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 ج.ا.ا وزارت تحصیالت عالی

 ریاست امور محصالن خصوصی

 تحصیالت عالی جهان مؤسسه

 علمی امور معاونیت

  پوهنحی اقتصاد

 

  اقتصاد پوهنځیکیفیت  تضمینکمیته 

 

 

 

 

  

سید شجاع الدین سیدی استاد  

 عضو

 استاد محمد هنر سنګر
 وعض

 قریب هللا حسن زویاستاد 

وعض  
 فضل الرحمن مسعوداستاد 

 منشی 

 استاد حنیف هللا بشار

 رئیس کمیته

یف کمیته ارتقای کیفیت در سطح پوهنځی 
 
 اقتصادوظا

 تشویق، ترغیب و تسریع بهبود کیفیت در سطح پوهنځی .1

موزشی و سار فعالیت های اکادمیک در سطحه پوهنځی . .2
 
 نظارت از جریان برنامه های ا

مریت ارتقای کیفیت و پوهنتون در مورد تطبیق برنامه های تضمین کیفیت در سطح ارائه  .3
 
معلومات به ا

 پوهنځی

 ارائه مشوره به پوهنځی در مورد جریان تضمین کیفیت. .4

مادگی برای ارزیابی خودی، بازدید ساحوی و سایر برنامه های مربوط به تضمین کیفیت و اعتبار دهی. .5
 
 ا

وری اسناد و شواهد د .6
 
 .ر باره جریان تضمین کیفیت در پوهنحیجمع ا

 .تامین روابط با کمیته اصلی تضمین کیفیت در سطح پوهنتون  .7

 .تهیه گزارش ارزیابی خودی پوهنځی  .8

موزشی تضمین کیفیت در سطح پوهنځی .9
 
 .تدویر برنامه های ا

 

 

 حبیبی عبدهللااستاد 

  عضو
 استاد حبیب هللا رستم

  عضو
 ضیا الدین زاخیلاستاد 

  عضو



 

 ج.ا.ا وزارت تحصیالت عالی
 ریاست امور محصالن خصوصی
 موسسه تحصیالت عالی جهان

 علمی امور  معاونیت
  اقتصاد پوهنځی

  پوهنځی اقتصادشورای علمی 

 

 

 

 

 

 
  

 قریب هللا حسنزوی استاد 

 عضو

 فضل الرحمن مسعوداستاد 

 عضو
 استاد حبیب هللا رستم

وعض  

 استاد شجاع الدی سیدی

 منشی

ستاد داک تر یونس امیری ا  

 وعض

یف
 
 اقتصادشورای علمی پوهنځی  وظا

 .ارزیابی کار های اکادمیک دیپارتمنت ها و صدور فیصله پیرامون بهبود وضع دیپارتمنت ها .1
 .طرح پالن های انکشافی کوتاه مدت و دراز مدت پوهنځی .2
 .پیشنهاد پیرامون تعدیل و تکمیل ساختار اکادمیک پوهنځی .3
 .اعضاءی کادر علمی و ابراز نظر در زمینه  انفکاک و   بحث در مورد تقرر،  .4
 .طرح و تصویب طرزالعمل های داخلی پوهنځی .5
نها .6

 
 .ایجاد کمیته های خاص و تعیین وظایف ا

ن با پیشرفت های علمی و تکنولوژی و نیاز های جامعه .7
 
 .مطالعه نصاب تحصیلی پوهنځی؛ و عیار نمودن ا

 .ی در رابطه به تحقق پروژه تحقیقیطرح و تصویب پروژه های تحقیقی و انکشاف اصول علم .8
 .تعیین اشخاص مستحق برای استفاده از بورس های تحصیلی دراز مدت و کوتاه مدت .9

ن .10
 
 .تشخیص محصالن مستحق برای تخفیف مزد تحصیلی یا معافیت مکمل از پرداخت ا

 .فیصله پیرامون ایجاد روابط و مناسبات علمی با نهاد های علمی مماثل .11
 .ه برگزاری امتحانات در جریان سمسترفیصله در رابطه ب .12
 .تعیین هیئت داور برای ارزیابی کنفرانس های علمی اعضای کادر علمی .13
 .نیتعیین هیئت داور برای ارزیابی کنفرانس های علمی ، دفاع مونوگراف ها و سایر موارد ضروری مربوط به محصل .14
 هنځی اخذ گزارش کمیته فرعی پو .15
 .شود شورای علمی پوهنځی؛ سپرده میسایر وظایفی که طبق قانون به  .16

