
د لوړو زده کړو وزارت
سبا د لوړو زده کړو مؤسسه
کمپيوټر ساینس پوهنځي

 پوري پنځه۱۴۰۳- ۱۳۹۹د کمپیوټر ساینس پوهنځی د 
کلن سرتاتیژیک پالن

د کمپیوټر ساینس پوهنځی د سرتاتیژیک پالن کمیټه

1399
سبا دلوړو زده کړو مؤسسه

 نوي ښار ، مهمند روغتون ، لویدیځ طرف ته اول فرعی سړک



 لړلیک
4........................................................................................د کمپيوټر ساينس د پوهنځی د رئيس پيغام

5................................................................................................................................رسیزه
6............................................................................................. پېژندنه:کمپيوټر ساينس پوهنځی. د 1

6....................................................................................................................... لیرلید1.1
6....................................................................................................................... رسالت1.2
6............................................................................................................ بنسټیز ارزښتونه1.3

7................................................................................................................سرتاتېژیکې موخي2
7...............................................................................................................: ښه حکومتداري1
7..............................................................................................................: علمي پروګرامونه2
7........................................................................................: د څیړنې او نوښت روحیه پیاوړي کول3
7................................................................................................... : لوړو زده کړو ته الس رسی4
7...........................................................................................................  : زیربنایي تاسیسات5
8............................................................................................. : د تدریس د پرويس معیاري کول6
8..................................................................................: د پوهنځی لپاره ځانګړي عواید ترالسه کول7
8.......................................................................................................: په ټکنالوژی بسیا کیدل8

8........................د کمپیوټر ساینس پوهنځی سرتاتیژیکی موخی د لوړو زده کړو د ملی سرتاتیژیو د لومړیتوبونو په رڼا کی
8..................................................................................................................: ښه حکومتدارې3

9..................................................................................................... رهبری او مدیریت:۳.۱
10......................................................................................د استادانو مدیریت او ارزونه: ۳.۲
10...................................................................................................: د فساد سره مبارزه۳.۳
11....................................................................................................: د همکاریو زیاتول۳.۴
ر مساوات :۳.۵ 12..................................................................................................... د جند�

13.............................................................................................................: علمی پروګرامونه :۴
13.................................................. د علمی کادرونو او اداري کارمندانو په تشکیل کی پراختیا :۴.۱
13................................................................................................................مطالعه: ۴.۲
14....................................................................................... د کریکولم انکشاف او تطبیق:۴.۳
ونه:۴.۴ 14........................................................................................................ ظرفیت لور�
ونه:۴.۵ 15......................................................................................................... کیفیت لور�

الف



16.......................................................................................... د څیړين او نوښت روحیه پیاوړي کول۵
17............................................................................په استادانو کې د څیړين روحیه پیاوړي کول. ۵.۱
17...........................................................................په محصلینو کې د څیړين روحیه پیاوړي کول. ۵.۲
18.......................................................................................................... د معلوماتو راټول۵.۳
18....................................................................................................... د څیړنو  تررسه کول۵.۴

19........................................................................................................ لوړو زده کړو ته الرسيس۶
19...............................................................لوړو زده کړو ته د الرسيس په برخه کې زیاتوالی راوستل. ۶.۱
19................................................لوړو زده کړو ته د ښځو د الرسيس په برخه کې اسانتیاوي رامنځته کول. ۶.۲
19.............................................................................د کریډیټ سیستم څخه مالتړ او تطبیق کول. ۶.۳
20...............................................................محصلینوته د خدماتو په برخه کې زیاتوالی رامنځته کول. ۶.۴

20.............................................................................................................. زیربنایي تاسیسات۷
20..................................................................................................دپوهنځی تعمیر جوړول. ۷.۱
21............................................................................................د کتابتون او دمطالعي اطاق:. ۷.۲
21............................................................................................................کنفرانس هال. ۷.۴
22....................................................................................................د برقي انرژی سیستم. ۷.۵

23................................................................................................. د تدریيس پرويس معیاري کول۸
23..........................................................................................  رامنځته کولE-Learningد . ۸.۱
23................................................................................................ پيل کولSCL  او OBEد. ۸.۲
۸.۳ .TIP &IAP..............................................................................................................24
24............................................................................................... د ازموینو بهیر معیاري کول۸.۴

