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برگزاری محفل رومنایی از اولین مجله ی فارغان پوهنتون کاردان
اشرتاک رییس پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان در کنفرانس مدیریت تغییر

د ١٤٠٠ پرسلني سمسټر کانکور آزموینه واخیستل شوه
برکت خان صهبا د فربوري میاشتې غوره کتاب لوستونکی شو

تقدیر از همکاری های متداوم عزیزی بانک با پوهنتون کاردان
برگزاری برنامه دیدار با هیئت رهربی پوهنتون کاردان

سیر علمی اعضای انجمن عکاسی پوهنتون کاردان

فهرست



برگزاری محفل رومنایی از اولین مجله ی فارغان پوهنتون کاردان
پوهنتون کاردان به روز پنج شنبه ٢٨ حوت سال روان، طی 
محفل با شکوه و با حضورداشت هیئت رهربی، همکاران 

اسرتاتیژیک و جمعی بزرِگ از فارغان این پوهنتون، از اولین 
مجله ی فارغان پوهنتون کاردان (Aspire) رومنایی کرد.

هدف از برگزاری این محفل، در کناِر رومنایی از اولین مجله
 ی فارغان پوهنتون کاردان، این بود که فارغان پوهنتون 
کاردان گرد هم آمده و از کارکردهای فارغان این پوهنتون 

قدردانی صورت گیرد.

در آغاز برنامه، اقبال نهضت، مسوول دفرت روابط با فارغان 
پوهنتون کاردان، پیرامون کارکردهای دفرت روابط با فارغان، 
برنامه های آینده این دفرت برای فارغان و سهم دهی شان در 

تصمیم های مهم پوهنتون کاردان از جمله پالن اسرتاتیژیک 
پوهنتون کاردان برای سال های ٢٠٢١-٢٠٢٥، معلومات مفصل 

ارایه کرد.

پس از آن، گفتامن ویژه ی میان پنج تن از فارغان پوهنتون 
کاردان تدویر شد که روی سه مورد، سفر علمی و مسلکی 

فارغان، نقش پوهنتون کاردان در این راستا و تبارز دیدگاه ه ای 
شان پیرامون دورمنای آینده پوهنتون کاردان، با هم گفت وگو 

کردند.

در همین حال، میرویس نهضت، رییس اجراییه پوهنتون 
کاردان خطاب به فارغان گفت: «بدون شک جایگاه که امروز 

پوهنتون کاردان به عنوان بهرتین پوهنتون افغانستان در جامعه 
اکادمیک دارد در حقیقت مثره تالش های خستگی ناپذیر و 

نقش ارزنده و مهم تان در بخش های مختلف اقتصادی، 
اجتامعی و فرهنگی در کشور است. شام رسمایه های معنوی 

پوهنتون کاردان هستید و حضور شام به ما بیشرت انرژی و انگیزه 
می دهد تا در رشد علمی و مسلکی جوانان کشور تالش منوده و 

ما را برای داشنت یک افغانستان مرتقی امیدوار می سازد.»

در ادامه آقای نهضت افزود، فارِغان مستعد پوهنتون کاردان،  
رومنایی از نخستین مجله فارغان پوهنتون کاردان، مجله 

خودتان را به شام تربیک عرض می مناییم. رومنایی از مجله 
(Aspire)  در حقیقت تبارز دهنده دیدگاه ما که هامنا با روحیه 

عالی در آرزوی دانش و پیرشفت می باشد، است. من باور دارم 
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که مجله فارغان که بازتاب دهنده دست آوردها و داستان های 
موفقیت تان است، برای نسل جوان کشور الهام بخش بوده و 
از طریق این مجله شام به عنوان یک الگو، زمینه انگیزه دهی 
جوانان کشور را برای رسیدن به اهداف علمی شان و داشنت 

یک آینده درخشان مساعد می سازید.

سحر نوریان، یکی از فارغان رشته اقتصاد پوهنتون کاردان 
گفت: «خوشحال هستم که امروز در برنامه گردهامیی فارغان 

و رومنایی از اولین مجله ی فارغان اشرتاک کردم. مجله 
فارغان ابتکار خالقانه پوهنتون کاردان است و این پوهنتون 

همواره در پی ایجاد ارتباط پایدار با فارغان بوده است.»