 
 

 

 محمد بالل تائباستاد 

وعض  

 استاد ضیاالدین زاخیل

وعض  

 استاد حنیف هللا بشار
 رئیس شورای علمی

 

 استاد محمد هنر سنګر

وعض  

 نویداستاد 

 عضو

 استاد عبدهللا حبیبی

وعض  



 
 ج.ا.ا وزارت تحصیالت عالی

 ریاست امور محصالن خصوصی
 تحصیالت عالی جهان مؤسسه

 علمی امور  معاونیت
  اقتصاد پوهنځی

 
 

موزش الک ترونیکی
 
  اقتصادپوهنحی  کمیتة ا

 

 

 

 

 

  

 استاد حبیب هللا رستم
 تهیرئیس کم
 

 ضیاالدین زاخیل
 عضو

 عبدهللا حبیبیاستاد 
 عضو

 

موزش الک ترونیک وظایف و صالحیت
 
 :باشدهای ذیل را دارا میکمیته ا

موزش الک ترونیک )مجازی( برای اساتید براساس بررسی های- ۱
 
شنای  ی با شیوه های ا

 
موزشي کوتاه مدت جهت ا

 
نیازسنجی  برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های ا

 .دانش حرفه ای و به منظور ارتقا مهارت ها و
 .پوهنځیارائه کارگاههای تخصصی ویژه و متناسب با نيازهاي - ۲
 .به شیوه مجازی و ترکیبی پوهنځیارائه دروس رسمي ارائه شده در - ۳
موزشی و پوهنځی پوهنتون  برقراري ارتباط با ساير بخشهاي - ۴

 
تعيين نوع و برنامه درسی جهان و یا سایر مراکز علمی دولتي و غير دولتي بمنظور نيازسنجي ا

موزشي
 
 .دوره هاي ا

موزشی مجازی - ۵
 
 .تولید محتوای دروس ا

رشیف- ۶
 
موزش مجازی در ا

 
 .ضبط برنامه های ا

ت علمي پو- ۷
 
موزشی پيشنهادي اعضاي هیا

 
 .با استفاده از امکانات موجود هنځیبرگزاری دوره هاي ا

ت علمي و اداری جلب - ۸
 
موزشيو ساير پوهنځی همکاری اعضای هیا

 
 .بخش ها براي اجراي دوره هاي ا

موزشي مجازی - ۹
 
 .انعقاد تفاهم نامه و قراردادهاي همكاري با سایر نهاد های ذیربط برای برگزاري دوره هاي ا

موزشي از طریق وب سایت و دیتابیس پوهنتون- ۱۰
 
 .انجام امور اطالع رساني دوره هاي ا

موزشي مجازی  ايجاد و یا استفاده از بسترهاي الزم براي- ۱۱
 
 .برگزاري هرچه بهتر و بيشتر دوره هاي ا

موزش مجازی کنترول و - ۱۲
 
 .نظارت کیفی بر كليه مراحل اجراي دوره های ا

 .برقرای زمینه برگزاری کنفرانس های مجازی با سایر پوهنتون های همکار دارای تفاهم نامه- ۱۳
موزش مداوم مجازی در وب سایت- ۱۴

 
 .ایجاد بخش ا

 

 ء

 حنیف هللا بشاراستاد 
 عضو

 شجاع الدین سیدیاستاد  

 عضو
 استاد فضل الرحمن مسعود

 عضو
 استاد قریب هللا حسن زوی

 منشی



 
 ج.ا.ا وزارت تحصیالت عالی

 ریاست امور محصالن خصوصی
 تحصیالت عالی جهان مؤسسه

 علمی امور  معاونیت
  پوهنحی اقتصاد

 

  اقتصاد پوهنحی علمیکمیتة تحقیقات 

 

 

 

 

 

  

