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گزارش تأثیرگذاری پنج سال (١٣٩٣-١٣٩٧) پوهنتون کاردان

پوهنتون کاردان با برگزاری یک محفل با شکوه، گزارش 
تأثیرگذاری پنج سال (٢٠١٨-٢٠١٤) خود را در جامعه، رومنایی 

کرد.
گزارش تاثیر گذاری پنج سال پوهنتون کاردان در نوع خود اولین 
سندی است که به تأثیر گذاری یک نهاد تحصیلی خصوصی در 

جامعه می پردازد.

آقای رویین رحامنی، رییس پوهنتون کاردان در بخش افتتاحیه 
محفل گفت: «این گزارش تأثیرات پوهنتون کاردان را در حوزه 

های اقتصادی، اجتامعی، محیط زیستی و فرهنگی در 
افغانستان نشان می دهد. از زمان تاسیس تا به حال، پوهنتون 

کاردان در زندگی اقتصادی و اجتامعی هزاران خانواده تأثیر 
داشته است» . 

وی در ادامه افزود ما از طریق تأثیر مثبت خود در جامعه تعهد 
خود را به آینده روشن در افغانستان نشان می دهیم. در پنج 
سال گذشته، در حدود ٤ میلیارد افغانی در دایره اقتصادی و 
مرصفی پوهنتون چرخیده است که این هزینه شامل حقوق 

کارمندان، پرداخت مالیات، مصارف تحقیقی و برخی از مصارف 
انکشافی دیگر می شود. 

در این برنامه آقای سید غیاث سادات یکی از استادان بخش 
ماسرتی پوهنتون کاردان که خود نیز از پوهنتون کاردان با اخذ 

اولین مدال طال فارغ شده است در صحبت های شان یادآور شد 
که تأثیر پوهنتون کاردان در زندگی شخصی و حرفه ای ایشان 

قابل توجه بوده است. وی اظهار داشت: «تحصیل در پوهنتون 
کاردان برای من کمک کرد تا دانش خویش را برابر با 

استانداردها و رضوریات روز منایم» . 

خانم نرگس جامل مرشف، یکی دیگر از فارغ التحصیالن 
پوهنځی حقوق پوهنتون کاردان که در برنامه رومنایی گزارش 

تاثیر گذاری پنج سال این پوهنتون حضور داشتنتد تاثیر 
پوهنتون کاردان را در زندگی حرفه ای خود مهم عنوان کرد. بانو 

مرشف اکنون رهربی یک برنامه بزرگ توامنند سازی زنان در 
افغانستان را به عهده دارند که این برنامه حدود ٧٠٠٠ عضو در 

رسارس کشور دارد.

 پوهنتون کاردان در صدد است تا بعنوان نخستین پوهنتون 
خصوصی از هیچ تالشی مخصوصا در زمینه ی تطبیق اهداف 

مرتبط به تحصیالت و پژوهش دریغ نه ورزدیده، به خدمات مفید 
خویش در جامعه ادامه دهد.

گزارش تأثیرگزاری پنج سال پوهنتون توسط محققان برجسته 
پوهنتون کاردان تهیه شده است که این گزارش بیانگر نقش 

مهم پوهنتون کاردان در ایجاد فرصت های کاری، تربیه کادر 
های علمی و نیروی برشی توانا در افغانستان است.

١



٢



پوهنتون کاردان کمیته مشورتی همکاری های اسرتاتیژیک را ایجاد منود

پوهنتون کاردان برای معیاری سازی پروسه امضاء و تطبیق تفاهم نامه های اسرتاتژیک با نهادهای مختلف ملی و بین املللی، کمیته 
مشورتی همکاری های اسرتاتیژیک خود را با حضور محرتم مینه رحامنی معاون علمی و اعضای ارشد اداری پوهنتون کاردان، روز 

یکشنبه ١٥ جدی ١٣٩٨ تشکیل جلسه داد.

این کمیته مشورتی روی موضوعات ذیل مترکز دارد:
•  اولویت بندی تفاهمنامه های اسرتاتژیک و فعالیتهای بین املللی

•  تالش برای جلب همکاری های موثر
•  استفاده موثر از تفاهم نامه ها

•  فراهم سازی زمینه مشاوره برای محصالن داخلی و بیرونی
•  فراهم سازی مشوره و پیشتیبانی برای منایندگان پوهنتون کاردان در نشست های بین املللی

•  فراهم سازی مشوره در قسمت ابتکارات و برنامه های جدید

در این جلسه، آقای نرصت رحیمی مدیر بخش همکاری های اسرتاتیژیک پوهنتون کاردان در مورد روند امضای تفاهمنامه ها با 
درنظرداشت اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد معلومات اساسی را ارایه منودند.

