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 مقدمه

ج بخش تحصیالت عالی الغیاث را در پنپنج سال آیندۀ مؤسسۀ توسعه وی این پالن استراتژیک، فعالیت های انکشافی      

 دسترسی به تحصیالت عالی، برنامهبرنامه های (، برنامه های علمی، رهبری و اداره اساسی، برنامه های مدیریتی)حاکمیت،

    ( است، تصریح می سازد.1398-1393، که متعاقب پالن استراتژیک )و برنامه های مالی)بودجه سازی( بناییهای زیر 

تحصیالت عالی الغیاث با همت و ابتکار شخصیت دلسوز و پر تالش جناب الحاج مولوی خداداد صالح در بهار  ۀمؤسس    

عالیت سال ف هشتو طی  ،تأسیس گردید (یحقوق وعلوم سیاس)و  (شرعیات و علوم اسالمی)در قالب دو پوهنحی  1390سال

تراتژیک اس ن. با تطبیق پالنموده استافغانستان علمی اش صدها جوان تحصیل کرده، متخصص و مهذب را تقدیم جامعه 

فقانه توانست موتقریباً تهیه شده بود،  ( که به اساس ضروریات جامعه افغانستان و پیشرفت های علمی همان زمان1393-1398)

و همینطور در تولید علم و دانش سهم ارزنده ی داشته باشد. با  بیافزایدمسلکی جامعه  متخصصین زیادی را به نیروی کار

و اولیت  متخصصین تشخیصو  برد علمی و توسط ک سابق رونمامحدودیت ها و نا رسایی های که در پالن استراتژی توجه به

علمی  فت هایمتناسب به نیازهای جامعه، پیشربرنامه های راه حل های مناسب و با  یک الحقپالن استراتژبندی گردید، 

 تهیه و تنظیم شده است. ،برای فارغین بازار کار و جهان

یق پالن استراتژیک . در نتیجۀ تطبپالن استراتژیک کنونی، دومین پالن استراتژیک مؤسسۀ تحصیالت عالی الغیاث می باشد    

وسازی ادارات، کتابخانه، نشرات، ظرفیت سازی کادر علمی، سابق، مؤسسۀ تحصیالت عالی الغیاث توانست در بخش های ن

را، بازسازی و نوسازی محیط مؤسسه، وارد کردن تکنالوژی ونخبه به برنامه های ماستری و دکت محصالنمعرفی اساتید و 

ظه مالح ایجاد کمیته ها و مدیریت ها و انکشاف تشکیالت اداری مؤسسه دستاوردهای قابل روز اعم در صنوف و ادارات،

ی داشته باشد، ولی با آنهم در بخش های چون انکشاف مسلکی کارکنان، مدیریت عواید و مصارف، تحقیقات علمی، 

اطالعات و ارتباطات، برقراری روابط با نهادهای داخلی و بین المللی، ارتقای کیفیت تدریس، ایجاد پوهنحی ها و دیپارتمنت 

 تمام برنامه هایی الزم را نداشته است. در این پالن استراتژیک تالش شده تا های جدید نظر به نیاز جامعه دستاوردها

مدیریتی، علمی، تحصیالتی، زیربنایی و بودجه وی منسجم و ساحاتی که در پالن استراتژیک قبلی کمتر دستاورد داشت، 

 بهبود یابد.

( خود را تقریباً با موفقیت تطبیق 1398-1393)مؤسسۀ تحصیالت عالی الغیاث مسرت دارد که توانست پالن استراتژیک سابق 

، برنامه های علمی، تشکیالتی، ارتقای درجۀ تحصیلی کادر علمی، (1402-1398کند و به کمک پالن استراتژیک کنونی )

ریق ط نامه های توسعه وی را انکشاف دهد، تا از اینتحقیقات، ارتباطات، کیفیت تدریس، مالی و اداری، زیربنایی  و دیگر بر

 برای افغانستان به ارمغان بیاورد. را ثبات علمی و اقتصادیو هم  محصالنم شرایط مناسب را برای ه
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 وضعیت موجودتحلیل 

ساحه  یک ،میباشد که شعبه ذکور آن بخش مرکزی )شعبۀ ذکور و اناث(تحصیالت عالی الغیاث دارای دو بخش ۀمؤسس    

 و همچنین شعبه نسوان این مؤسسه در جاده ارباب عصری،سایل تکنالوژی و  بامجهز  ووسیع و سر سبز با صنوف تمام عیار 

حصیالت سسه تؤ. مارایه می نمایدرا خدمات تحصیلی مجهز با وسایل تکنالوژی  و با صنوف معیاری ، کهزاده ها موقعیت دارد

 می باشد: دارای دو پوهنحی عالی الغیاث

 .مؤسسۀ تحصیالت عالی الغیاثی و دیپارتمت ها : تعداد پوهحی ها1جدول 

 دیپارتمنت ها نام پوهنحی شماره

 حقوق و علوم سیاسی 1
 حارنوالی -قضایی 

 دیپلوماسی -اداری

 شرعیات 2
 اسالمیتعلیمات 

 فقه و قانون

ه سویۀ بکه در این دو پوهنحی به تدریس و تحقیق مشغول اند شامل کادر علمی دایمی و استادان قراردادی اعم  اساتیدی

 می باشند: اروکتلیسانس، ماستر و د

 .اساتید دایمی و قراردادی مؤسسۀ تحصیالت عالی الغیاث: تعداد 2جدول 

ره
ما

ش
  

 مجموع دکتور ماستر لیسانس پوهنحی 

  قراردادی دایمی  قراردادی دایمی قراردادی دایمی 

 30 3 2 4 4 11 6 شرعیات 1

 29 1 2 5 6 13 2 حقوق 2

 59 4 4 9 10 24 8 مجموع
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کارمندان اداری مؤسسه شامل کارمندانی است که در تشکیالت اداری مؤسسه مشغول خدمت اند و همینطور تعدادی از 

 خدماتی مؤسسه را به پیش می برند.امور کارمندان 

 .مؤسسۀ تحصیالت عالی الغیاث کارمندان اداری و خدماتی : تعداد 3جدول 

 کارمندان خدمات اداریکارمندان  جندر شماره

 9 49 ذکور 1

 2 4 اناث 2

مؤسسۀ تحصیالت عالی الغیاث، در طول پنج سال گذشته بسیاری از اساتید کادر علمی خود را به منظور ارتقای سطح 

ادی از آنها که تعد عتبر کشورهای خارجی معرفی نموده استتحصیلی به برنامه های ماستری و دکتورا به پوهنتون های م

 فارغ و تعدادی نیز در حال نوشتن رساله های خود می باشند: 

 .: تعداد کادر علمی که به برنامه های ماستری و دکتورا به خارج از کشور معرفی شده اند4جدول 

 کتراود ماستری کشور جنس شماره

 5 29 ایران، هندوستان، پاکستان و ترکیه ذکور 1

 0 2 هندوستان، پاکستان و ترکیهایران،  اناث 2

با استعداد و زحمت کش را که در درجات عالی قرار داشته اند را به قرار ذیل به بورسیه های  محصالنی از همینطور تعداد

 لیسانس و ماستری معرفی نموده است:

 با استعداد که مؤسسۀ تحصیالت عالی الغیاث فرصت بورسیه ها را برایشان فراهم نموده است. محصالن: تعداد  5جدول 

 ماستری کشور جنس شماره

 15 ایران و پاکستان ذکور 1

  ایران و پاکستان اناث 2

 کترا به پوهنتون های معتبردو نفر از اناث به برنامۀ ماستری و یک نفر استاد به دورۀ و 5ذکور و   نفر 6همینطور به تعداد 

  معرفی گردیده اند. 1398نفر استاد برای مقطع ماستری به پوهنتون های معتبر پاکستان در سال  12کشور ایران و 
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 ، قرار آتیمؤسسۀ تحصیالت عالی الغیاث برحال اعم از اناث و ذکور در پوهنحی های حقوق و شرعیات محصالنتعداد 

 است:

 :به قرار ذیل می باشدکمیته  9 دارایسسه کاندید مرحله اول اعتبار دهی است و ؤاین م فعالً

 

وظایف، اعضای معرفی شده، پالن های  نه گانه ی این مؤسسه دارای تشکیالت، طرزالعمل، الیحۀهر یک از کمیته های 

 ادرکتباری خود می باشند، که در عرصۀ ارتقای ظرفیت ها و کیفیت مؤسسه، کارکنان و و دیگر اسناد رسمی اععملیاتی 

 علمی تالش ها و برنامه های جامع دارند.

