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پرمخ بيونه کې د  د بريښنائي سوداګری

 معلوماتي او مخابراتي ټيکنالوجی کارونه
 ۲ صالح خان صالح پوهنيار کمپيوټر ساينس معلوماتي سيستمونه
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8 12 1396 
د بريښنائي سوداګری پر وړاندې ګواښونه او 

 خونديتوب
 ۴ صالح خان صالح پوهنيار کمپيوټر ساينس معلوماتي سيستمونه
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د خوست واليت په خصوصي نيمه طبي 
لوړو زده کړو موسسو کې د الکترونيکي زده 

فرصتونه او ننګونې کړو لپاره  
 )تحقيقي رساله(

 ۵ صالح خان صالح پوهنيار کمپيوټر ساينس معلوماتي سيستمونه

 
 

 ۶ صالح خان صالح پوهنيار کمپيوټر ساينس معلوماتي سيستمونه د انټرنېټ پر بنسټ زده کړه 1396 2 10
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د الکترونيکي زده   په لوړو زده کړو کې

کړو سيستم پلي کولو لپاره د کاميابۍ 
 بنسټيزعوامل

 ۷ صالح خان صالح پوهنمل کمپيوټر ساينس معلوماتي سيستمونه
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د ګرځنده ټکنالوجۍ پر مټ سوداګريزې 

 الرې چارې
 ۸ صالح خان صالح پوهنمل کمپيوټر ساينس معلوماتي سيستمونه
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 په زده کړه باندې د ټولنيزو رسنيو اغيزې 1398 1 12 
معلوماتي 
 سيستمونه

 ۱۰ صالح خان صالح پوهنمل کمپيوټر ساينس

 7 4 2020 

Issues and Challenges of E-
Learning System Adoption in a 

Public  University of Afghanistan: A 
Case Study of Shaikh Zayed 

University. 
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