در ادامه، اعضای کمیته با درنظرداشت اهمیت اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد تاکید منودند تا با همکاران فعلی پوهنتون 
کاردان، برنامه ها و تحقیقات علمی درمورد اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد آغاز و تطبیق گردد.

پوهنتون کاردان به عنوان با اعتبارترین پوهنتون افغانستان با مترکز روی تحقیق و همکاری های بین املللی و اسرتاتیژیک از هیچ 
تالشی در راستای بهبود کیفیت تحصیالت عالی در افغانستان دریغ منی ورزد.
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پر اړمنو کسانو ژمنۍ جامې ووېشل شوې

د کاردان پوهنتون د رضاکارانو ټولنې د ژمنیو جامو د را ټولولو 
کمپاین په لومړي پړاو کې شاوخوا ٣٠٠ جامې پر اړمنو او بې 

وزلو کسانو ووېشلې.

دا جامې د «یوه ډالۍ، یوه مسکا» کلني کمپاین په ترڅ کې د 
پوهنتون په درې واړو څانګو کې راټولې شوې وې او د محصلینو 

د مشارکت دفرت په مالتړ ووېشل شوې.

د جامو را ټولولو ته د پوهنتون په درې واړو څانګو کې ځایونه 
ځانګړي شوي و، چې د محصلینو او د پوهنتون د کارکوونکو له 
تاوده هرکيل رسه مخ او په سلګونه جامې یې له بې وزلو کسانو 

رسه مرسته وکړه.

د جامو را ټولولو دا کمپاین ال هم روان دی. محصلین او 
کارکوونکي کوالی يش خپلو مرستو ته دوام ورکړي، د دوی 
مرسته شوې جامې د پوهنتون د رضاکارانو ټولنې له لوري په 

دویم پړاو کې پر اړمنو کسانو وېشل کېږي.

دا جامې او د اړتیا وړ نور توکي د سړک د رس پر کاریګرو 
ماشومانو، د ښاروالۍ پر کارکوونکو، کورنیو بې ځایه شویو او پر 
هغو چې د ژمي لپاره یې تودې جامې نه درلودلې ووېشل شوې.

کاردان پوهنتون له ټولو هغو مرسته کوونکو او رضاکارانو، چې په 
دې خیریه کمپاین کې یې برخه اخیستې وه او هغه یې په 

بریالیتوب تررسه کړ، مننه او قدردانی کوي.

٤



پوهنتون کاردان برنامه آموزشی رهربان نوظهور را موفقانه به پایان رساند

پوهنتون کاردان برنامه آموزشی رهربان نوظهور را که از ٢ عقرب ١٣٩٨در پوهنتون کاردان برگزار کرده  بود، در اول جدی با موفقیت به 
پایان رساند. این نخستین ابتکار در بخش آموزش در افغانستان می باشد که در آن اعضای رهربی پوهنتون کاردان در همکاری با 

متخصصان صنعت، کارآفرینان و رهربان سخرنان، جهت روشنگری روی موضوعات مختلف پرداختند، مانند:

 
در این برنامه  ٢٥ تن رهرب نوظهور از برنامه های مختلف پوهنتون کاردان شامل لیسانس و ماسرتی (زن و مرد) از میان بیش از ٢٠٠ 

متقاضی انتخاب شده بودند. محرتم رویین رحامنی بنیانگذار و رییس پوهنتون کاردان، در مورد اهمیت این برنامه گفت: « رهربان 
موظف هستند که مهارت های تیم سازی و مدیریتی قوی داشته باشند» . یک تن از محصل رشکت کننده این برنامه اظهار داشت: « 

برنامه های یادگیری مانند این برای بهبود مهارتهای رهربی و مدیریتی در محیط بسیار رقابتی امروزی برای ما بسیار مفید است. عالوه 
بر این، ما در مورد چگونگی عملکرد خوب و غلبه بر چالش ها بینش عملی بدست آوردیم». پس از امتام موفقیت آمیز برنامه آموزشی، 

یک مراسم با توزیع تصدیق نامه توسط آقای میرویس نهضت، رییس اجرایی پوهنتون کاردان، جهت قدردانی از رشکت کنندگان در این 
برنامه برگزار شد.

•  رهربی تیم ها
•  فلسفه و سبک رهربی

•  خالقیت و امور رسانه
•  ارتباطات اسرتاتیژیک

٥

•  ایجاد فرهنگ مثبت
•  مدیریت تغییر

•  کارآفرینی اجتامعی
•  رهربی در سکتور عامه



٦

اعضای برنامه رهربان نوظهور از پرورشگاه امام بخاری بازدید کردند

اعضای برنامه رهربان نوظهور به تاریخ ١٢ جدی ١٣٩٨ به 
منظور آشنایی با مدیریت این نهاد و همچنان همدلی با کودکان 

که اکرثا مورد توجه جامعه قرار منی گیرند، از پرورشگاه امام 
بخاری بازدید کردند.