25.....................................................................................د پوهنځي لپاره ځانګړي عواید ترالسه کول۹
25.............................................................................................څیړين او پروژي تر رسه کول. ۹.۱
25.......................................................................................................لنډمهاله کورسونه:. ۹.۲
26...................................................................................................سافټویر هاوس جوړول. ۹.۳

26........................................................................................................ په ټکنالوژی بسیا کیدل۱۰
26........................................................................................د محصلینو د ثبت سیستم جوړول. ۱۰.۱
27.......................................................د استادانو او اداري کارمندانو د حارضی سیستم کمپیوټري کول. ۱۰.۲
27...........................................................................................د استحقاق اماده کولو سیستم. ۱۰.۳
27....................................................................د محصلینو د حارضی سیسټم کمپیوټري  اماده کول. ۱۰.۴
28................................................................................ د امتحاناتو د سواالتو د ثبت کولو سیستم۱۰.۵

1



28................................................................................................د نتایجو جوړولو سیستم. ۱۰.۷
28.................................................................................................... کمپیوټرلیب مجهزول.۱۰.۸

29...................................................................................د داخلی محیط د عواملو تحلیل   او تجزیه. ۱۱
30..........................................................................................د داخلی محیط د عواملو تحلیل ۱۱.۱

32...................................................................................د خارجی محیط د عواملو تحلیل او تجزیه . ۱۲
33...........................................................................................خارجی محیط د عواملو تحلیل ۱۲.۱

35.............................................................د کمپیوټر ساینس پوهنځی  د داخلی او خارجی محیط مقایسه. ۱۳
۱۴ .SWOT.......................................................................................................................35

38.........................................................................................................د سواټ تحلیل: . ۱۴.۱
39..................................................................د کمپیوټر ساینس پوهنځی  سرتاتيژیک پالن لومړیتوبونه :. ۱۵
43............................................................................................. بودیجه جوړونه :۱۴۰۳-۱۳۹۹د . ۱۶

2



پيغام        رئيماغيپ س د ی پوهنځ9 د ساينماغيپ س ر کمپيوت� د

خدای ج انسان ارشف املخلوقات پيدا کړی دی او هغه ته يې فکر او پنځه ګوين حسونه ورکړي، ترڅو په دنيا کي د پايښت
لپاره ترې استفاده وکړي. د دنيا قانون دايس دی، چي هرڅه په خپل رس بدلون نه کوي او کوم تغري چي مني او يا کوم حححرکت
کوي، يو محرتک ته رضورت لري.  همدارنګه د ژوند په چارو کي انسان په خودمختاره توګه بهرتي نه يس راوستلی، خو که
راځي، د ده د زيار او کوښښ نتيجه ده او هغه ولسونه چي زيار بايس او محرک وي، په ژوند کي بريححايل او خوشحححاله وي.
کوم چي دا هر څه د فکر او مغز د کار نتيجه ده، خو فکر او مغز هم يو محرک ته رضورت لري، ترڅو پر ساملي او ارزښتناکي

لوري وګرځي، چي هغه متحرکه قوه علم دی او انسان يي د ابتدايي ژوند څخه د ننني عرص و اعظمي نقطې ته رسولی دی.
د اوسني زمانې ټول پرمختګونه د علم له برکته دي، همدا علم دی، چي د انسان مقام يې تر مالئيکو لوړ کړی دی، علم پای او
رسحد نه لري او نه هم د زمان په قيد پوري پابند دی، بلکي هر کله او هر ځای او په هر عمر د علم زده کړه شونې ده. زما ګرانو
هيوادوالو د هيواد د بقا او د هميشنۍ بريا او خوشحالۍ لپاره، راځئ، چي د علم ډګر ته را ووزو. په دې برخححه کي نححه سححتړي
کېدونکي هيل ځيل وکړو، خپل اوالدونه د علم په ګاڼه سمبال کړو، دې ځوريديل هيواد ته د علم ډيححوه ومومححو او يححوه سححامله