 

 

 

 بر حال مؤسسۀ تحصیالت عالی الغیاث. نمحصال: تعداد 6جدول 

 تعداد پوهنحی شماره

 نفر 403 حقوق و علوم سیاسی 1

 نفر 838 شرعیات و علوم اسالمی 2

 نفر 1241 مجموع

  عالی الغیاث تعداد کمیته های مؤسسۀ تحصیالت: 3جدول 

 نام کمیته شماره نام کمیته شماره

 کمیته امتحانات 6 کمیته تضمین کیفیت 1

 کمیته جندر 7 کمیته تحقیقات 2

 کمیته آموزش های الکترونیکی 8 نصاب و انکشاف کاریکولمکمیته  3

 کمیته فرهنگی 9 کمیته نظم و دیسپلین 4

   کمیته بورسیه ها 5
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 تحصیالت عالی الغیاثچارت تشکیالتی مؤسسه 
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 SWOT تحلیل

 نکات قوت

(Strength) 

  داشتن اعتبار علمی و دینی این مؤسسه نزد عموم مردم به حیث یک مرکز اکادمیک

 علمی و مذهبی، 

 و محققین محصالنبرای و وسیع  آرام  یمحیط ،داشتن فضای سبز ، 

 ویژه برای طبقه اناث وجود محیطی مناسب و ، 

  نسبت به مؤسسات تحصیلی دیگر،  تحصیلیاخذ کمترین فیس 

  کلنیک حقوقی، مرکز نشرات، مرکز تکنالوژی معلوماتی ،مجهزداشتن کتابخانه، 

 میدان ورزشی،  ترانسپورت، لیله و

 داشتن زیرساخت های مجهز 

 ،وجود کارمندان دایمی و تمام وقت 

 متازم محصالنبورسیه و فرصت های کارآموزی برای چون  ات معنویداشتن امتیاز 

 ،فارغانو 

  کرد کارمندانو کار در امور محصالنوجود شفافیت، عدالت و پاسخگویی، 

 نکات ضعف

(Weakness) 

 ،عدم موجودیت مرکز قوی تحقیقات علمی 

 منابع مالی ثابت، ضعف در موجودیت 

 م های ارزیابی و نظارتی،تسضعف در سی 

 ،ضعف در گزارش دهی و گزارش گیری 

  سازی فعالیت هامستند ضعف در سیستم، 

 ،توجه کمتر به تحقیق و پژوهش 

  داخلی و خارجی،پائین بودن سطح ارتباط توأمیت های این مؤسسه با نهادهای 

  و  اداریدر امور علمی، عدم وجود دیتابیس عمومی و پیشرفته برای سهولت

 محصالن،

 ،کمبود پوهنحی ها و دیپارتمنت ها 

  مهارت و ظرفیت در کارمندان اداری،ضعف 
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 فرصت ها

(Opportunities) 

 

  عالقه مندی اقشار مختلف جامعه به تحصیل در این مؤسسه تحصیلی، بخصوص طبقۀ

اناث، بخاطر وجود محیط سالم، کمپلکس کامل، اساتیدی با درجۀ تحصیلی باال، 

 ،برای با استعداد و زحمت کش فیس کم و امتیازات ویژه

 داخلی و خارجی به برقراری روابط مبتنی مندی نهادهای تحصیلی و تحقیقی ه عالق

 ،با مؤسسۀ تحصیالت عالی الغیاث و توأمیت ها بر همکاری

 ،برگشت استادانی که به برنامه های ماستری و دکتورا به خارج رفته بودند 

  شدن توافقنامه های همکاری متقابله ی که میان مؤسسۀ تحصیالت عالی الغیاث عملی

گر منعقد شده است و همینطور با دی ویزیون نگین الغیاثو تل و پوهنتون دولتی هرات

 است، نهادها در حال طی مراحل

  به بهره برداری رسیدن ساختمان پنج طبقۀ عصری و مجهز با تمام امکانات و معیاری

 در بهترین موقعیت شهر،

  طرح ها و برنامه های جامعی که به منظور ارتقای ظرفیت ها، تحقیقات و پژوهش

 است،عملی شدن در حال  های علمی 

  ،مهیا بودن زمینه برای عبور از مرحلۀ اول تضمین کیفیت و اعتبار دهی 

 بیشتر شدن اعتماد مردم به مؤسسۀ تحصیالت عالی الغیاث  

 ها تهدید

(Treaties) 

 ،وجود قوانین و مقرره های غیر متوازن و در مواردی غیر عادالنه و نا آشنا 

  میان نهادهای تحصیلی،وجود رقابت های نا سالم 

  وخیم شدن وضعیت اقتصادی عامۀ مردم و عدم پرداخت به موقع فیس از جانب

 محصالن،

 قات خاص علیۀ مؤسسۀ تحصیالت عالی الغیاث،وجود تبلیغات سوء از جانب حل 

 احتمال مداخله در امور علمی و اکادمیک از جانب افراد غیر مسوول، 

 مالی تدر صورت به وجود آمدن مشکالدار عدم موجودیت منابع مالی دوام، 
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 دیدگاه

ه و در سطح حاصل نمود یفیک یارتقا ،یعلم قاتیو تحق یاریمع سیورزد با تدر یتالش م اث،یالغ یعال التیمؤسسه تحص

 شناخته شود.     ینهاد معتبر علم کیبه عنوان  یو منطقو یمل

 ماموریت 

 را مساعد نموده است تا فرزندان کشور با یقاتیو تحق یعلم ،یسیخوب تدر یها نهیزم اث،یالغ یعال التیتحصۀ مؤسس

 . ندیشامخ دانش و تخصص صعود نما یسکو به قله ها نیاز ا ،یاهداف عال قتحق

از طرف وزارت  564/515و شماره مکتوب  12/8/1398 دیدگاه و مامورت مؤسسۀ تحصیالت عالی الغیاث به تاریخ

 مورد تأیید قرار گرفت.تحصیالت عالی افغانستان 

 ارزش ها

 احترام به ارزش های اسالمی، 

 احترام به ارزش های ملی، 

  متقابلحسنۀ روابط به احترام، 

 اخالق و کرامت انسانی احترام به، 

 تقویت وحدت ملی و ثبات سیاسی، 

 شمنداناندیعلماء و با  رابطۀ موثر و متقابل، 

 ،کیفیت در ارایۀ خدمات، طرح ها و برنامه ها 

 مسؤلیت، شفافیت و پاسخگویی، 

 ،تالش، خالقیت و ابتکار 

 کارا،و  اداره سالم ، موثر 

 ،شفافیت و حسابدهی 
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 رقابت سالم، 

 رعایت آزادی های اکادمیک، 

 استقاللیت اکادمیک. 