 
در این بازدید، رهربی پرورشگاه امام بخاری پیرامون مدیریت، 

عملکرد کلی این نهاد و چگونگی رسیدگی به نیاز های شخصی، 
بهداشتی و درمانی صدها کودک و نوجوان که در این پرورشگاه 

زندگی می کنند، معلومات کلی برای بازدید کنندگان ارایه کرد.

همزمان با این، کودکان داستان های زندگی شان را  تعریف 
کردند و اعضای گروه "رهربان نوظهور" در مورد امید داشنت به 

زندگی و تالش برای آینده ای روشن صحبت کردند. همچنان به 
کودکان انگیزه دادند تا اعتامد به نفس قوی داشته باشند و با 

عزم و اراده محکم با جهان روبرو شوند. 

 ځالندا علیزی یک تن از اعضای گروه "رهربان نوظهور" 
پوهنتون کاردان این چنین گفت: " من هرگز در زندگی مانند 

امروز احساساتی نشده بودم، می توانستم غم، اندوه، افکار 
ناراحت کننده و امید برای فراهم ساخنت یک زندگی خوب در 

آینده را ، در چشامن این کودکان ببینم." 

صابر مرادی یکی دیگر از  اعضای گروه "رهربان نوظهور" 
افزود: " میخواهم از پوهنتون کاردان و تیم که این برنامه را 

برگزار کرده است سپاسگزاری کنم و به همکارانم پیشنهاد می 
کنم که برنامه های بیشرتی را در این زمینه برگزار کنند تا تاثیر 

مثبت براین طبقه از جامعه داشته باشیم." 

بازدید از پرورشگاه امام بخاری بیشرت در مورد همدلی و مراقبت 
از کودکان بود همچنان در این دیدار برخی از کودکان داستان 

های چگونگی گم شدن والدین شان را نیز تعریف کردند. 

در حاشیه این برنامه رهربی پرورشگاه امام بخاری ضمن 
قدردانی از بازدید کنندگان ، برای همکاری میان این دو سازمان 

ابراز امیدواری کرد.



٧

کاردان پوهنتون د ساینس او نوښت ميل نندارتون کې دویم ځای خپل کړ

د افغانستان د مخابراتو او مالومايت ټکنالوژۍ وزارت د ٢٠١٩ کال د 
ډیسمرب په ٢٩ مه د ساینس او نوښت ميل نندارتون جوړ کړ، چې له 

ټول هېواد څخه د بېالبېلو پوهنتونونو شاوخوا ٥٠ پروژې پکې 
وړاندې شوې.

د کاردان پوهنتون د کمپویټر ساینس محصلینو په دې نندارتون کې 
د نوښت څلور پروژې وړاندې کړې، چې د ژوري پالوي له لوري 
وارزول شوې. د پروژو پایلې د ډیسمرب په ٣١ مه د یو لړ ځانګړو 

مراسمو په ترڅ کې کابل رسینا هوټل کې اعالن شوې، چې کاردان 
پوهنتون په افغانستان کې د پروګرام لیکنې د لومړنۍ ژبې په 

وړاندې کولو رسه دویم مقام وګاټه. دا پروژه د میالد اکربي په 
نوښت د کمپیوټر ساینس د محصلینو له لورې وړاندې شوله.

د کاردان پوهنتون د انجنیري او مالومايت ټکنالوژۍ پوهنځي 
رییس دکتور امیرزاده احمدزي د دې السته راوړنې په اړه وویل:« 

زه د میالد اکربي او همکارانو له هلو ځلو، د کاردان پوهنتون د 
نوښت البراتوار او ټولو هغو محصلینو څخه چې په خپلو لوړو 

استعدادونو یې کاردان پوهنتون ته ویاړ بښلی مننه او قدردانی کوم. 
د دې لویې بریا مبارکي محصلینو او د پوهنتون علمي پالوي ته 

وایم.»

کاردان پوهنتون د خپلو محصلینو وړتیاوې او هلې ځلې ستایي او د 
محصلینو د هڅولو لپاره د دا ډول پرګرامونو له جوړولو هرکلی 

کوي.