یف دارای علمی کمیته تحقیقات
 
 و صالحیت های ذیل می باشد وظا

 .نویسی سمینارهای روش تحقیق و مونوگرافتدویر  -۱
 .تحقیقاتی پوهنحیبررسی نظارت از بخش های  -2
 .. تصویب عناوین سمینارها و مونوگراف ها3
 .. نظارت از ارائه سمینارهای محصلین4
 .. نظارت پروسه دفاع مونوگراف ها5
 .. نظارت از تحقیقات استادان6
 .. نظارت از ارائه سمینارهای علمی استادان7
 .. تعیین استادان داور و  لیست استادان رهنمای مونوگراف8
 .علمی و در کل محتویات نشرات علمی. بررسی و تایید مقاالت 9
ثار علمی و کوشش برای چاپ ک تب10

 
 .. تشویق و ترغیب استادان برای تهیه ا

 .پوهنتون و سایر منابع طبع و نشر . کنترول و بررسی مقاالت استادان برای مجله11
 .سایت موسسه. نظارت و همکاری در ویب 12

 
 
 

 قریب هللا حسن زویاستاد 

 عضو

 استاد ضیا الدین زاخیل

  عضو

 هللا بشارحنیف استاد   

 عضو
 فضل الرحمن مسعوداستاد 

 عضو

 عبدهللا حبیبیاستاد 
 تهیرئیس کم

 

 استاد حبیب هللا رستم

 منشی کمیته

 محمد هنر سنګراستاد 

 عضو



 ج.ا.ا تحصیالت عالیوزارت 
 ریاست امور محصالن خصوصی

 تحصیالت عالی جهان سسهمؤ
 علمی امور  معاونیت
  اقتصاد پوهنځی

 

  اقتصاد پوهنځی انفکاککمیتة تقرر و 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

فضل الرحمن مسعوداستاد   
 عضو

 
. 

یف و صالحیت ها
 
 وظا

 نیازسنجی جهت نیازمندی تدریس و اعالن بست  - ۱

 .برگزاری جلسات انترویو، سیمینارها و ارزیابی استادان متقاضی -2

وری خلص سوانح و شارت لیست نمودن استادان واجد شرایط -3
 
 جمعا

لیفات، کاپ ی قرارداد( ترتیب -4
 
 و تنظیم اسناد مربوط استادان برحال و درحال استخدام )کاپ ی تذکره، کاپ ی اسناد تحصیلی، تا

نان  -5
 
 جلسات ارزیابی از کارکردگی و شایسته گی استادان و تقدیر و یا ترغیب ا

 

 

 استاد حبیب هللا رستم

 کمیته  عضو

عبدهللا حبیبیاستاد   

 منشی کمیته
 استاد محمد هنر سنګر

 عضو

 استاد حنیف هللا بشار
 رئیس کمیته



 ج.ا.ا وزارت تحصیالت عالی
 ریاست امور محصالن خصوصی

 تحصیالت عالی جهان مؤسسه
 علمی امور  معاونیت
  اقتصاد پوهنځی

 

  پوهنځی اقتصادکمیتة بهبود و انکشاف نصاب تحصیلی 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

قریب هللا حسن زویاستاد   
 منشی کمیته

 الرحمن مسعودفضل استاد 
 عضو

 

 استاد محمد هنر سنګر 
 عضو

 

 استاد داک تر یونس امیری 
 عضو

 

یفکمیته بهبود و انکشاف نصاب تحصیلی و
 
 و صالحیت های ذیل را به پیش می برند ظا

 .ضعف قوت و جهت دریافت نقاط کریکولم پوهنځیر و مطالعه مرو  - ۱

یید شده معاونیت علمی های  نظرداشت روشارزیابی مضامین با در  -۲
 
 .ارزیابی مضامین تا

 .پوهنځی بانصاب تحصیلی پوهنځی اقتصاد پوهنتون های داخلیمقایسه نصاب تحصیلی  -۳

ن با در نظرداشت  مفردات درسی پوهنځی  -۴
 
وری مواد ممد درسی )مطالعات موردی، مجموعه های تمرینی ...........( و تصویب ا

 
 جمع ا

 .گان( به منظور بروز سازی نصاب تحصیلیانجام نیاز سنجی های مختلف )محصالن برحال، محصالن فارغ، استادان و استخدام کننده   - ۵