 اهداف  استراتژیک مؤسسه

 .ا بازارکشور و تقاض یازمندیو پاسخگو ساختن آن با توجه به ن یعال التیتحص تیفیتداوم و تمرکز بر ک .1

 .کیاکادم یاریو مع تیفیجهت عرضه خدمات با ک رساختهایز ۀو توسع جادیا .2

 .یعلم یرشته ها ریو سا یدر علوم اسالم یالملل نیبملی و  یها اریبا مع یعلم یمشارکت در آماده ساختن کادرها .3

 .کشور یو مل یخیتار ،یاسالم یبا در نظر داشت ارزش ها یلیتحص یعرضه پروگرام ها .4

و  فیتآل ،یآموزش ،یقیتحق یها نهیدر زم یمبتکرانه و خالق علم یها تیهمه جانبه از فعال یو پشتبان قیتشو .5

  .یکادر علم یسطح دانش و تخصص اعضا یجهت ارتقا یشیترجمه و نشر آثار پژوه

فنون،  علوم و یریدر فراگ یریگیاستقامت در مقابل مشکالت، پ  ،یسخت کوش هینسل جوان با روح تیترب .6

 .یو اجتماع یاز هر گونه مفاسد اخالق یزاریب و به وطن، تعهد در برابر مردم یوفادار

 .جهت تبادله تجارب یو خارج یداخل یبا موسسات علم کیو اکادم یمناسبات علم هیو تقو نیتأم .7

 .لکی و متخصصتشخیص باز کار و نیازهای مبرم جامعه  و ارایه خدمات تحصیلی به منظور تولید دانش مس .8

 . داریپا یفراهم آوردن منابع مال .9

هدف، کسب اعتبار از وزارت تحصیالت عالی سعی دارد تا شرایط خود را با به  مؤسسه تحصیالت عالی الغیاث .10

 های  برنامه نوآوری در  خالقیت ومعیارهای تعیین شده در این رتبه عیار سازد. این هدف با  غنی ساختن آموزش، 

 بدست خواهد آمد. محصالنقبل از فراغت و بعد از فراغت برنامه های کشاف، مدل های آموزشی در انتدریسی رو به 

 روش های جدید بخاطر حل مشکالت و چالش های اجتماعی.با پیروی از  ایجاد و ترویج تحقیقات فراگیر  .11

 .هدفمند، نظر به خواست جامعه اتوزشی مبتنی بر دست آوردهای تحقیقنیازمندی های آم و تهیه لیست اولویت ها .12

اولویت دادن به روش های عملی و کاربردی تدریس و آموزش جهت دست یابی به هدف آموزش مبتنی بر دست  .13

 .ی علمیآوردها

  .محقق نمودن هدف های از پیش تعیین شده جهت توسعه و انکشاف مؤسسه و ظرفیت سازی جهت اهداف متعالی تر .14
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   برنامه های مدیریتی .1

 استراتیژیک آن متمرکز می باشد.روی رسیدن به اهداف به حاکمیت، رهبری و اداره مؤسس

 رهبری 1-1

عاونین یس مؤسسه، مئطریق یک اداره که در رأس آن ر الغیاث از رهبری این پروگرام تحصیلی در مؤسسه تحصیالت عالی

قرار دارند به پیش برده می شود. معاونیت روسای پوهنحی ها  نآو در راس پوهنحی های علمی، اداری و امور محصالن 

 اید .می نم و نظارت س مؤسسه می باشد و تمام پروگرام های علمی را تنظیمئعلمی در بخش علمی و اکادمیک همکار ری

ظیم امور تنمی باشد و در بخش امور محصالن  تنظیم کننده و اجرا کننده تمام برنامه های ،مؤسسه معاونیت امور محصیالن

مدیریت محصالن نیز زیر اثر معاونیت امور محصالن می  ریاست مؤسسه و معاونیت علمی را همکاری می نماید. محصالن

 باشد و امورات آن از این طریق اجرا می گردد.

تقسیم  .یلی می باشدشامل دو سمستر بهاری و خزانی در یک سال تحصتحصیالت عالی  ۀدر مؤسس تقویم های اکادمیک 

آماده گردیده و مورد تطبیق قرار می گیرد. بخش اداری  با مشاوره معاون علمی ها پوهنحی  روسایت تدریسی نیز توسط اوقا

یا معاونیت اداری مؤسسه امورات مالی، اداری و حفظ و مراقبت مؤسسه را به عهده دارد و در مقابل ریاست و بنیان گذار 

 د.ل می باشومؤسسه مسؤ

در پالن استراتژیک کنونی، انتخاب رئیس، معاونان، روئسای پوهنجی ها، مطابق به قوانین و مقررات نافذۀ وزارت تحصیالت 

ارکرد و روانی، طرز برخورد، میزان ک ، ویژگی های شخصیتیمدیریتی عالی و با معیارهای مهمی چون: سویۀ تحصیلی، تجربه

بت گزینش خواهد شد، تا از این طریق اداره و مدیریت امور اداری و اکادمیک علمی و تحقیقی و دیگر شایستگی های مث

 به صورت جدی و مثبت به پیش برود.

 آزادی های مالی، اداری و اکادمیک  2-1

همینطور  .می باشد هیگانه درآمد مالی برای این مؤسساستقاللیت مالی در مؤسسات خصوصی وجود دارد و فیس تحصیلی 

 د نظرداردممؤسسۀ تحصیالت عالی الغیاث  .را میتوان عایدات احتمالی این مؤسسه دانستتحقیقات علمی  عایدات ناشی از
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ن استراتیژیک اهداف پالتطبیق ۀ ساالنه انکشافی و بودج ۀبودج باشد و مالی داشتههای  بخش را در تمام حسابدهی شفاف  تا

 را ترتیب و تنظیم می نماید.

ه، نظر به شرایط وضع شده خود مؤسس محصالنمؤسسه تحصیالت عالی الغیاث خواهان استقالل در زمینه های مانند پذیرش 

مق خواهد قابل تع یمعنو یو ارزشها یطبق اصول علم شانتألیفات  تقاعدی  ،حق استخدام استادان و اجرای ترفیعات علمی

 می باشد.جامعه خاص به اساس نیازمندی های  یحق پیشنهاد برای ایجاد برنامه های تحصیلی جدید و رشته ها بود.

 مبارزه علیه فساد 3-1

و وزارت تحصیالت عالی، در این مؤسسه تحصیلی  مبارزه جدی و همیشگی در مقابل  به قوانین و مقررات نافذۀ کشورمطابق 

که در قوانین جاری کشور تسجیل یافته اند مراعات و مطابق آن از طریق کمیته  و اداری اخالقیتمام اصول  .فساد جریان دارد

 نظم و دسپلین مؤسسه اقدامات عملی صورت می گیرد.

و   قیطبکشور طرح و ت نیضد فساد مطابق به قوان یبرنامه هاطرح ها و  ،یفساد ادار یۀمنظور مبارزه علبه  در پالن کنونی،

 د شد.نخواهبودجه خاصی به آن اختصاص داده 

 کاغذ پرانی اداری4-1

در وزارت تحصیالت عالی برای از بین بردن آن . کاغذ پرانی یا بوروکراسی یکی از مشکالت بزرگ در کشور می باشد

بین بردن از  برای الغیاثمؤسسه تحصیالت عالی را اقدامات الزم روی دست گرفته شده است که به تاسی از این پروگرام ها 

در پالن استراتژیک کنونی توجه خاصی برای از میان برداشتن کاغذ پرانی های اداری شده  . بناًبکار خواهد بستاین پدیده 

  برای کاهش سیستم بروکراسی برنامه های جامع را طرح و تطبیق خواهد کرد. تمام ادارات این موسسهاست و 

 تدوین پالن عملیاتی  5-1

  قوقی ح، اسالمی علمی، در رابطه به موضوعات تدویر کنفرانس های علمی موثر ، باعلمی برنامه هایدر بخش

 . طرح و برنامه ریزی خواهد شد فعالیت های جدی کمیته تحقیقاتریتی با همکاری و مدی
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 الت عالی تحصیمطابق پالن استراتیژیک وزارت محترم ای تدریسی درشروع سمستر جدید نظربه نیازمندی ه

ده ش مؤسسه روی دست گرفتهاین  در است  میتود جدید تدریس که مبتنی بر دست آوردها و محصل محوری

 گردد.شود هر چی بهتر این میتود تطبیق است و به سمستر های بعدی کوشش می 

  ا غنا تجذب استادان با درجه تحصیلی ماستر و دکترا در بخش های مختلف این مؤسسه صورت خواهد گرفت