ټولنه رامنځته کړو، دا هرڅه شوين دي، خو که موږ ټينګ عزم ولرو.
د علم زده کړه، و دنيا ته د انسان د زيږون رسه يو ځای رشوع کيږي، لومړی له والدينو، بيا پححه مدرسححه او ښححوونځی کي لححه
مولوي صاحب او ښوونکي او له هغه وروسته په پوهنتون کي له استاد څخه حاصليږي. که وګورو تر دې حده د يححوه انسححان
رسېدل خورا ستونزي د ځان رسه لري، خو تر څنګ يې د ټولني او خپيل کورنۍ د هميشنۍ بقا باعث ګرځي. يوځل بيا يادونححه
کوم چي، زموږ د ټولني او هيواد د بقا او پايښت يوازينۍ الر همدا علم دی، راځئ، په ګححډه دا تصححميم ونيسححو، چي، زده کححړه

کوو او په پوره صداقت او امياندارۍ رسه به يې کوو، تر څو خپله ټولنه او هيواد مو د نيکمرغۍ په لور بيولی وي.
په درنښت

صالح محمد )فدا(
د کمپيوټر ساينس پوهنځی رئيس
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رسیزه 
په معارصه اداره کي د چارو د ښه سمون او ښه مديريت د تررسه کولو لپاره د سرتاتيژيک پالن موجوديت يو الزم او رضوري  امممر  

ګڼل کيږي، د دې پالن په مرسته اداره هڅه کوي، ترڅو په راتلونکي کي خپل لومړيتوبونه په ګوته کړي او د هغه په وړانممدي د احتاميل
رامنځته کيدونکو ستونزو او خنډونو د مخنوي لپاره الزم تدابري ونييس. دا پالن د مديريتي چارو د تنظيم، پر وخت د سممتونزو حممل او
راتلونکي لپاره د ښه ليدلوري په ټاکلو کي د ادارې يا ارګان رسه زياته مرسممته کمموي. ټممويل معارصي ادارې د دې پالن پممه تممرتيب او

تنظيمولو رسه هڅه کوي، ترڅو په راتلونکي کي خپيل ستونزي او خنډونه پيشبيني کړي او د وړاندي ورته الزم تدابري ونييس.
د کمپیوټر ساینس پوهنځی به د ښې حکومتداري په برخه کې ښه رهربي اومدیریت ولري،د فساد په وړاندې بممه مبممارزه وکممړي، وبممه
کولی يس چې له نورو علمي او غیر علمي نهادونو رسه همکاري او کمک وکړي او همدارنګه د جنډر مساوات به مراعات سوي وي.

د علمي پروګرامونمو پمه برخمه کې کممپیوټر سماینس پموهنځي د علمي کمدورنو او اداري کارمنمدانو پمه برخمه کې پراختیما رامنځتمه کمړي،
مطالعي ته به زمینه برابره کړي، کریکومل به جوړ کړي د علمي کدرونو او محصلینو په برخه کې به په ظممرفیت لوړونممه کې کممارکوي او

همدارنګه د پوهنځی د کیفیت لوړونه کې به کاروکړي.
د کمپیوټر ساینس پوهنځي به د څیړين او نوښت په برخه کې په محصلینو او استادانو کې د څیړين روحیه پیاوړي کړي په سممماحه کې
که معلومات راټول کړي او همدارنګه د ټولنې ستونزوته به کتو به استادان او محصلین څیړين تر رسه کړي. د لوړو زده کممړو پممه برخممه
کې به د کمپیوټر ساینس پوهنځي د کریډیټ سیسټم مالتړ او تطبیق وکړي محصلینو ته به د خداماتو پممه برخممه کې زیمماتوالی رامنځتممه

 میتودونه بمممه پيل يس،SCL   او OBEکړي.د تدریس په برخه کې به د کمپیوټر ساینس پوهنځي برښنایزي زده کړې رامنځته کړي د 
 تدریيس میتودونه به عميل کړي.AIP او TIPتدریيس مواد به معیاري يس همدارنګه د 