 .پیرامون اعمال پیشنهادات جوانب ذیدخل و ذینفعتحلیل فور های نیاز سنجی های چند گانه به منظور دریافت نتایج و تصمیم گیری   -۶

لیف شده توسط استادان در سطح با  -۷
 
 .پوهنځیزنگری ک تب تدوین و تا

۸-   
 
 .مؤسسههنگی و همکاری با کمیته بهبود و انکشاف نصاب تحصیلی سطح هم ا

 محول می گردد. کمیته فرعیبه طرزالعمل که مطابق  وظایفسایر  -۹

 

 استاد ضیاالدین زاخیل
 عضو

 

 حنیف هللا بشاراستاد 
 تهیرئیس کم
 

 عبدهللا حبیبیاستاد 
 عضو

 



 ج.ا.ا وزارت تحصیالت عالی
 ریاست امور محصالن خصوصی

 تحصیالت عالی جهان مؤسسه
 علمی امور  معاونیت
  اقتصاد پوهنځی

 

  پوهنځی اقتصادکمیتة امتحانات 

 

 

 

    

 

 
 

 

 

 
  

 حنیف هللا بشار استاد 

 عضو

 استاد محمد هنر سنګر

 وعض
 حبیب هللا رستماستاد 

 عضو

 سید شجاع الدین استاد 

 عضو

 فضل الرحمن مسعوداستاد 
 رئیس کمیته

 

یفکمیته امتحانات پوهنځی و
 
 . و صالحیت ها ذیل را دارا میباشد ظا

غاز امتحانات سمستر ، نصاب حاضری پوهنخی ها مربوطه  -1
 
را کمیته امتحانات پوهنځی وظیفه دارد تا یک هفته قبل از ا

  مالحظه و لست محرومان را تثبیت و پس از تائید ریاست پوهنځی به معاونیت امور محصالن بفرستد

نها سپرده شده باشد - 2
 
  بررسی ، ارزیابی و تطبیق مواردی که از جانب مرجع ذیصالح به ا

 مالحظه مطابقت سواالت هر مضمون با شرایط پیش شده در طرز العمل امتحانات - 3

  ی و رفع شکایات در رابطه با برگزاری امتحاناتارزیاب - 4

 هنځی.امتحانات پو یتهارئه گزارش به شورای علمی پوهنځی و کم 5

 همکاری در جریان اخذ امتحانات دیپارتمنت ها )دیپارتمنت ها ی  ی که تعداد کافی اعضای کادر ندارد( -6

  می گردد.سایر صالحیت های که مطابقت اساسنامه و طرزالعمل به محول  -7

 ء

 عبدهللا حبیبیاستاد 
 منشی کمیته 

 روح هللا ساداتاستاد 

کمیته  عضو  



 ج.ا.ا وزارت تحصیالت عالی
 ریاست امور محصالن خصوصی

 تحصیالت عالی جهان مؤسسه
 علمی امور  معاونیت
  اقتصاد پوهنځی

 

  پوهنځی اقتصادکمیتة نظم و دسپلین 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فضل الرحمن مسعوداستاد 
 عضو

 امرهللا رحیمیمدیر  

کمیته  عضو  
  محمد هنر سنګراستاد 

 وعض

 قریب هللا حسنزویاستاد 
 عضو

 استاد ضیاالدین زاخیل
 رئیس کمیته

یفکمیته نظم و دسپلین 
 
 باشدهای ذیل را دارا میو صالحیت وظا

کادمیک برای   -۱
 
رام ا

 
مین فضای سالم و ا

 
 .نځیکارمندان، اساتید و محصالن در سطح پوهتا

میز محصالن در برابر اساتید، محصالن و سایر کارمندان پجلوگیری از بی احترامی و برخورد های توهین  -۲
 
 .وهنځیا

کادمیک محصالن در جلوگیری از فعالیت های تخریب  -۳
 
 .پوهنځیکارانه و ضد ا

کادمیک پو وءاز اخالق س جلوگیری از هر نوع کردار و گ فتار ناشی  -۴
 
 .هنځیو برخورد های خالف ارزش های ملی، اسالمی، و ا

رام پ  -۵
 
 .می شوند وهنځیشناسای  ی محصالنی که موجب ایجاد بی نظمی و اخالل محیط سالم و فضای ا

کادمیک پو  -۶
 
 .می باشد هنځیجلوگیری از فعالیت های حزبی، سیاسی و سایر فعالیت های که منافی با اهداف علمی و ا