 را بیشتر بسازند. مندی ظرفیت های ما

 ته، زمینه های مند ساخبرای پیشبرد کارهای دیپارتمنت ها پالن های عملیاتی انفرادی و پالن بهبود تدریس را غنا

ارایه خواهد شد. ترتیب پالن استراتیژیک در سطح دیپارتمنت ها، ارزیابی کار  تطبیق آن هر چه زود تر آماده و

 یپارتمنت ها از طرف کمیته تضمین کیفیت و اعتباردهی صورت خواهد گرفت.و فعالیت د

 که نقشه  ذکور و اناثبرای بخش  با پنج طبقه تصمیم دارد یک تعمیر جدید  مؤسسه تحصیالت عالی الغیاث

هم اکنون کار های و  اعمار نماید ابتدایی آن از بخش انجینیری شاروالی هرات به تصویب رسیده است

بخش های تدریسی، اداری، لیلیه برای ذکور و اناث، ساحات  این تعمیر دری آن به شدت ادامه دارد. ساختمان

 مدنظر گرفته شده است.سبز، میدان های سپورت، پارکینگ و دیگر سهولت ها 

 داشته باشند در مجالت علمی و  همچنان مقاالتی که قابلیت نشر رای استادان ودرمورد چاپ اثر و مقاله علم

لمی ع، همینطور در زمینۀ محصالن نیز در نظر است تا یک ماهنامه واهد رسیدبه چاپ خ فصل نامه این موسسه

 .که محتوای آن را تحقیقات علمی و مقاالت محصالن تشکیل میدهد به نشر آغاز نماید

 ن خواهد شد تا از آ مؤسسه هماهنگتحقیقات  تحقیقی با کمیته -الت علمیدر مورد حق الزحمه در مقابل مقا

 این زمینه تصامیم الزم اتخاذ گردد. طریق در

 لحاظ  پالن استراتژیک کنونیاقدامات عملی در  ،ر تحقیقی روی دست گرفته شده استپالن های الزم برای کا

  است و در پالن بودجه وی جایگاهی به آن اختصاص داده خواهد شد. 

  ین الملل(.)روابط ب و یک دیپارتمنت در پوهنحی حقوق )تفسیر شریف(در پوهنحی شرعیات دیپارتمنتیک ایجاد 

 از طرف وزارت  و روانشناسی   دیریتم ،دقتصا، تعلیم و تربیهی جدید مثل درصورتیکه زمینه ایجاد رشته ها 

این  زتحصیالت عالی فراهم گردد، این پوهنحی ها را نظر به خواست جامعه به ترتیب ایجاد خواهیم نمود تا ا

 صدر خدمت گردیم.مکشور  طریق به جوانان و جامعه
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 تقویت نظارت و ارزیابی 6-1

مطابق به ارزیابی های انجام شده، شاخصۀ نظارت و ارزیابی در گذشته ضعیف خطاب شده است. در پالن استراتژیک 

 در بخشروند ارزیابی و نظارت بصورت جدی تقویت خواهد شد. همینطور در بخش های مختلف مؤسسه کنونی، 

، ارزیابی های اصالحی بیرونی  و شان هبوطتدریس ارزیابی های خودی و ارزیابی استادان از طرف دیپارتمنت های مر

در ارزیابی از  و مدیریت استادان معاونیت علمیهنما، ان استادان ر. همچناپی گیری و اجرا خواهد شد ارزیابی کلی

و شورای علمی مؤسسه در زمینه های  ها ،  پوهنحیهاو در جلسات دیپارتمنت ان تدریس بطور مداوم تالش می ورزندجری

 .با جدیت تمام اخذ خواهد شدمختلف آن اجرأت و تصامیم الزم 

 افزایش مشارکت 7-1

 مو نهادهای ملی دارد. از جمله می توان به تفاه م نامه های همکاری با پوهنتون هاالغیاث تفاه مؤسسه تحصیالت عالی 

 .نموداشاره  شده است منعقد و تلویزیون نگین الغیاث ریاست منابع بشری والیت هرات ؛نامه هایی که  با پوهنتون هرات

 نهاد های  دیگر پوهنتون ها و با ی بیشتربستن تفاهم نامه ها خواهان مؤسسه تحصیالت عالی اسالمی الغیاثدر این مورد 

 معی میزان مشارکت را افزایش خواهیم داد.، که انشااهلل با طرح ها و برنامه های جاصوصی ملی و بین المللی می باشدخ

 جذب کمک ها 8-1

یلی در بخش حصنصاب تانکشاف کیفیت  برای، ر برنامه جدید استراتیژیک خودد مؤسسه تحصیالت عالی ا الغیاث

مسرت کمک را خواهد داشت و  نهاد های ملی و بین المللیعلما و متخصصین، انسانی از علوم و  علوم اسالمی ، حقوق

 در این زمینه طرح ها و برنامه های منظمی را روی دست خواهد گرفت. 

  بعاد و در تمام ا در قسمت ارتقای کیفیت ان همکاریعتبار دهی پوهنتون هرات خواهااز آمریت ارتقای کیفیت و

 شعبات مؤسسه خواهد بود. 

  مک ک صیلی پوهنحی ها خواهاننصاب تحانکشاف  از پوهنحی شرعیات و علوم اسالمی پوهنتون هرات در قسمت

 .خواهد شدو همکاری 

  از مؤسسهHEDP زمینه  در های الزم همکاری. الت عالی همکاری می نمایدیتحص که همراه وزارت محترم

 خواهد شد.  درسی جدید هایانکشاف نصاب تحصیلی پوهنحی های مربوطه و میتود
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  که در قسمت بورسیه ها و برنامه های علمی همکاری از کنسولگری های )ایران، پاکستان و هندوستان( مقیم هرات

خواهان  راو دکت طع ماستریااساتید و محصیلن در مق برای در قسمت فراهم کردن بورسیه داشته اند، در آینده نیز 

   خواهیم بود.همکاری 

  برگزاری ویدیو  وها تفاهم نامه  خواسته خواهد شد تا در قسمت مؤسسات و پوهنتون های خصوصیادیه اتحاز

  د.همکاری های خویش را ازدیاد بخش بین المللی تحصیالت عالی ملی وهای با نهاد کنفرانس ها 

 ا ر هراتدر  نماینده گی های کشور های خارجیهرچه بیشتر بخش همکاری های تحصیلی  توجه تماس و جلب

 .نمودخواهیم  کتوراماستری و د برنامه هایبه  ظرفیت و فرستادن استادان بخاطر ارتقاء

  با بنیاد های خیریه کشور در تماس خواهیم بود تا زمینه تحصیالت را برای اشخاص بی بضاعت فراهم نمایند تا

 دهند.ادامه ب دخو صیلۀ تحصیالت عالی الغیاث به تحسسات و همکاری مؤسسؤجوانان بتوانند با کمک این م

  با بانک های معتبر کشور در تماس خواهیم بود تا بتوانیم با دریافت کمک مالی آنها، زمینه تحصیالت را برای

 جوانانی که بنیه مالی ضعیفی دارند فراهم نماییم.