د کمپیوټر ساینس پوهنځي به په دغه راتلونکو پنځو کلونوکې د ټکنالوژي پممه برخممه کې  د کاغممذ پممراين سیسممتم څخممه ځیممني بممرخي
کمپیوټري سیستم ته تبدیل کړي لکه د محصلینو د ثبت سیستم ، د استادانو اواداري کارمندانود حارضی سیستم، دشقعو د اماده کولممو
سیستم ، د نتایجود جوړولو سیستم او دايس نور بیالبیل سیسټمونه به کمپیوټري کړي ترڅو له یمموې خمموا اسممتادانو او کارمنممدانو تممه

سهولت رامنځته يس او له بلې خوا ډیټا په مسؤن ډول ساتل سوې وي.
 موږ باور لرو چي يو معیاری او په وسایلو سمباله تعمیر د پوهنځي  له پاره خورا اړين دي، ځکه نو بايد نوموړي تعمري پممه پنځممه کلن
سرتاتيژيک پالن کي شامل يس . چې په دغه تعمیر کې به د ریاست ، ډیپارټمنټونو او صنفونو رسه رسه کتممابتون او د مطممالعي اطمماق ،
کنفرانس هال او د برقي انرژی سیستم په کې موجود وي  البته د نوموړي  زيربنا ساختامين  کار بايد د راتلوونکو پنځو کلنو په جريممان
کي پيل  او تکميل شی. د یو سازمان زیربنايي تاسیسات او ودانی د هغه سازمان پر فعالیتونو باندی مستقيم تمماثیر لممري.  د فعممالیتونو
لپاره د واحد او د مناسب تعمري شتون ددې سبب ګرځي تر څو د هغه ځای کارکوونکي او مراجعین وررسه پوره بلممدتیا او الس رسممی

ولري. 
د کمپیوټرساینس پوهنځي دلومړي سیمسټر څخه ترڅلورم سمیسرت پورې مشرتک سمسټرونه لري. له څلورم سمسټر څخه وروسممته بیمما

په دریو بیالبیلو څانګو ویشل سوې ده چې عبارت دي له 
سافټویر انجیرننګ څانګه .1
معلومايت ټکنالوژي څانګه .2
د معلومايت سیستمونو څانګه.3
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 پېژندنه:کمپيوټر ساينس پوهنځی. د 1
د کمپيوټر ساينس پوهنځی د يوه نوی علم په توګه را منځته شوي دی او په دوام داره توګه د رشد په حالت کښی ده  اوسححنی
پوهنځی ته په ډيره تيزی رسه د هيواد په مختلفو ادارو کښی رضورت پيدا کيږی  پدی خاطر د سبا لوړو زده کححړو مؤسسححی د
نوموړی پوهنځی په ايجاد کولو  کښی اللهانده زحمتونه وکړل، ترڅو د هيواد تقاضاوو ته په جواب ويلو کښححی مثبت کححردار

اجرأ کړی.
سبا د لوړو زده کړو خصويص مؤسسه چي د کندهار په لرغوين او تححاریخي ښححارکي د لححوړو زده کححړو یححو عرصي خصويص

 نېټه یې د لوړو زده کړو د وزارت اړوند د خصويص پوهنتونونححو او مؤسسححاتو د مربوطححه ریاسححت۳۰/۱/۱۳۹۵مؤسسه ده ، 
 نېټه د خپل هیححواد او خلګححو رسه درښححتني او واقعي۲۳/۲/۱۳۹۵ ګڼه ثبت او راجسرت ده ۵۷ مسلسل شمېره او ۱۲۴څخه په 

میني او هغوی ته په پوره اخالص ، صداقت او رښتنويل رسه دخدمت کولححو پححه مراسححم کي یې د کنححدهار والیت ددولححتي او
خصويص ادارو مسؤلینو ، دولتي ریاستونو رئیسانو، کندهار پوهنتون مرشتابه، والیتي شورا غړو، والیت مقححام اسححتازو او د
محصلینو والدينو ګډون کړئ وو. نوموړی پوهنتون د خپل قانوين فعالیت د رشوع رسه سم او د لوړو زده کړو محرتم وزات د

اصولو، قوانینو او مقرراتو له مخي له پیله په خپل ترکيب کي په ترتیب رسه دکمپیوټرساینس پوهنځۍ لرل. 
. لیرلید1.1