دیبی برای محصالن و کارمندانی که منجر به برهم زدن نظم و دسپلین شده اند  -۷
 
 .برخورد جدی و تعیین جزا های دسپلینی و تا

 .دهی به عرایض و شکایات محصالن و کارمندانهای درگیر در قضایای نزاع و گوشبرخورد عادالنه با طرف  -۸
 .محصالن، اساتید و سایر کارمندانرسیدگی به موقع به شکایات   -۹

 

 ء

 استاد سید شجاع الدین 
 منشی کمیته

  عبدهللا حبیبیاستاد 
 وعض



 ج.ا.ا وزارت تحصیالت عالی
 ریاست امور محصالن خصوصی

 تحصیالت عالی جهان مؤسسه
 علمی امور  معاونیت
  اقتصاد پوهنځی

 

  پوهنځی اقتصاد هنگیامور فر  ه فرعیکمیت

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استاد روح هللا سادات

کمیته  منشی  
 قریب هللا حسن زوی

 وعض

 عبدهللا حبیبیاستاد 

 عضو

 استاد حبیب هللا رستم
 رئیس کمیته

یف امور فرهنگیفرعی کمیته 
 
 .باشدهای ذیل را دارا میو صالحیت وظا

 
 .برگزاری جلسات کمیته فرهنگی .1
 .و فرهنگی برگزاری جشن های فراغت، مراسم ملی و سایر جشن ها علمی .2
ثار استادان و محصالن .3

 
وری ا

 
  .همکاری و گردا

 .برگزاری سمینار های فرهنگی .4
 .برگزاری نمایشگاه های فرهنگی .5
 .طرح همایش ها جهت تقدیر از محصالن و استادان برتر .6
  .زمینه سازی سیرهای علمی .7
 .پوهنځینظارت ازانجمن محصالن  .8
 مؤسسه محول می گردد.اجرای سایر وظایف ایکه از سوی معاونیت علمی  .9
 

 

  عبدهللا احمدزی استاد 

 عضو



 

 ج.ا.ا وزارت تحصیالت عالی
 ریاست امور محصالن خصوصی

 تحصیالت عالی جهان مؤسسه
 علمی امور  معاونیت
 اقتصاد پوهنځی

 پوهنځی اقتصاد   محصالن کیالتی کمیته رسیده گی به شکایاتچارت تش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محصالن کمیته رسیدگی به شکایات 
کادمیک برای  .1

 
رام ا

 
مین فضای سالم و ا

 
 .در پوهنځی  محصالن تا

میز محصالن در برابر اساتید،جلوگیری از بی احترامی و برخورد های توهین .2
 
 سایر کارمندان پوهنځی وا

کادمیک جلوگیری از فعالیت های تخریب .3
 
  محصالن کارانه و ضد ا

کادمیک پوهنځیوء و برخورد های خالف ارزش های ملی، اسالمی، و سجلوگیری از هر نوع کردار و گ فتار ناشی از اخالق  .4
 
 ا

کادمیک پوهنځی می باشد .5
 
 جلوگیری از فعالیت های حزبی، سیاسی و سایر فعالیت های که منافی با اهداف علمی و ا

 بررسی قضیا و شکایات کارمندان استادان که ازطرف کارمندان سطوح باال ایجاد شده است .6

 و کارمنداناستادان ایض و شکایات دهی به عر  های درگیر در قضایای نزاع و گوشبرخورد عادالنه با طرف .7
 وظایف که از طرف شورای علمی به این کمیته سپرده میشود. .8

 

 ضیا الدین زاخیل استاد
کمیته رئیس  

 استاد عبدهللا احمدزی 
 عضو

 استاد محمد هنر سنګر
 منشی 

 استاد فضل الرحمن مسعود
 عضو

 استاد حبیب هللا رستم
 عضو

 استاد عبدهللا حبیبی
 عضو

 استاد شجاع الدین سیدی
 عضو