 جنسیت 9-1

یاث در تمام سطوح مورد توجه بوده و مد نظر گرفته شده است. محصیلن الغ  جنسیت یا جندر در مؤسسه تحصیالت عالی

ف تحصیل برابر مصرو در بخش اناث با امکاناتنظر به ایجابات دینی و فرهنگی ذکور در بخش ذکور و محصیلن اناث 

ر می دایندرجات در مورد اداربعضی دارد و در جلساتی که از طرف  فعالیت مؤسسه به شکل متداوم جندر هستند. کمیته

 .اشتراک می نماید مسؤول آن گردد

ژیک جندر وزارت محترم تحصیالت عالی موضوع جندر را مد نظر مطابق پالن استرات الغیاثمؤسسه تحصیالت عالی 

را در پالن استراتژیک کنونی، در قسمت رفع نیازهای تحصیلی، مشوره دهی و خدمات، داشته و فعالیت های خویش  

فته شده است و برای ارتقای ظرفیت و حقوق مساوی شان  طرح های زیر کار است، که با تدوین آن بودجه در نظر گر

 می توان به اهداف استراتژیک در قسمت جندر نایل خواهیم آمد. 
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 سسهؤم افزایش بودیجه 10-1

گونه چالغیاث تمام بودجه خویش را از طریق فیس محصالن تمویل می نماید و تا کنون هی مؤسسه تحصیالت عالی   

وژه های علمی ، تحقیقات انفرادی و پرو تآلیف کتب مختلفه از طریق نشرو همینطور  استکمک بیرونی دریافت نکرده 

لیت تا منابع عایداتی دیگری را از طریق فعاکوشش می گردد در آینده  و ببخشیم می بودجه خویش را تقویت می توان

 .کند ایجادهای اکادمیک و علمی 

 برنامه های علمی . 2

 ضرورت داشتن پالن استراتیژیک علمی :

می توانیم پیشبرد تمام کار های علمی و اکادمیک استادان را عملی و در قسمت استراتژیک عملی پالن در صورت داشتن    

 . همکاری های الزم را داشته باشیم اجرای رتب علمی شان

مؤسسۀ تحصیالت عالی الغیاث در برنامۀ استراتژیک کنونی، در صدد است تا طرح های جامعی به ارتباط فعالیت های    

علمی استادان، کارمندان اکادمیک و محصالن خواهد داشت و همچنین در مورد ارتقای ظرفیت ها، بلند بردن درجۀ تحصیل 

یجاد برنامه های جدید تحصیلی، تحقیقات و پژوهش های علمی، انکشاف نصاب تحصیلی و امکانات تدریسی استادان ، ا

الن در بر اساس این پاعم در قسمت وضع بودجه انکشافی و طرح برنامه های تطبیقی ساالنه توجه جدی مبذول خواهد شد. 

 گیرد. می مات الزم صورت ااقدنیز تطبیق کریکولم و حل مشکالت مرتبط با برنامه های علمی 

 اهداف برنامه های علمی مؤسسه:

 .برگزاری سیمینار ها، کنفرانس های علمی اسالمی با اهداف رشد سطح آگاهی محصالن و استادان 

  .نوآوری در ایجاد ارزش ها با استفاده از امکانات مادی، معنوی و انسانی موجوده 

 .ظرفیت سازی اعم در امور اکادمیک و اداری 

 الغیاث علمی و نشر مطالب مفید تحقیقی در فصلنامه غنا بخشیدن در تهیه. 

 ایجاد شرایط برای تبلیغات موثر از فعالیت ها و دستاورد های تحقیقی مؤسسه. 

 را مرفوع سازد محصالنبخش های کلینیک حقوقی که تمام خواسته های  غنامند سازی. 
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  تبلیغات دست آوردهای علمی و تحقیقی مؤسسهفعالیت هر چه بیشتر سایت انترنتی مؤسسه برای. 

 .ایجاد مرکز تحقیقات علوم اسالمی در مؤسسه 

 .تاسیس و انکشاف رشته های تحصیلی بر اساس ضرورت های جامعه 

  صالنمحغنامند ساختن کتابخانه با کتابها و کتابخانه الکترونیکی و خرید کتب اسالمی مورد ضرورت. 

  تحقیق به نحوی که منعکس کننده توانایی هایی علمی و فعال سازی سرمایه های ایجاد هماهنگی بین آموزش و

 .دکشور باش جهت همکاری برای بهبود خدمات حقوقی قضایی معنوی فارغ التحصیالن و اساتید این مؤسسه

 ارتقای ظرفیت مسلکی کادر علمی  1-2

ن همکار از طبقه ذکور و اناث نفر استادا 62نفر استاد دایمی با رتب مختلف و  22دارای  مؤسسه تحصیالت عالی الغیاث   

که در دو رشته شرعیات و علوم اسالمی و حقوق وعلوم سیاسی همکاری می نمایند. استادان دایمی در اداره پوهنحی  می باشد

که  اند( نفر مصروف کار 68به تعداد ) دایمی نیز با مؤسسه همکار می باشند. در بخش های مختلف مؤسسه بشمول استادان

( 8بخش های امور محصالن، کتابخانه و نشرات، مرکز الکترونیکی و انترنت، اداری و خدماتی را در برمی گیرد. همچنان)

 نفر در بخش خدماتی و امنیتی ایفای وظیفه می نمایند.

محترمه  منصور غمی و محترماز ره برگشته اند می توان رفته و دوبا و دکتورا ماستری برنامه هایکه به  ازجمله استادانی   

ضی ه شکیب محترم عبدالخالق فیدر بخش شرعیات و علوم اسالمی و محترم مسعود حقجو، محترم احمد شایار مونیکا حیدر

اسماعیل  ر و محترممبصاشاره داشت. همچنین محترم عبدالبصیررم عزیز احمد کریمی در بخش حقوق وعلوم سیاسی تحو م

رم محت . عالوتهً می باشنددر بخش شرعیات و علوم اسالمی در کشور پاکستان خود  PH.D نوشتن رسالهحقانی مصروف 

دالمتین منیب و محترم عبدالخالق حقانی  در بخش حقوق وعلوم سیاسی در کشور ایران عب محترمفضل احمد احمدی، 

 خود هستند. PH.Dمصروف پروگرام 

پالن استراتژیک کنونی، مؤسسۀ تحصیالت عالی الغیاث برنامه های فوق لیسانس و دکتوری را برای تعداد زیادی از در    

استادان در نظر دارد، که تطبیق این برنامه ها اعم از طریق بودجه خود مؤسسه و در نتیجۀ همکاری های که قبالً این مؤسسه 

 یه داشته است، محقق خواهد گردید.از کشورهای هندوستان، ایران، پاکستان و ترک
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 ارتقای ظرفیت کارمندان پوهنحی ها 2-2

در بخش های فعال مؤسسه در نظر گرفته شده و دکتور ماستر افزایش جذب کادر مجرب  پالن استراتژیک کنونی، در   

چهار استاد دایمی  به  شرعیات و علوم اسالمی است تا بتوانیم مشکالت را در زمینه های مختلف حل نمایم. در بخش 

با  .ضرورت احساس می شودمتخصص و مجرب دیگر جهت همکاری در دیپارتمنت های تعلیمات اسالمی و فقه و قانون 

ی که از فارغان پوهنحی شرعیات و علوم اسالمی و پوهنح هدف تأمین نیروی انسانی الزم در این پالن پیش بینی گردیده است

 هستند جذب نماییم. مؤسسه ادارۀ را دارند و خواهان شمولیت درری که شرایط کانهایمؤسسه، آ حقوق و علوم سیاسی

 .در نظر گرفته می شوداز کشور به خارج بورسیه  4همچنین برای ارتقای ظرفیت کارمندان اداری به تعداد 

، نفر لیسانس 8ماستر و به تعداد نفر  8به تعداد همین راستا در سال جاری توانستیم بخاطر تربیت خوب استادان مجرب، در   

 .بودندنفر از فارغین این مؤسسه  3 که از این جمله نماییم را داشتند جذب هر دو پوهنحیکه شرایط کادری 

 ایجاد پوهنحی های جدید 3-2

 را از وزارت تحصیالت عالی اخذ نموده است می نث دارای دو پوهنحی فعال که مجوز آمؤسسه تحصیالت عالی الغیا   

)تعلیم و گرپوهنحی دی چهار در قسمت ایجاداست تا بعد از کسب اعتبار اکادمیک نظر به نیاز جامعه، در نظر همینطور  باشد.