کمپیوټر ساینس پوهنځی به  د هیواد په کچه د کمپیوټر او معلومايت ټکنالوژی ساحه پراخه او دايس نوښتونه  رامنځ تممه کممړي، ترڅممو
ټولني ته د هوسایني تر څنګ آنالین زده کړو زمینه برابره او د مسلکي کادرونو روزونکی وي

. رسالت1.2
د کمپیوټر ساینس پوهنځی تحصلی نصاب، الکرتونیکي زده کړې تیوریټیکي او عميل ښوونیزو پروګرامونو په درلودلو رسه د کمپیوټر او

معلومايت ټکنالوژي په برخه کې مسلکي او نوښتګر کادرونه روزي

. بنسټیز ارزښتونه 1.3
اسالمي ارزښتونو ته درناوی .1
ساملي اداري ارزښتونو ته ژمنتیا.2
سامل اکاډمیک چاپیریال رامنځته کول .3
په ټولو پریکړو کې شفافیت رامنځته کول .4
د ښې او پرمختليل ټکنالوژی رامنځته کول .5
په مسلکي او تخنیکي برخه کې ښه وايل رامنځته کول .6
ګرويف کارونه حامیه کول .7
د برښنایي زده کړو زمینه برابرول .8
جنډر مساوات مراعاتول .9
د بازار د اړتیاپراساس د څیړين او نوښت ساحه پراخول .10
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.سرتاتېژیکې موخي 2
: ښه حکومتداري 1

رهربي او مدیریت
 د فساد رسه مبارزه
 د همکاریو زیاتول
د جنډر مساوات

: علمي پروګرامونه 2
د علمي کدرونو او اداري کارمندانو په تشکیل کې پراختیا
 مطالعه
د کریکومل انکشاف او تطبیق
 ظرفیت لوړونه
 کیفیت لوړونه

: د څیړنې او نوښت روحیه پیاوړي کول 3
. په استادانو کې د څیړين روحیه پیاوړي کول
 .په محصلینو کې د څیړين روحیه پیاوړي کول
.د معلوماتو راټولول
.د څیړين تررسه کول

 : لوړو زده کړو ته الس رسی4
 لوړو زده کړو ته د الرسيس په برخه کې زیاتوالی راوستل
 لوړو زده کړو ته د ښځو د الرسيس په برخه کې اسانتیاوي رامنځته کول
 د کریډیټ سیستم څخه مالتړ او تطبیق کول
 محصلینو ته د خدماتو په برخه کې زیاتوالی رامنځته کول

  : زیربنایي تاسیسات5
 د پوهنځی د تعمیر جوړول
کتابتون او د مطالعي اطاق
کنفرانس هال
د برقي انرژی سیستم
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 : د تدریس د پرويس معیاري کول 6
 دE-learning رامنځته کول  
OBE او SCL پلی کول 
TIP, AIP.تطبیقول 
د ازموینو بهیر معیاري کول

: د پوهنځی لپاره ځانګړي عواید ترالسه کول 7
.څیړين او پروژي  تر رسه کول
.لنډمهاله کورسونه ایجادول
سافټویرهاوز جوړول

: په ټکنالوژی بسیا کیدل8
 د محصلینو د ثبت سیستم جوړول
د استادانو او اداري کارمندانو د حارضی سیسټم کمپیوټري کول
استحقاق اماده کولو سیسټم جوړول
 د محصلینو حارضی سیسټم کمپیوټري کول
د امتحاناتو د سواالتو د ثبت کولو سیسټم جوړول
 د نتایجو سیسټم جوړولو
د کمپیوټر لیب مجهزول

7


	د کمپيوټر ساينس د پوهنځی د رئيس پيغام
	سریزه
	1. د کمپيوټر ساينس پوهنځی پېژندنه:
	1.1. لیرلید
	1.2. رسالت
	1.3. بنسټیز ارزښتونه

	2.ستراتېژیکې موخي
	1: ښه حکومتداري
	2: علمي پروګرامونه
	3: د څیړنې او نوښت روحیه پیاوړي کول
	4 : لوړو زده کړو ته لاس رسی
	5 : زیربنایي تاسیسات
	6 : د تدریس د پروسي معیاري کول
	7: د پوهنځی لپاره ځانګړي عواید ترلاسه کول
	8: په ټکنالوژی بسیا کیدل


