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  1399خلص گزارش ربع اول سال 

قسمیکه معاونیت محترم امور علمی پوهنتون مستحضر اند ، از اوایل ماه حمل الی اکنون به منظور 

جلوگیری از شیوع ویرویس کرونا در کشور ، از ادرس حکومت  تصامیم اتخاذ گردید تـا در کشور،  

قرنظین و تعطیلی را به گونه جدی تعقیب ، پیگیری و تطبیق نماید که در ان جمله کارمندان یا کارکنان 

ام محترم پوهنتون اداره و هدایت مق سر میبردند ولی به نسبت لزوم دید خدمات ملکی نیز در تعطیل به

به دفتر  روزه ، بنده منحیث مسوول تکنالوژی معلوماتی پوهنتون همه علمیو معاونیت محترم امور

، که به مور ذیل را به منصه اجرا سپرده استفعالیت ها و ا، حاضر بوده و با وجود تهدیدات خویش 

 گونه خالصه تحت عنوان گزارش طور ذیل پیشکش میگردد.  

a.  برای رئیس صاحب به گونه متداوم و متواتر و ورکشاپ های انالین تدویر مجالس

پوهنتون ، معاونیت امور علمی ، معاونیت امور محصالن و سایر استادان پوهنتون 

لس رهبری وزارت محترم تحصیالت عالی ، ریاست امج در غرض اشتراک ایشان،

 Google Classهای ذیربط وزارت تحصیالت عالی، در مورد سیستم آموزشی انالین 

Room ...وسایر برنامه های دگر 

b.  همکاری با اعضای کادر علمی پوهنتون در بخش ایجاد و ایدیت کورس های انالین

 گروپ ...  WhatsUpو  Google Class Roomدر 

c.  به نسبت قرنطین و تعطیلی در ادارات ، نهادهای دولتی وکارکنان خدمات ملکی در

ی از آمریت تکنالوژی معلوماتی به صورت همه روزه نده گیکشور ، تنها بنده به نما

چالش ها و مشکالت تخنیکی از قبیل ، انستالیشن رفع در دفتر حاضر بودم و در بخش 

ل چالش های ارتباطی انترنتی با استادان و کارمندان سیستم های عامل ، سافتویر و ح

علوماتی و رفع پوهنتون همکاری نموده و قادر به ارایه خدمات بهتر تکنالوژی م

 عوارض تخنیکی آنها بیدون کدام سکتگی در امور گردیده ام . 
d.  چک و حل چالش های تخنیکی شبکه انترنتی و تکنالوژی معلوماتی پوهنتون به صورت

 دوامدار و در اولویت کاری خویش. 
e.  ترتیب ، تحریر ، پخش و نشر مطالب مورد نیاز و قابل نشر در ویب سایت رسمی و

اعی فیسبوک پوهنتون از قبیل ، پخش و نشر اطالعیه ها ، بست های خالی صفحه اجتم

 کادری پوهنحی ها و سایر موارد دگر... طبق هدایت معاونیت امور علمی پوهنتون. 
f.  در بخش ارشیف الکترونیکی، دریافت مکاتیب و اسناد رسمی از ادرس ادارات ذیربط

ت مربوطه پوهنتون تعلیم وتربیه ان به اداراوزارت محترم تحصیالت عالی و ارسال 

 غرض اجراات هرچه بهتر امور یومیه ... 



g.  1399ارسال گزارش ماهوار استفاده از انترنت از بابت ماه های حمل ، ثور و جوزای 

 به مقام محترم وزارت تحصیالت عالی...
h.  ذریعه ایمیل رسمی پوهنتون ، ترتیب و پروسس نمودن تصدیق اسناد یک تن محصل

 ه از دیپارتمنت ریاضی به کشور بلغاریا ... در جریان قرنطین . فارغ شد
i.  تعقیب و پیگیری موضوع طرح ، ایجاد و انکشاف ویب سایت جدید این نهاد تحصیلی

توسط وزارت محترم مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با ریاست محترم تکنالوژی 

 معلوماتی . 
j. در این نهاد در شبکه محلی پوهنتون ام بی باندوید انترنت  50 و فعال سازی  افزایش

شرکت بر اساس قرار داد جدید میان وزارت محترم تحصیالت عالی و ، که تحصیلی 

محترم افغان تیلیکام . به منظور ارایه خدمات موثر و مثمر برای ترویج و انکشاف 

 آموزشی الکترونیکی و استفاده از ان توسط استادان ، کارمندان و محصالن پوهنتون. 

 بااحترام 

 

 امید میاخیل
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