استری را به و مخدمات لیسانس بتواند با ایجاد این پوهنحی ها  درآینده و روانشناسی( اقدام نماید و مدیریت، اقتصادتربیه، 

 . کندجامعه تقدیم 

این مؤسسه با ایجاد پوهنحی های جدید تصمیم دارد که استادان بیشتر را جذب و از این طریق ظرفیت های خویش را جهت   

 ارتقای ظرفیت علمی کشور در زمینه رشته های مختلف افزایش دهد. 

 علمی ات تحقیق 4-2

 :نشرات مؤسسهمدیریت  رشد و ارتقای کمیته تحقیقات و 

قیقی و نشراتی حمی باشد که تمام فعالیت های ت نشراتمدیریت دارای کمیته تحقیقات و  تحصیالت عالی الغیاث ۀمؤسس   

لیت های عمدۀ . فعاطی جلسات جداگانه و تصمیم های مستقالنه به پیش برده می شود و مدیریت نشرات از طریق این کمیته

آداب الشریعه، شرح اذکارنوی، سیرت معطر خیرالبشر، اصول و  تهیه و تآلیف کتبعبارت اند از:  1398این بخش در سال 

(، سازمانهای بین المللی، حقوق بین الملل خصوصی جلد اول و دوم، ح)رام ابوحنیفه مبادی فقه و ویژه نامه سیمنار علمی ام

 می باشند.حقوق بین الملل عمومی جلد اول که توسط اساتید این مؤسسه تآلیف گردیده اند، 
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میته کبودجۀ خاص و تسهیالت کافی به کمیتۀ تحقیقات و مدیریت نشرات اختصاص یابد وپالن مد نظر است تا دراین 

به یک مرکز مجهز تحقیقاتی تبدیل گردد تا استادان، محصالن و فارغان این مؤسسه بتوانند تحقیقات  خویش را  تحقیقات

است که  شر شده و قرارین تحقیقات در فصل نامه علمی  منتدست آورد های ا در مقاطع مختلف تحصیلی به انجام برسانند.

 گردد. همگانینیز  نگین الغیاث اسالمی بعدا از طریق تلویزیون

 : در دو زمینه فعالیت می نماید کمیته تحقیقات و مدریت نشرات

 مؤسسه.علمی  هو فصلنامو حقوقی( اسالمی )ی آموزشعلمی وانتشارات چاپی شامل تهیه و تألیف کتب  -1

که عمال  گین الغیاثاسالمی ن شبکه تلویزیونیویب سایت مؤسسه، شبکۀ اجتماعی فیسبوک و امل نشرات الکترونیکی ش -2

 . ریس برنامه های اسالمی و حقوقی مداوم اجرا می نمایدتد ،علوم اسالمینشرات خویش را در بخش 

 :کتب و رساالت تحقیقی نشر و تالیف 

ود خ با داشتن یک مجله علمی تحقیقی سعی در رشد و توسعه هرچه بیشتر تولیدات علمی الغیاث مؤسسه تحصیالت عالی    

در نظر دارد که منبعد به استادان حق ترجمه، تالیف و نشر کتب ممد همچنین،  شیدن به محتوای این تولیدات دارد.و غنا بخ

ی تعیین شده س هاو متناسب با رفرن پوهنحی ها مطابق با نصاب تحصیلی درسی پرداخت نماید. کتاب ها و تألیفاتی که

 علمی این مؤسسه محسوب گردند. کادر، می تواند از جملۀ آثار ماندگار مؤسسه باشد

 ایجاد برنامۀ ماستری 5-2

نظر به پیشرفت علوم و بلند رفتن درجۀ تحصیالت در جامعۀ افغانستان، نیاز می رود تا سطح تحصیالت عالی در مقاطع فوق 

لیسانس در مؤسسات تحصیالت عالی نیز ارتقاء یابد. از این رو، در پالن استراتژیک کنونی، طرح ها، برنامه ها و اقدامات 

الزم در نظر گرفته می شود تا مؤسسه بتواند اعتبار اکادمیک خود را در کوتاه ترین فرصت کسب کند، و به تعقیب آن با 

نظر است تا برنامۀ ماستری در بعضی از پوهحی ها را مطابق به مقررات و لوایح را در وکتحضور داشت استادانی به سویۀ د

 وزارت تحصیالت عالی افغانستان ایجاد نماید.

 انکشاف نصاب  6-2

یته مکمیته خاص باز نگری نصاب تحصیلی را ایجاد نماید و توسط این ک تامؤسسه تحصیالت عالی الغیاث در نظر دارد     

ات مطابق به مقرر نصاب تحصیلی هر دو پوهنحی خود را  محصالنو بعد از ارزیابی عمومی از  نصاببه همکاری کمیته 

 باز نگری نماید.  صیالت عالی وزارت تح
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همچنین با تصویب الیحه جدید نصاب تحصیلی وزارت تحصیالت عالی آزادی های آکادمیک در بعضی موارد برای 

مؤسسات و پوهنتون ها تفویض خواهد گردید. با در نظر داشت این آزادی ها، امیدواریم بتوانیم مطابق به ضرورت های  

 .یمیباز نگری و تجدید نمانصاب تحصیلی را  توسعویانکشافی و 

 تضمین کیفیت و اعتباردهی  7-2 

 :رشد و فعالیت هرچه بیشتر کمیته تضمین کیفیت و اعتباردهی مؤسسه

یش آغاز نموده مؤسسه قبالً ایجاد و به فعالیت خو اصلی ارتقای کیفیت با کمیته های فرعی کمیتهو دفتر ارتقای کیفیت   

قای کیفیت و ارت ارزیابی دیپارتمنت ها و ارزیابی اصالحی بیرونی برای است. تمام ارزیابی های خودی برای بهبود تدریس،

تواند کمیته های فرعی ب در این برنامه تعهد می سپارد تا از طریق فعالیت همینطوراعتباردهی از این طریق انجام می شود. 

کوشش سه این مؤس .به اجرا بگذاردتنظیم و کیفیت و اعتباردهی  بق چارچوب جدید ارتقایرا مطا انواع ارزیابی هابسهولت 

قرار  اعتبار دهی دوم عتباردهی را تکمیل و به مرحلهمرحله اول ابرای عبور از ارهای الزم معی 1398می نماید تا اخیر سال 

تضمین وم مرحلۀ ستالش ها وجود خواهد داشت تا قبل از پایان عمر این برنامۀ استراتژیک بتوانیم از و به تعقیب آن  یردگ

 کیفیت و اعتبار دهی نیز عبور نماییم و به اعتبار اکادمیک مؤسسه نایل آئیم. 

 انکشاف مواد تدریس  8-2

 :میتود های جدید تدریسبکار گیری 

ه از صمؤسسه تحصیالت عالی الغیاث از زمان ایجاد تا کنون، از روش های استندرد تدریس استفاده نموده و در این عر    

ز ا است. از روش های مورد استفاده تدریس در این مؤسسه می توان شده کشور در پیشبرد دروس کار گرفتهاساتید نخبه 

 دروس عملی، سیمینار، کنفرانس اشاره داشت. ، بحث و مباحثهلکچر،  انواعی چون:

وسه محصل ر پرالغیاث برای ارتقای هر چه بیشت تحصیالت عالی  ۀ، مؤسستحصیالت عالینظر به پالیسی های جدید     

را در سال روان آغاز نموده و در نظر دارد  مانند عملی، تحقیقاتی، پروژه ی و پژوهشی محوری، تطبیق میتود جدید تدریس

 این میتود را بشکل اساسی آن در ظرف یک الی دو سال آینده رشد همه جانبه بدهد. 

 E- Learning Educationتحصیالت الکترونیکی  9-2

به کدام بخش اکادمیک چنین جوازی ارایه نگردیده است تا از طریق  کشور و وزارت تحصیالت عالی فعالً  در سطح   

زارت وولی مقرره و طرح های به منظور راه اندازی چنین برنامه های تحت کار انترنت خدمات آموزشی را به پیش ببرند. 



