی پوهنحی
عکس و حاضري0مسئول کمتیهاستاد اسحاق زي ( عضو کمیته)

برگزاري دوره سه روزه آموزش پروگرام  

پاورپوینت
حاضري- سالید و عکس1000مسئول کمتیهمسؤول کمیته

توجیه محصالن و ایجاد احساس مسؤولیت در 

برابر جامعه و جلوگیري از ضیاع وقت

برگزاري سیمنیار روش هاي مناسیب 

استفاده از شبکه هاي اچتماعی
حاضري- سالید و عکس0مسئول کمتیه استاد امیري (عضو کمیته)

افزایش سطح معلومات اجتماعی، دینی و 

عمومی محصالن

معرفی سایت هاي مفید اخالقی، دینی و 

معلومات عمومی براي محصالن در خالل 

سیمینار یک روزه

حاضري- سالید و عکس0مسئول کمتیهمسؤول کمیته

ایجاد سهولت براي محصالن در دسترسی به 

منابع درسی
عکس و حاضري و سالید0مسئول کمتیهاستاد حیدريمعرفی فایل سرور پوهنتون براي محصالن

حاضري و عکس0مسئول کمتیهمسؤول کمیتهبرگزاري جلسۀ نیاز سنجی با استادان

حاضري و عکس500مسئول کمتیهمسؤول کمیتهبرگزاري جلسۀ نیاز سنجی با محصالن

٣

پیشرفت 

فعالیت

زمان اجراي فعالیت بر حسب ماه( 1399) 

١

مطابقت با پالن 

استراتیژیک یا الیحه 

وظایف

برنامه ها و توجیهات اخالقی، 

فرهنگی و دینی

نیاز سنجی از محصالن

افزایش و ارتقاي ظرفیت استادان و محصالن 

در استفاده مفید از تکنالوژي مدرن

کاربرد تکنالوژي

٢

وزارت تحصیالت عالی ج.ا.ا

ریاست پوهنتونها وموسسات تحصیالت عالی خصوصی

ریاست پوهنتون غالب (هرات)

پوهنحی اقتصاد

کمیتۀ آموزش هاي الکترونیک

مسؤولیت هاي اجتماعی

برگزاري برنامه هاي آموزشی
دسترسی به تحصیالت 

عالی معیاري

افزایش ظرفیت و توانائی هاي محصالن در در 

بخش هاي فنی- تکنالوژي
تفاهم نام با پوهنحی هاي دیگر

مشارکت با جامعه و بازار 

کار

جزئیات پالن

تکمیل شده

درحال انجام

آغاز نگردیده