د حقوقو پوهنځي کلنۍ متثیيل محکمه جوړه شوه

د کاردان پوهنتون د حقوقو پوهنځي د محصلینو د حقوقي او مسلکي سویې د لوړولو او د هغوی ترمنځ د سامل رقابت د زمینې برابرولو په موخه 
خپله کلنۍ متثیيل محکمه جوړه کړه. دا محکمه د روان ١٣٩٨ کال د سلواغې په ٩ مه د تایمني څانګې د کنفرانسونو په تاالر کې جوړه شوې 

وه. په دې محکمه کې ګډونوال محصلین د روان کال په پیل کې د حقوقو پوهنځي د موظفې کمېټې له لوري ټاکل شوي وو.
په دې متثیيل محکمه کې د درېیم او څلورم سمسټر محصلینو پر یوې فريض قضیې باندې کار وکړ او په جال ډول یې صورت دعوا او دفاعیه 

ترتیب کړه. هر ټیم له قضایي پالوي، څارنوال، مدافع وکیل، منيش، تورن او شاهدانو څخه مرکب وو او محصلینو په بېالبېلو رولونو کې متثیل 
وکړ.

د افغانستان د مدافع وکیالنو مرستیال عبیدالله حمید محصلینو ته په خپلو خربو کې وویل:« د متثیيل محکمو جوړول د عميل زده کړو په برخه 
کې مهمه ونډه لري، د حقوقو پوهنځي محصلینو ته اړینه ده، چې د نظري زده کړو ترڅنګ الزمې مسلکي زده کړې او مهارتونه ولري.» ښاغيل 
حمید د کاردان پوهنتون د حقوقو پوهنځي د محصلینو عميل فعالیتونه د ستاینې وړ وبلل. دا رقابتي سیايل د بېروين ژوري پالوي له لوري، چې 

د قضائیه قوې، لویې څارنوايل او د افغانستان د مدافع وکیالنو د ټولنې له استازو مرکب و، داوري کیدله او بریايل ټیم، غوره قايض، غوره 
څارنوال او غوره مدافع وکیل ته د پوهنتون د رهربي پالوي له لوري ستاینلیکونه هم ورکړل شول.

کاردان پوهنتون تل د خپلو محصلینو لپاره د عميل زده کړو د زمینې برابرولو او د هغوی د وړتیا لوړولو په موخه ورته فرصتونه رامنځ ته کوي.

٨



پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان برنامه شبیه سازی تجارت را برای محصالن پوهنځی اقتصاد به روز یکشنبه ١٥ جدی ١٣٩٨ آغاز منود. 
در حدود ٤٥ محصل بخش تجارت بین امللل از دیپارمتنت اداره تجارت در مجلس مقدماتی این برنامه که از سوی استاد عبدالخالق خان 

شینواری ارایه گردید، حضور داشتند.

 شبیه سازی های تجاری به محصالن و استادان کمک می کند تا در یک محیط واقعی با یکدیگر روی ایده ها کار کنند و در مورد موقعیت 
ها و مفاهیم تجاری صحبت کنند. عالوه بر این، با تصمیم گیری های مختلف برای رشکت های شبیه سازی شده خود، محصالن ایده ها و 

دروس تیوری خود را در مودل های عملی تطبیق می کنند.

تحقیقات بیانگر این است که شبیه سازی های تجاری برای محصالن این توانایی را می بخشد که تیوری ها را در عمل پیاده کنند. همچنان 
این برنامه ها به محصالن کمک می کند تا مهارت های ارتباطات خود را بهرت سازند چون در شخصیت کاری آینده شان تاثیرگذار خواهد بود. 

پوهنتون کاردان با ایجاد چنین فرصت ها تالش دارد تا محصالن را با برنامه های اجراییوی و پروسه تطبیق تیوری ها نیز آشنا بسازد.

پوهنتون کاردان برنامه شبیه سازی تجارت را آغاز منود

٩



محصالن پوهنتون کاردان در محفل گرامیداشت از شانزدهمین سالگرد 
قانون اساسی افغانستان اشرتاک کردند

کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان سمینار یک روزه را پیرامون گرامیداشت از قانون اساسی افغانستان به روز سه شنبه ١٧ جدی 
١٣٩٨ برگزار منود. هدف از این برنامه آشنایی اشرتاک کننده گان با قانون اساسی کشور و کاربرد آن در حوزه های مختلف زندگی بود. 

در این سمینار محصالن دیپارمتنت های اداره تجارت، انجنیری سیول، کمپیوتر ساینس، حقوق، ماسرتی اداره تجارت و ماسرتی روابط 
بین امللل اشرتاک داشتند.

دراین سمینار:
•  داکرت ذکیه عادلی، معین امور اجتامعی وزارت عدلیه

• محمد ایوب یوسفی، کمیشرن کمیسیون مستقل حقوق برش
•  داکرت لطف الرحمن سعید، استاد پوهنتون کابل

•  عبدالرووف هروی، عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی سخرنانان کلیدی بودند که بعد ازسخرنانی شان به 
محصالن فرصت داده شد تا سواالت خویش را پیرامون موضوعات بحث شده بپرسند.