ولید خالقی فارغ رشته کمپیوتر ساینس ضمن سپاس گزاری از 
راه اندازی گردهامیی فارغان چنین گفت: «گردهامیی امروز 

فرصت خوب برای دیدار فارغان باهم و تبادل نظر و تجربه های 
شان بود در کنار این، رومنایی از اولین مجله فارغان یک گام 

مثبت در راستای بازتاب دیدگاه های فارغان است و از این 
اقدام شان تقدیر می کنیم.»

مجله فارغان پوهنتون کاردان نشان دهنده ی تعهد پوهنتون 
کاردان در تحکیم روابط با فارغان و بیانگر ماموریت آن که 

هامنا الهام بخش برتری علمی و مسلکی است، می باشد. هم
 چنان در این دست  آورد ها، دیدگاه ها و نگرش فارغان برای یک 

آینده بهرت پوهنتون کاردان بازتاب داده شده است.

زهره جالل فارغ رشته اداره تجارت گفت که افتخار حضور 
 (Aspire) در برنامه گردهامیی فارغان را دارد و مجله فارغان

برای وی انگیزه داده است تا تالش بیشرت کند و بتواند 
دست آوردها و دیدگاه های خود را از این طریق رشیک 

سازد.

این برنامه با رومنایی رسمی از مجله فارغان پوهنتون کاردان و 
گرفنت تصاویر یادگاری پایان یافت و در کنار این، فارغان 

فرصت داشتند تا با سایر فارغان و رهربی پوهنتون کاردان دیدار 
داشته و تبادل نظر کنند.
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اشرتاک رییس پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان در کنفرانس مدیریت تغییر
داکرت سید عبداملعز میرزاده، رییس پوهنځی اقتصاد پوهنتون 

کاردان، به روز پنج شنبه، ١٤ ماه حوت ۱۳۹۹، در هامیش 
 (GBSN) مجازی شبکه جهانی نهادهای تحصیلی رشته تجارت

که هم چنان به عنوان «اهمیت پیگیری تغییر برای جهان 
فراگیر» نیز شناخته می شود، اشرتاک کرد. هدف اساسی از 

گردهامیی  های ویژه ی اعضای شبکه جهانی نهادهای تحصیلی 
رشته تجارت را همکاری های فرامرزی تشکیل می داد که مترکز 

شان باالی دخیل ساخنت جامعه برای مقابله با چالش های 
بزرگ جهانی بود.

این جلسه، زمینه  ی سهم گیری فعال اعضای شبکه جهانی 
نهادهای تحصیلی رشته تجارت را برای بهبود آموزش مدیریت و 
تجارت در کشورهای در حال توسعه، فراهم ساخت. موضوعاتی 

که در این برنامه، بحث شد با نظریات اعضای این  شبکه، 
پیرامون آموزش آنالین در جریان همه گیری ویروس کرونا و 

اقتصادهای نوظهور، همراه بود.

داکرت میرزاده گفت: «روشن فکران افغان باید تالش کنند 
تا در همچو برنامه ها رشکت کرده و از تجارب بدست آمده 

در جامعه خود استفاده کنند.»

پوهنتون کاردان، یگانه پوهنتون افغانستان است که عضویت 
شبکه ی جهانی نهادهای تحصیلی رشته تجارت را که یک 

سازمان غیرانتفاعی است و در زمینه بهره برداری از ویژه گی های 
شبکه  ی جهانی نهادهای تحصیلی تجارت، جهت شناسایی 

نیازهای اساسی برای مدیران، متشبثان و رهربان برای 
کشورهای در حال توسعه، توسط افزایش کیفیت و مدیریت 

آموزش محلی، کمک می کند؛ دارا می باشد.

پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان با همکاری دفرت روابط بین 
املللی و همکاری های اسرتاتیژیک این پوهنتون، یکجا کار می

 کند تا پوهنتون کاردان عضویت شبکه های شناخته شده ی 
تجاری را کسب کند و پالن های جامع و فراگیر را برای امضای 

تفاهم نامه ها با نهادهای معترب ملی و بین املللی، طرح کنند که 
متامی برنامه های تحصیلی پوهنتون کاردان را دربرگیرد.