 

20 
 

جواز، مؤسسه تحصیالت عالی الغیاث آمادگی های الزم .  در صورت آغاز این میتود و گرفتن است محترم تحصیالت عالی

از طریق ویدیو کنفرانس ها و  در آیندهتا  تحصیالت الغیاث در نظر دارد ۀمؤسسبنابرین، . خواهد داشترا در این زمینه 

 . دروس خود را آغاز نمایدتلویزون نگین الغیاث در بعضی موارد و مضامین بصورت آنالین 

 دسترسی به تکنالوژی معلوماتی   10-2

 :تقویه زیربنای الکترونیکی مؤسسه

 :نموداز امکانات و داشته های الکترونیکی مؤسسه می توان به موارد زیر اشاره 

  ؛می گردد ادارهآ تی  مدیریتمرکز کنترول انترنیتی که از طریق 

 ؛متضمن تبلیغ فعالیت های علمی و اکادمیک مؤسسه می باشد سایت انترنتی موسسه 

 ؛و یوتوب صفحه فعال فیسبوک  

 ؛کمیته آموزش الکترونیکی  

 ؛اسالمی نگین الغیاث تلویزون 

 ؛آم بی 2،5 یپکیج انترنت 

  ؛محصالنامور دیتابیس معاونیت 

 ؛سیستم ایمیل داخلی مؤسسه 

 ؛تسهیالت ثبت نام از طریق سایت برای محصالن 

  ؛پایه کامپیوتر 20موجودیت 

 به تمام محیط و محوطه موسسه و انترنیت موجودیت پوشش وایفای. 

 موارد ذیل پیش بینی شده است:موسسه  کنونی،در پالن استراتیژیک  

 ؛یحاضری الکترونیک 

 ؛کتاب خانه آنالین 

  ؛های الکترونیکیغنامند سازی و ارتباطات هرچه بیشتر کتابخانه با سایر کتابخانه ها و کتابخانه 

 ؛سسهؤارزیابی آنالن م 

 ؛کتابخانه انترنت 



 

21 
 

 ؛تلویزیون نگین الغیاث از بیشتر استفاده 

 ؛پایه لپ تاب 35کامپیوتر به پایه   20از  بخش آی تی ارتقاء 

 ؛وشش محوطه توسط کامره های امنیتیپ 

  ؛ام بی 5ازدیاد پکیج انترنیتی به 

 ؛دیتابیس سرتاسری موسسه ایجاد 

 ؛سهسو انکشاف ویب سایت مو ءارتقا 

 نگین الغیاث ارتباط انترنیتی بخش مرکز مؤسسه با بخش نسوان و تلویزون.  

 ایجاد توأمیت ها 11-2

 ،یعال التیمتقابل با مؤسسات تحص یها یهمکار ۀبه منظور جلب توج یژهیوِ یبرنامه هامؤسسۀ تحصیالت عالی الغیاث    

 نیب یارتباط با نهاد ها جادیو همچنان ا یخارجنهاد های تحصیلی و تحقیقی  ، یداخل یو خصوص  یدولت یپوهنتون ها

، دارد. از این طریق تالش می شود تا هم برای کادر علمی مؤسسه و ندینما یم تیو پژوهش فعال قیکه در امر تحق یالملل

ردن ود و هم برای بلند بمهبا ش محصالن نخبه و پر تالش فرصت های کسب تجارب علمی، تحقیقی و یا ادامۀ تحصیل 

   از امکانات استفاده شود.کیفیت و اعتبار مؤسسه 

 دسترسی به تحصیالت عالی. 3

 دسترسی به تحصیالت عالیتوان افزایش  1-3

تن دو با با داشمؤسسه تحصیالت عالی الغیاث در نظر دارد مؤسسه را در جهت نیازهای تحصیلی جامعه انکشاف بدهد.      

محصل اعم از ذکور و اناث را طبق مقررات و لوایح وزارت تحصیالت  500پوهنحی )شرعیات و حقوق( ساالنه بیشتر از 

تعلیم و تربیه، در بخش شرعیات و علوم اسالمی و ایجاد پوهنحی های  دوره ماستر  راه اندازیعالی جذب می نماید. با 

اخته و این هدف را تا حدی میسر س می تواناین پالن استراتژیک پیش بینی شده است  اقتصاد، مدیریت و روانشانی که در

 تا فعالً  دارد این زمینه وجوده در از این طریق دسترسی جوانان به تحصیالت عالی را افزایش دهد. هرچند نسبت به مشکالتیک

ب نشده اند، ولی بعد از کس متذکره تأسیسای هجواز راه اندازی ماستری در بخش شرعیات و علوم اسالمی و ایجاد پوهنحی 

 اعتبار اکادمیک در زمینه های فوق نیز اقدامات جدی صورت خواهد گرفت.



 

22 
 

 افزایش دسترسی طبقه اناث به تحصیالت عالی 2-3

مؤسسۀ تحصیالت عالی الغیاث با فراهم کردن زمینۀ مناسب برای طبقۀ اناث که مشمول محل مستقل و وسیع با امکانات و    

زیادی را از طبقۀ نسوان در پوهنحی های دوگانۀ این مؤسسه  محصالنتوانسته است و اساتید مجرب اناث تجهیزات الزم 

طرح ها و برنامه های جامعی روی دست است تا بر عالوه مهیا کردن  مؤسسهدر پالن استراتژیک کنونی، این  جذب نماید.

هولیت های سبا موسسات خیریه در تماس است تا با جلب حمایت آنان در قسمت جذب بیشتر طبقه اناث ت تسهیالت کافی

و به این منظور یک تعمیر جدید در بهترین موقیعت شهر با تمام امکانات مخصوص طبقه اناث تحت  الزم را فراهم نماید.

، که با مهیا شدن زمینه های بهتر میتوان ادعا نمود که میزان بود ینده نزدیک شاهد افتتاح آن خواهیمکار می باشد که در آ

 طبقۀ اناث بسیار افزایش خواهد یافت. محصالنجذب 

 و تطبیق سیستم کریدیتتقویت  3-3

با آغاز فعالیت خود این سیستم را عملی نموده است و طی سالهای گذشته توانسته مؤسسه تحصیالت عالی اسالمی الغیاث    

 بهتر آن در عمل پیاده نماید. این سیستم را بشکل 

الگو گیری ا ب خواهیم نمود. دراین میتود هاتفاده در پالن جدید استراتیژیک از روش های بین المللی تطبیق این سیستم اس    

 از میتود کشور پاکستان و هندوستان استفاده خواهد شد.

 تقویت خدمات محصالن 4-3

 تسهیالت برای محصالن:

، مطابق شرایط تعیین شده از سوی وزارت محصالندر خصوص جذب  حاضر مؤسسه تحصیالت عالی الغیاثدر حال    

 کانکور محصل می  پذیرد.  تحصیالت عالی از طریق

حارنوالی و شرعیات با دو دیپارتمنت: فقه و قانون و  -جذب محصالن در دو پوهنحی )حقوق با دو دیپارتمنت: قضایی   

تعلیمات اسالمی( که جواز آن اخذ شده است، صورت می گیرد. ایجاد تناسب میان محصالن، اساتید، صنوف و امکانات 

و اول نمره های هر سمستر درفیس سمستر خویش تخفیف قابل مالحظه ای دریافت می کنند.  محصالن نخبهوجود دارد.  

یلی در همچنین ساالنه یازده بورسیه تحص برای اول نمره کانکور نیز تخفیف در فیس سمستر اول مدنظر گرفته شده است.
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سوالی ها ول که از والیات ذکور محصالن خارج از کشور برای محصیلین نخبه و اول نمره ها در نظر گرفته شده است. برای

مناسب برایشان آماده ساخته شده است و می توانند از امکانات و تسهیالت خواست لیلیه با امکانات  هستند در صورت در دور

 لیله استفاده نمایند.

وف و تادان، صندر پالن استراتژیک کنونی، بودجه ی به منظور ایجاد تسهیالت کافی، تناسب میان محصالن و اس   

ۀ همچنان محیط سرسبز، سالم و وسیع، کتاب خانتجهیزات)ایجاد تعمیر پنج طبقه با تمام امکانات عصر( وضع شده است. 