در اخیر برنامه محمد اقبال یوسفی، یک تن از اشرتاک کنندگان این برنامه و از فارغان بخش ماسرتی اداره تجارت پوهنتون کاردان 
گفت: "من از پوهنتون کاردان برای زمینه سازی برگزاری این سمینار سپاسگذارم. با اشرتاک در این سیمینار من در مورد قانون اساسی 

معلومات مفیدی دریافت منودم و همچنان فرصتی فراهم شد تا یکبار دیگر با فارغان پوهنتون مالقات منایم."
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د حقوقو پوهنځي محصلینو د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عديل او قضايي
مرکز په علني محمکه کې ګډون وکړ

د کاردان پوهنتون د حقوقو پوهنځي یو شمېر محصلینو د اداري 
فساد د درنو جرمونو پر وړاندې د عديل او قضايي مرکز په علني 

محکمه کې ګډون وکړ او بېالبېلو قضیو ته د رسېدو الرې چارې 
یې له نژدې ولیدلې.

په دې لیدنه کې محصلینو قضیو ته درسېدو، د قضايي غونډو 
صورت، قضايي ترشیفاتو او نورو اړوندو مسایلو په تړاو اړین 

مالومات ترالسه او بېالبېلو قضیو ته د رسېدو پرمهال د قاضیانو 
له علمي او مسلکي تجربو څخه برخمن شول.

د دې علني محکمې په څنډه کې د محکمې د رییسې قايض 
انیسه رسويل قضایاو ته د رسېدو څرنګوايل په اړه محصلینو ته 

بشپړ مالومات ورکړل.

په یادې علني محکمه کې ګډونوالو محصلینو په دا ډول غونډو 
کې ګډون د نظري بحثونو د ال ښه درک په موخه خورا مهم 

وباله او له مسوولینو یې وغوښتل، چې د نورو بېالبېلو قضیو په 
علني محکمو کې هم د ګډون آسانتیا ورته برابره کړي.
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کاربرد شیوه های جدید درسی  در پوهنځی انجنیری و تکنالوژی پوهنتون کاردان

پوهنخی انجیرنی و تکنالوژی معلوماتی پوهنتون کاردان با 
استفاده از روش های مبتنی برنتیجه (OBE) و محصل محوری 

(SCL) که کورس های آموزشی آن در اواسط سال ١٣٩٨ توسط 
تریرنان مسلکی وزارت تحصیالت عالی ج.ا.ا و پوهنتون کاردان 
برای کادر علمی کاردان  دایر گردیده بود؛ محصالن را در رقابت 
های درون صنفی روی موضاعات مختلف مشغول می منایند که 
محصالن از مزایایی این سیستم بسا خرسند هستند و مشکالت 

شان را به شکل گروهی در همکاری و مشورت استاد مربوطه 
حل میکنند.

همچنان پوهنځی انجنیری و تکنالوژی با همکاری استادان و 
آمرین دیپارمتنت های انجیرنی و کمپیوتر ساینس به جای 

اجرای کارخانگی و امتحان صنفی، برای محصالن پروژه می 
دهند. محصالن در جریان کار روی پروژه های شان، قادر می 

شوند که آموخته های نظری خویش را به گونه عملی با همکاری 
استاد مربوطه اجرا کنند؛ که این روش سبب رشد محصالن 

گردیده و محصالن بیشرت از پیش روی پروژه های خویش کار 
می کنند. 

به همین ارتباط محرتم دیپلوم انجنیر داکرت میرزاده احمدزی 
رییس پوهنځی انجنیری و تکنالوژی پوهنتون کاردان از ٥ اال ٧ 

دلو ١٣٩٨ با مناینده گان صنوف در هر دو شعبه پوهنتون 
کاردان ( پروان دو و تایمنی ) دیدار کرد که در آن عالوه بر 

بررسی جریان دروس ختم سمسرت، چالش ها فراراه محصالن ؛ 
در مورد  تغییرات در شیوه تدریس استادان و فواید آن بحث 
صورت گرفت که مناینده گان صنوف از شیوه جدید محصل 
محوری برعالوه تشکری، خواهان حامیت پوهنتون از پروژه 

های شان در آینده شدند.
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د سېول انجنیري څانګې د محصلینو ترمنځ د پُل جوړولو سیايل

د کاردان پوهنتون د سېول انجنیري ډیپارټمنټ د دې پوهنتون د 
انجنیري ټولنې په همکارۍ د Popsicle Stick Bridge سیالیو 

لومړنی پړاو د ١٣٩٨ کال د سلواغې په نهمه تایمني څانګه کې 
جوړ کړ.

