
تکمیل شده

در حال انجام

آغاز نه گردیده

مالحظاتوضعیت اجراءبودجه تاریخ اجراءمخاطبان  / همکاران نتیجۀ متوقعه مسؤول اجراءفعالیتهدف شماره
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ارائه بهتر خدمات تحصیلی و استقاده بهینه محصلین از 

آموزش الکترونیک با استفاده از تکنالوژي روز
انجام شد1397/11/130اعضاي کادر پوهنحیارتقاي کیفیت و ظرفیت محصالن و استادانرییس کمیتهتشکیل کمیتۀ آموزش هاي الکترونیک و مشخص نمودن اعضاء

انجام شد1397/12/250محصلیننظم و حاضريرییس کمیته با همکاري اعضاآگاهی دهی محصلین از سیستم حاضري آنالین و اهمیت آنکنترول بهتر صنوف و پاي بند بودن محصلین به حاضري2

رییس کمیته با همکاري اعضاراه اندازي کتابخانه الکترونیکی در سطح پوهنحیاسنفاده از تکنالوژي در تحقیق 3
داشتن تحقیقات علمی زیاد و محصلین نخبه و 

با معلومات
انجام شد1398/02/015000محصلین و استادان

SPSS 1398/03/51000استاداناقاي فقیريسیمنار آموزشی برنامه تجزیه و تحلیل داتا
به علت ترك وظیفه 

استاد برگزار نشد

1398/04/107000استادانمسئوول کمیتهورکشاپ آموزشی برنامه حسابداري سازه حساب
به علت مشغولیت محصالن 

انجام نشد

انجام نشد1398/05/150محصلیناعضاءبرگزاري رقابت تجاري الکترونیک با استفاده از وبسایت معتبر تجاري 

Google Drive انجام شد1398/06/201000استادانمسئوول کمیتهسیمنار آموزشی استفاده از گوگل درایو

انجام شد1398/07/150محصلینمسئوول کمیتهمعرفی و آموزش وبسایت هاي آنالین به منظور پیشبرد تست هاي تافل 

انجام شد1398/08/100محصلینآقاي گنجیورکشاپ آموزشی تجارت الکترونیک

پروگرام آموزشی شیوه برقراري با پوهنتون هاي مشهور بین اللمللی به 

منظور دست یابی به منابع دسته اول اکادمیک
انجام نشد1398/09/050محصلین و استادانمسئوول کمیته

1- در کل کار کرد هاي کمیتۀ مفید بوده است؛ ولی طبعا نواقص و مشکالتی هم وجود داشته از قبیل: عدم برگزاري چند سیمیناري که در پالن بوده است که این خود به دالیلی از قبیل نبود استاد، نبود وقت و یا هم مصروفیت شاگردان و یا استادان بر می گردد.

2- و توصیه می گردد که سیمینار هاي برگزار نشده باید در پالن سال آینده کمیته (1399 هجري شمسی) گنجانده شود تا اینکه محصالن از آن بهره مند گردیده و اهداف کمتیه که همانا رشد و ارتقاي ظرفیت محصالن  و استادان است؛ حاصل گردد.

با احترام

نام آمر مافوق

امضاي آمر مافوق- مهر

ارزیابی از گزارش:

                                                گزارش فوق در جلسۀ کمیته مؤرخ 1398/10/21 با نمبر پروتوکول 12  مورد تائید قرار گرفت.

جمهوري اسالمی افغانستان

وزارت تحصیالت عالی

ریاست پوهنتون ها و مؤسسات تحصیالت علی خصوصی     

ریاست پوهنتون  غالب

           

  

باال بردن معلومات و تجربه در جهت استفاده 

درست  از سایت هاي تجاري و کتابخانه اي و نیز 

معرفی طریق استفاده از برنامه هاي کاربردي 

کامپیوتري براي استادان و محصالن

4

       ریاست پوهنحی اقتصاد     

                                                  کمیتۀ آموزش هاي الکترونیک                 

                                                     گزارش پالنی عملیاتی سال  1398                    

ارتقاي ظرفیت استادان و محصالن در استفاده 

از وسایل تکنالوژِي معلوماتی در درس و 

تحقیق و نیز در کار هاي اداري (مختص 

استادان)، و دسترسی به منابع دسته اول علمی