 ، ترانسپورت رایگان، لیلیه برای محصالنی که از راه دور می آیند، توجۀ بیشتر صورت خواهد گرفت. برای wi-fiمجهز، 

 . طرحی روی جذب فرزندان شهدا و معلولین با تخفیف ویژه و در مواردی رایگان نیز 

 :قرار آتی است در نظر گرفته شده است برای محصالن مهمی که در پالن استراتژیک کنونی،  خدمات
 وره دهی حقوقیخدمات مش 

 سترسی به کتابخانه هاد 

  مراعات نمودن تناسب جنسیت طبقه اناث و ذکور 

  یاثمحیط مؤسسه تحصیالت عالی الغمهیا ساختن تسهیالت تدریسی رهایشی برای محصالن در صنوف، لیلیه ها و. 

 الغیاث ن در مؤسسه تحصیالت عالیکوشش در جهت باالبردن سطح جذب تعداد بیشتر محصال. 

 رغان مؤسسه تحصیالت عالی الغیاثو معیاری سازی اسناد تحصیلی فات ستندردها رعای. 

 تن کمیته از طریق فعال ساخاسالمی، تربیتی، جندر و غیره  ،بهتر ورزشی، تفریحی، تخنیکی، حقوقی خدمات ارایه

 های مربوطه خارج از نصاب بخاطر رشد ذهنی و جسمی محصالن.

  و مؤسسات  الن خود مؤسسه و سایر پوهنتون هابین محص، فرهنگی و علمی مسابقات علمی ورزشیراه اندازی

 تحصیالت عالی.

  فراهم سازی زمینه کارهای علمی و سیر های علمی و تطبیقات ساحوی و باالخره تطبیق و تعقیب قوانین، لوایح و

مقررات وزارت تحصیالت عالی که رهنمود بسیار خوبی در تمامی بخش های فوق الذکر برای پوهنتون ها و 

 مؤسسات تحصیالت عالی می باشد.

 با محیط کار های عملین تطبیق پروسه آشنایی پیش از وقت محصال 

  نو وارد. محصالنمعرفی بخش های مهم مؤسسه مانند کتابخانه، کلنیک حقوقی و محیط مؤسسه برای 
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 هازیربنا. 4
رای بمؤسسۀ تحصیالت عالی الغیاث زیر بناها و یا زیر ساخت ها عبارت از مجموعه ی از امکانات و تجهیزاتی است که     

در پالن استراتژیک کنونی، مؤسسۀ تحصیالت عالی الغیاث بودجه ی  مؤسسه الزامی می باشد. پیشبر امور علمی و اداری

خاصی را به منظور ارتقا و بلند بردن امکانات و تجهیزات زیربنایی در نظر گرفته است، که فشردۀ آن در ذیل تذکر رفته 

 است:

 ساخت زیربنا های تدریسی 1-4

علمی و  امور ت خود مؤسسه می باشدکه ملکی جداگانه تعمیر مکان مناسب در دو دارای مؤسسه تحصیالت عالی الغیاث   

ی در خدمت محصالن و اساتید م وسیع تدریسیدر دو منزل با امکانات هرکدام تعمیر  دو . ایناداری خود را به پیش می برد

 باشد.

و شرعیات  حقوقدد تا محصالن هرچه بیشتر دراین زمینه مجهز گر مدنظر است که کلینیک حقوقی مؤسسه کنون،ر پالن د

 های عملی را در آن سپری نمایند.بتوانند بسهولت کار

عمیر یک ت کنونی،در پالن  می باشد. مدرن تدریسی بزرگ مجهز با وسایل ) ذکور و اناث(  صنف درسی 32مؤسسه دارای 

م اکنون ه و بزرگ با پنج منزل با تمام امکانات  وسایل مدرن تدریسی در دو بخش ذکور و اناث در نظر گرفته شده است

  کار اعمار آن جریان دارد. 

کولیر در  و در زمستان و ایرکندیشن ت گرمایشی و سرمایشی، سیستم گرم کردن از طریق بخاریدر خصوص تسهیال    

 دارد، ولی برای نو سازی این تجهیزات پالن و برنامه های روی دست است. وجودتابستان 

 کنفرانس صالون 2-4

ورد ه و منفر را دارد بخاطر پیشبرد کنفرانس ها و محافل بزرگ ساخته شد  250 ک صالون مجهز کنفرانس که گنجایشی   

عۀ و تجهیزات و ابعاد صالون کنفرانس را توس . در پالن استراتژیک جدید تالش صورت می گیرد تااستفاده قرار می گیرد

 عصری بسازیم.

 لیلیه برای اناث و ذکور 3-4

راتژیک . در پالن استلیلیه دارد و این یک امتیاز برای محصالن است مؤسسه تحصیالت عالی الغیاث برای طبقه ذکور   

سهولت  ینطور تجهیزات استندر و عصر وهم  ،لیلیه برای طبقه اناث نیزبر عالوه لیلیه برای ذکور، در تعمیر جدید   کنونی،

 نظر گرفته شده است.در  الزم  یها
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 تریا و طعامخانهیکف 4-4

در . می نمایدو طعامخانه دارد که سهولت های الزم را در امور تغذیه و آسایش محصالن فراهم   فعآل مؤسسه یک کانتین   

ا خدمات در گرفته شده است تآن هابه قسم استندرد و عصری سهولت در تعمیر جدید مؤسسه اینپالن استراتژیک کنونی، 

 بهتری را برای محصالن و استادان مهیا شود. 

 جمنازیوم و ساحه سبز 5-4

در پالن  .ار داردلیبال در اختیامؤسسه تحصیالت عالی الغیاث فعآل ساحه سبز بسیار وسیع با میدان های ورزشی فوتبال و و   

داده  استندرد و عصری آن اختصاص به قسمه در تعمیر جدید مؤسسبودجه ویژه برای ایجاد جمنازیوم استراتژیک کنونی، 

  شده است. 

 کلینیک حقوقیتوسعه  6-4

تجهیز  ژیک کنونی،استراتمی باشد. در پالن تعمیر مستقل  دارای یک کلینیک حقوقی با مؤسسه تحصیالت عالی الغیاث فعالً 

 است. در نظر گرفته شدهو همچنین البرتوارهای پوهنحی های که ایجاد خواهد شد  مدرناین کلینیک با تمام لوازم و وسایل 

  

 توسعۀ دفاتر کاری 7-4

به منظور پیشبرد امور علمی و اکادمیک برای ریاست، معاونیت ها، پوهنحی  دارای ادارات موسسۀ تحصیالت عالی الغیاث،

می باشد. در پالن استراتژیک کنونی، ادارۀ مستقل برای مرکز تحقیقات، کمیتۀ نظم دسپلین،  ها ها، مدیریت ها و کمیته

 و انکشاف مسلکی در نظر گرفته شده است.  مدیریت آی تی

 خطرات مدیریت  8-4

ت زیان مالی و حوادث غیر مترقبه، در اساسنامه مؤسسه تحصیالت عالی اسالمی الغیاث پیش بینی های الزم درصورت خطرا

صورت گرفته است. از پیش بینی های در نظر گرفته شده می توان به تعطیلی مؤقت یا دایمی مؤسسه در صورت وقوع حاالت 

 صیالت عالی با حفظ تعین سرنوشت محصالن اشاره نمود.آتی به پیشنهاد مؤسس و شورای علمی مؤسسه و تایید وزارت تح

 .بروز حاالت فوق العاده نظامی، سیاسی، طبیعی ناگوار و حاالت غیر قابل کنترول دیگر که مؤسسه از آن متضرر شود 

 .از دست رفتن منابع پولی و مالی مؤسسه به نحوی که مؤسسه نتواند مصارف عادی خویش را تکمیل و تدارک نماید 

  .بروز فساد و سؤ استفاده در مؤسسه 