دا سیايل د سیول انجنیري محصلینو ته د یوه په زړه پوري مېتود 
په ډول جوړه شوې وه، څو وکوالی يش په دې برخه کې شته 

ستونزو او ننګونو ته نوښتیزې حل الرې ولټوي او ګروپي کار او 
فعالیت ته پراختیا ورکړي. د سیالۍ موخه تر ډیره محصلینو ته دا 
ښودل و، چې د انجنیري برخه کې ستونزې څه ډول حل کوالی 

يش او څنګه په خپل کار کې بریايل کېدای يش.

په سږنیو سیالیو کې د انجنیري څانګې د محصلینو دوه کسیزو او 
څلورکسیزو ډلو د یوه الرښود استاد په همکارۍ هڅه وکړه، چې 

له ساده لرګیو او چسپ څخه پلونه ډیزان او جوړ کړي.

کاري ډلو ته د پلونو د جوړولو د څرنګوايل، پیاوړتیا، ظاهري بڼې 
او د تخنیکي راپور د وړاندې کولو پر بنسټ امتیازونه ورکړل 

شول.

په دې سیالۍ کې د یاد ډیپارټمنټ ٥٠ تنو محصلینو، چې په ١٧ 
بېالبېلو ډلو وېشل شوي وو، برخه اخیستې وه. د دې سیالۍ 

لومړی مقام د (Saan Bridge) پل، چې د ١٣٢،٦ کیلو ګرام وزن 
پر وړاندې مقاومت وښود، وګاټه دویم مقام د (Popsicle) پل 

چې د ١٣٢،١٢ کیلوګرام وزن مقاومت یې درلود او درېیم مقام د 
(Popsicle Stick) پل چې د ٩٢ کیلوګرام وزن پر وړاندې یې 

مقاومت درلود، خپل کړ.

د دې څانګې یو تن محصل شهیرالله وايي، له خپلو ټولو 
استادانو مننه کوم، چې موږ یې په داسې یوه علمي سیالۍ کې 
ګډون ته وهڅولو او هیله ده، چې په راتلونکي کې زموږ هڅې 

بریالۍ يش.
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پوهنتون کاردان میزبان کارگاه آموزشی  زنان در رسانه بود

پوهنتون کاردان در همکاری با نهاد نسل مثبت  (G+)، انستیتوت  
Français d'Afghanistan (IFA)، امور فرهنگی سفارت فرانسه، 

نهاد حامی رسانه های آزاد افغانستان - نی، و کمیته مصونیت 
خربنگاران افغانستان کارگاه آموزشی سه روزه را از تاریخ ١٤ الی 

١٦ دلو ١٣٩٨ تحت عنوان «زنان در رسانه» برگزار منود.

دو روز اول این کارگاه در شعبه پروان دو پوهنتون کاردان و روز 
آخر آن در انستیتوت (IFA) برگزار گردید.

در روزهای اول ودوم ، آموزش های پیرامون موضوعات مختلف 
روزنامه نگاری و بازارهای رسانه دایر گردید. و روز سوم یک میزگرد 

با مترکز بر فرصت ها و چالش های مشارکت زنان رسانه ای در 
انستیتوت (IFA) برگزار شد. 

این میزگرد برای حامیت و قدردانی از زنان فعال در رسانه ها و 
توامنند سازی و الهام بخشیدن به محصالن روزنامه نگاری در 

افغانستان برنامه ریزی شده بود.

احمد صدام سیام پناه یکی از محصالن و عضو انجمن علوم 
سیاسی پوهنتون کاردان گفت: «این برنامه فرصتی عالی برای 
فارغان و محصالن دوره لیسانس خربنگاری بود که ٤٠ محصل 

طبقه اناث از چهار والیت در آن رشکت کرده بودند که هدف 
اصلی این برنامه الهام بخشیدن و ایجاد انگیزه برای زنان 

خربنگاربرای آینده کاری شان بود و از پوهنتون کاردان به خاطر 
فراهم سازی چنین برنامه ها تشکر و قدردانی می مناییم» . 
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محصالن ژورنالیزم و ارتباطات عامه پوهنتون کاردان از آرشیف ملی
و موزیم ملی دیدار کردند

محصالن سمسرتهای اول و دوم دیپارمتنت ژورنالیزم و 
ارتباطات عامه پوهنتون کاردان روز یکشنبه٢٢ جدی ١٣٩٨، 

دو سیر علمی به آرشیف ملی و موزیم ملی کشورداشتند.

در این سیر علمی محصالن با همیاری استاد واحد مهران در 
آرشیف ملی توانستند با آثار باستانی، مکتوب ها و اسناد معترب 

تاریخی کشور و نخستین روزنامه های چاپ افغانستان آشنا 
شوند. آنان گنجینه ای از اثرهای مهم تاریخی را دیدند و به 
کمک کارمندان آرشیف، در مورد این آثار معلومات به دست 

آوردند. 

