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دیدگاه

    پوهنتون غالب والیت هرات م یخواهد از طریق تدریس، تحقیق و ترویج دانش، تربیۀ کادرهاي متخصــص و مســلکی به 

منظور رسیدن به اهداف انکشاف ملی و رفاه عمومی، جا يگاه برتر را در میان پوهنتو نهاي کشور احراز نماید.

مأموریت

    پوهنتون غالب والیت هرات از طریق تدریس، تحقیق و ترویج دانش و گســــــــترش فرهنگ اکادمیک جهت پرورش 

استعدا دها؛ تأمین نیروي کار الزم با استفادة مطلوب از منابع دس تداشته براي مردم کشور خدمت م ینماید.

تحقیق

حصول برتري در تحقیق مستمر و پا يدار.

نقش مؤسسه در تعالی جامعۀ افغانی

    با بهر هگیري از تدریس با کیفیت و ه مسـو با معیارهاي علمی جهان پی شرفته و کاربُرد ي سـاختن دسـ تآوردهاي علمیـ  

تحقیقی مورد ضرورت جامعه و به وجودآوردن محیط سالم.

فعالی تهاي بی نالمللی

جس توجوي طریق  ههاي استفادة درست و سازنده از تجربیات و امکانات جامعۀ جهانی براي رفع ضروریات علم یـ  تحقیقی.

رشد اقتصادي و مالی

افزایش نافعیت سرمای هگذاري در غالب و جلب رضایت مالکان و سها مداران.

تکنالوژي

فراه مسازي زیر بناهاي جدید و مؤثر تکنالوژي معاصر در تدریس و تحقیق.

اهداف

دیدگاه و مأموریت پوهنتون غالب



    پوهنحی طب معالج هوي پوهنتون غالبِ هرات، در نظر دارد با برنام ههاي دقیقِ درسی و تحقیقاتِ متناسب با نیازهاي ملی، از 

نگاه کمی و کیفی، از جملۀ دان شگا ههاي تحقیقی و تولی دکنندة علم در سطح کشور قرار گیرد.

دیدگاه

    پوهنحی طب معالج هوي پوهنتون غالبِ هرات، زمینۀ تحصـیالت عالی طبی را از طریق تدریس، تحقیق و ترویج دانش مهیا 

م یگرداند و در راســــتاي تولید پدید ههاي بدیعِ علمِ طبابت، با ایجاد مجموع ههاي کوچ کتر، با کارآیی باالتر، جهت ترقی و 

تعالی کشور و خدمت به جامعه تالش م یکند.

    با زاندیشـی: در راستاي معیار يسازي نصـاب تحصـیلی و تهیۀ مواد کم کدرسی، مطابق ب ه دس تآور دهاي علمی نوین، در 

ایجــاد فضــاي متناسب با روحیۀ اکـادمیک و تحصـیـلی و در جهت تضـمیـ نکردن دس ترسی به آموز شهاي فوقِ دیپلوم 

براي نسل جوان؛

    انعطا فپذیري: در ه مخوانی با نیازمند يهاي معاصر محصالن (سازگاري با ضروریات)؛

    ابتکار و ن وآوري: در راستاي پی شگا م شـدن در اصـل دان شجومحوري، آموز شهاي فوقِ دیپلوم و فناوري نوی نمحوري ، به 

عنوان گزینۀ بدیل رو شهاي سنتی.

    پوهنحی ستوماتولوژي غال ب، متعهد است، با اتکا به سه اصل بازاندیشـی، ابتکار و انعطا فپذیري، جهت کســب موفقیت 

محصـالن و رفع نیازمند يهاي حال و آیندة جامعه، ب هعنوان یکی از برتری  ن پوهنح یها در سطح کشــور تبارز نماید. سه اصل 

باال، جهت کسب موفقیت محصالن و رفع نیازمند يهاي جامع ه، درحال و آینده، در دستور کارِ پنج سال آیندة ما م یباشد.

    پوهنحی ستوماتولوژي پوهنتون غالب م یخواهد به منظور ارتقاي کیفی و ترویج دانش طبابت نوین وسـالمت دهان و دندان 

در جامع ه، با اتکا بر عدالت اجتماعی و بهر هگیري از تکنولوژي پیشـرفتۀ معاصر و میتودهاي تدریس نوین در راستاي آموزش و 

پرورش دان شجویان این رشت ه، به عنوان یک نهاد اثرگذار پی شگام باشد.
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    پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون غالب هرات م یکوشد، با ارائۀ آموز شهاي حقوقی و سـیاسـی معیاري و با کیفیت و 

تحقیق در این راستاها، منطبق با نیا زهاي امروزي جامعۀ افغانســـــتان، جا يگاه خویش را  ب هعنوان نهاد آموزشی مطمئن و 

هد فمند در عرصۀ تحصیالت عالی حقوقی در کشور تثبیت نماید.

    پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون غالب هرات م یکوشد، با بهر هگیري از ظرفی تهاي علمی موجود و مدیریت سـالم، 

مأمـوریت خویش در زمین ههاي تدریس و تحقیق و در راستـاي تربیۀ کادرهاي مســـــلک ی، حقو قدانان، حارنواالن، وکالي 

مدافــع و قضـــات اجــرا نموده و در بهبــود رفاه عامه، توسعۀ سیـاسی، حاکمیت قانون و نهــادین هشدن ارز شهاي ملی 

سهم ب هسزایی را ایفا نماید.

    پوهنحی کمپیوترســاینس پوهنتون غالبِ هرات م یخواهد در آینده از طریق تدریس، تحقیق و عرضــۀ خدمات تکنالوژي 

معلوماتی، ب هعنوان یکی از معتبرترین و با کیفی تترین پوهنح یها در سطح کشور و منطقه شناخته شود.

    پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون غالبِ هرات زمینۀ دس ترسی آسان به تحصیالت عالی معیاري را در سطح جامعه فراهم 

نموده تا از طریق بلندبردن سطح علم یـ تخصصی محصالن رشتۀ (آموزش مهار تهاي علوم کمپیوتر) در سطح جامعه مصدر 

خدمت قرارگیرد.

    پوهنحی اقتصاد پوهنتون غالب ب هعنوان یک نهاد تحصیلی در چوکات قوانین نافذة کشـور و وزارت تحصـیالت عالی تالش 

دارد تا به برترین جا يگاه در سطح ملی در تربیت نیروي متخصــص و کارآفرین مطابق با نیاز بازار کار از طریق تدریس دست 

یافته و در حل مسائل جامع ه از طریق تحقیق و دریافت را هح لهاي علمی اهتمام ورزد.

    پوهنحی اقتصا د تالش دارد تا از طریق ارتقاي ظرفی تهاي آموزشی و پژوهشی در عرضۀ خدمات علمی و مشـاوره در سطح 

ملی، با بهر هگیري از منابع دس تداشته ب هخصــوص اعضــاي هیئت علمی توا نمن د و با تأکید بر ارز شهاي دینی و اخالقی به 

صورت مستمر به تأمین نیا زهاي علمی و حرف هوي جامعه درسطح ملی و منطق هیی بپردازد.
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پوهنحی اقتصاد

ء

ء

ءپوهنحی کمپیوترساینس

ء

ء

ء

ء

ء

ء


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