همچنان، این محصالن به موزیم ملی کشور رفتند و با 
گنجینه ی پربارتری از ارزشمندترین اثرها و مجسمه ها که 

مناینده گی از تاریخ، متدن، فرهنگ و هرن کشور می کند، آشنا 
شدند. 

کبیر غیاثی یک تن از محصالن که در این سیر علمی رشکت 
کرده بود چنین می گوید: «سیر علمی به موزیم و آرشیف ملی 

یک سیر بسیار خوب برای ما بود که در این سیر از انواع 
مجسمه ها، بت ها و دیگر آثار قدیمی دیدار کردیم» . 

عالیه نورزی یکی دیگر از محصالن این دیپارمتنت می گوید:
«ما در آرشیف ملی از مکتوب ها و اسناد هایی مختلف تاریخی 

کشور و نخستین روزنامه های چاپ کشور که شمس النهار، 
روزنامه انیس ، رساج االخبار می باشد را دیدار کردیم  و بسیار 

برای ما مفید بود. امید داریم چنین سیر علمی برای محصالن 
بیشرت محیا شود تا آگاهی محصالن درمورد آثار دوره های 

مختلف تاریخی بیشرت گردد» . 

شایان ذکر است که چنین سیرهای علمی، از یک سو به دانش 
و آگاهی محصالن می افزاید و از سوی دیگر، محصالن قسمتی 
از درس های نظری در صنف را می توانند در عمل ببینند و تجربه 

کنند.
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د هلټ پرایز سیالیو ګټونکې ډله د کاردان پوهنتون په استازیتوب په
 نړیوالو سیالو کې ګډون کوي

د کاردان پوهنتون د هلټ پرایز سیالیو ګټونکې ډله د ملګرو 
ملتونو د کلنۍ هلټ پرایز په یولسمه سیالۍ کې د دې پوهنتون 

په استازیتوب ګډون کوي. د کاردان پوهنتون د محصلینو د ١٣ 
ډلو له منځه په وروستي پړاو کې د استقالل ډله ګټونکې اعالن 
شوه، چې په یاده نړیواله سیالۍ کې به برخه واخيل. د دې ډلې 
غړي عبدالقیوم قیومی، میراحمد جوزجانی او احمد یارس عبدالله 

دي.

هلټ پرایز په نړۍ کې تر ټولو لوی روزنیز پروګرام دی، چې 
ځوانان د زده کړو او کاري آسانتیاو د برابرو له الرې پر دې 

بریايل کوي، چې ټولنیز بدلونونه رامنځ ته کړي.

په افغانستان کې کاردان پوهنتون د «هلټ پرایز» نړیوالو سیالیو 
د سیمه ییز کوربه توب په موخه ټاکل شوی و، چې د بېالبېلو 
ډیپارټمنټونو د محصلینو ترمنځ یې سیالۍ جوړې او د نړیوالو 

سیالیو لپاره یې ګټونکې ډله وټاکله.

 دا پروګرام د ملګرو ملتونو په همکارۍ د نړۍ په پوهنتونونو کې 
د بېالبېلو پروګرامونو د جوړولو له الرې د هغو کسانو په لټه کې 
دی، چې کاري آسانتیاوې او په خپلو طرحو رسه ټولنیز بدلونونه 

رامنځ ته کوي.

 د دې سیالۍ محيل ګټونکې ډله په اتوماتیک ډول د هلټ پرایز 
منطقوي سیالیو ته چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې جوړېږي، الر 

مومي.

 وروسته له هر کوربه هېواد څخه یوه بریالۍ ډله هلته چې 
ګډونوال د ټولنیزو سوداګریو د پیل لپاره الرښوونې او 

سټراټیژیک پالنونه ترالسه کوي، لېږدول کېږي.

د سیالیو وروستی پړاو په سپټمرب میاشت کې د ملګرو ملتونو 
سازمان په مقر کې تررس کېږي او ګټونکې ډلې ته به د خپلو 

سوداګریزو نظریو د عميل کېدو په موخه یو میلیون ډالر جایزه 
ورکړل يش.

١٦



د فولربایټ تحصیيل بورسیې په تړاو محصلینو ته مالومايت بهیر جوړ شو

د کاردان پوهنتون له فارغانو رسه د اړیکو او جندر دفرت، د کابل تعلیمي مشورې مرکز (KEAC) په همکارۍ د امریکا متحده ایالتونو د 
فولربایټ تحصیيل پروګرام په اړه پنځه ورځنۍ مالومايت ناسته د ١٣٩٨ کال د سلواغې په ١٦ مه نېټه جوړه کړه. 

د دې ناستې آره موخه د فولربایټ پروګرام هر اړخیزه شننه وه او په ترڅ کې یې محصلینو ته د نوم لیکنې او اړوندو نورو اصولو په اړه بشپړ 
مالومات ورکړل شول. د پروګرام ګډونوال د کاردان پوهنتون فارغان او د ټولو تحصیيل پروګرامونو د وروستي سمسټر محصلین ول. 

دا مالومايت بهیر د ښاغيل خالد کاریاب له لوري، چې د فولربایټ پروګرام څېړونکی او په KEAC د امریکا د تعلیمي سالکار په توګه دنده 
تررسه کوي وړاندې شو. هغه محصلینو او فارغانو ته په دې تړاو چې څنګه یې یاده بورسیه ترالسه کړه او په دې برخه کې څه ډول هلې 

ځلې وکړې؛ هر اړخیز مالومات ورکړل.

د دې ناستې یو تن ګډونوال په دې اړه وویل:« د دا ډول ناستو جوړول چې موږ پکې د نورو محصلینو تجربې زده کړو او ځان ورته 
معتربو تحصیيل پروګرامونو ته چمتو کړو یو مهم ګام دی او له دې امله له کاردان پوهنتون څخه د زړه له کومې مننه کوو.»

د ناستې په پای کې محصلینو د یادې تحصیيل بورسیې په اړه بېالبېلې پوښتنې وکړې، چې د ښاغيل کاریاب له لوري ځواب شوې. د 
KEAC ټیم د کاردان پوهنتون د چاپېریال او آسانتیاوو ستاینه وکړه او هیله یې وښوده، چې په راتلونکي کې هم ورته پروګرامونه جوړ 

کړي.
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د ملګرو ملتونو د تلپاتې پراختیايي موخو په تړاو یو ورځنی سمپوزیم جوړ شو

د کاردان پوهنتون د اقتصاد ډیپارټمنټ د ١٣٩٨ د مرغومي په 
١٩ مه د ملګرو ملتونو د تلپاتې پراختیايي موخو په تړاو یو ورځنی 

سمپوزیم جوړ کړ.

د دې سپموزیم د جوړېدو موخه په افغانستان کې د یادو اهدافو 
د اهمیت او هغو ته په رسېدو کې د پوهنتونونو ونډه وه، چې په 

تړاو یې هر اړخیز بحث او خربې اترې وشوې. دا خربې اترې تر 
ډېره پر دولسم هدف (مسووالنه تولید او لګښت) باندې 

متمرکزې وې.

د سمپوزیم په لومړۍ برخه کې د اقتصاد وزارت د پالیسۍ او 
ارزونې عمومي رییس ډاکټر میرویس بهیج په افغانستان کې د 

ملګرو ملتونو د تلپاتې پراختیایي موخو د اهمیت او د هغو په 
ترالسه کولو کې د پوهنتونونو د رول په اړه محصلینو ته هر اړخیز 

مالومات ورکړل.

وروسته د اقتصاد وزارت سالکار حفیظ الله حصیف په افغانستان 
کې د یادو اهدافو د سپړنې په اړه پرزنټېشن وړاندې کړ. هغه د 
ملګرو ملتونو تلپاتې پراختیايي موخو هر یوه ته او په افغانستان 

کې د هغو د اهمیت او پيل کېدو په اړه بېله کتنه درلودله.

د سمپوزیم یو تن ګډونوال محصل په دې اړه وویل:« دا یوه 
خورا نوښتیزه او روزنیزه ناسته وه. له کاردان پوهنتون څخه واقعا 
مننه کوم او هیله مې دا ده، چې په راتلونکي هم محصلینو ته د 

یادو اهدافو په تړاو ورته روزنیز پروګرامونه جوړ کړي.»

د پروګرام په پای کې د کاردان پوهنتون د اقتصاد پوهنځي 
رییس ډاکټر سید عبداملعز د سمپوزیم له ټولو وړاندې کوونکو د 

زړه له کومې مننه وکړه او ټولو ټیمونو ته یې د خپلو چارو د بریايل 
پای ته رسېدو مبارکي وویله.
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مناینده پوهنتون کاردان در ورکشاپ بین املللی چالش های شهرنشینی اشرتاک کرد

محرتم امجدخان آمر دیپارمتنت کمپیوتر ساینس پوهنځی انجنیری و تکنالوژی پوهنتون کاردان در ورکشاپ بین املللی (مسایل و چالش 
های شهرنشینی رسیع) در مورد شهرهای پایدار که توسط کمیته دایمی وزیران OIC در زمینه همکاری های علمی و تکنالوژی بتاریخ١١ 

و ١٢  دلو ١٣٩٨  در شهراسالم آباد مرکز کشور پاکستان برگزار گردیده بود اشرتاک ورزید.
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