در حال حارض، برنامه های تحصیلی لیسانس و ماسرتی در اداره 
تجارت پوهنتون کاردان، اعتبار اکادمیک خود را از سوی شورای 

اعتباردهی برای برنامه های تحصیلی در عرصه تجارت، کسب 
کرده است.
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د ١٤٠٠ پرسلني سمسټر کانکور آزموینه واخیستل شوه
کاردان پوهنتون ویاړي، چې د روان ١٣٩٩ کال د کب 

میاشتې په ٢٢مه یې د ١٤٠٠ ملریز کال د پرسلني سمسټر 
کانکور آزموینه واخیسته. دا آزموینه د لیسانس او ماسټري 
د ګڼ شمېر مینه والو په ګډون د دې پوهنتون د تایمني او 

پروان دو څانګه کې واخیستل شوه.
د لیسانس پروګرامونو کانکور آزموینه د تایمني او د ماسټري 

پروګرامونو آزموینه په پروان دو څانګه کې واخیستل شوه، چې 
ډېر شمېر کسانو په بېالبېلو تحصیيل پروګرامونو کې نوم لیکنه 

کړې وه او په کانکور آزموینه کې ګډون وکړ.

د کانکور آزموینې پایلې د همغې ورځې په ماسپښین اعالن 
شوې، چې د کاردان پوهنتون په ویب سایټ کې د الس ريس وړ 

دي او غوښتونکي کوالی يش د خپلې آی.ډي او زېږ کال په 
مرسته یې الندې لینک کې وګوري:

موږ ټولو هغو غوښتونکو ته چې د کانکور آزموینه یې په بریالیتوب 
تررسه کړې او د خپلې خوښې وړ تحصیيل څانګو ته بریايل 

شوي مبارکي وايو او د الزیاتو بریالیتوبونو هیله ورته کوو.

https://bit.ly/38AzqYB
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برکت خان صهبا د فربوري میاشتې غوره کتاب لوستونکی شو
د کاردان پوهنتون د تجارت ادارې د ماسټرۍ محصل برکت 

خان صهبا د میاشتې د غوره کتاب لوستونکي لقب په ګټلو رسه د 
کاردان کتابتون (Premium) کارټ ترالسه کړ، چې له مخې به 

یې د دې کتابتون ټولو رسچینو ته الرسسی ولري.

نوموړي د ٢٠٢١ کال په فربوري میاشت کې دا پنځه کتابونه 
 Management: A Functional Approach, Rules of �umb)

 for Business Writers, Organizational Behavior, O�ce
 (Management, and �e Power of Positive �inking

لوستي وو.

ښاغلی صهبا یو زیارکښ او غوره محصل دی، چې خپل ډېر 
وخت او انرژي د کتاب لوستلو ته ځانګړې کوي او غواړي د 

کاردان کتابتون له رسچینو څخه په ګټې اخیستنې رسه خپله د 
پوهاوي کچه لوړه کړي.

د کاردان کتابتون له (Premium) کارټ ترالسه کولو رسه به 
نوموړی د کتابتون ټولو رسچینو ته الرسسی ولري، له کوم 

لګښت پرته به پرنټ او کاپي کوي، د ٣٠ ورځو له پاره به پنځه 
کتابونه پور اخيل او د کاري ساعتونو پر مهال به هر وخت د 

مباحثې له خونې په نامحدود ډول ګټه اخيل. د دې ترڅنګ به 
هغه د دې فرصت ولري، چې د کتابتون په ميل او نړیوالو 

پروګرامونو کې برخه واخيل.

ښاغيل صهبا د دې لقب له ګټلو وروسته وویل: «تر ټولو مخکې 
ویاړم، چې د یوې رقابتي پروسې پر بنسټ د میاشتې د غوره 

لوستونکي په توګه ټاکل شوی یم. په حقیقت کې کتاب لوستل نه 
یوازې د انسان شخيص ژوند بلکې حرفوي ژوند ته هم بدلون 

ورکوالی يش. د کاردان پوهنتون له کتابتون څخه مننه کوم، چې د 
محصلینو له پاره یې عايل خدمتونه برابر کړي دي.»

د میاشتې غوره لوستونکی د کاردان پوهنتون د کتابتون یو ځانګړی 
پروګرام دی، چې له مخې یې هغه محصلین پېژندل کېږي، چې د 

کتابتون په فعالیتونو کې په فعاالنه ډول برخه اخيل او د یوې میاشتې 
په ترڅ کې تر پنځو کتابونه لويل. د میاشتې غوره لوستونکی هره 
میاشت د رسمي نومونې او غوراوي پروسې له الرې ټاکل کېږي.

د کاردان پوهنتون کتابتون محصلین هڅوي، چې د دې کتابتون 
له بېالبېلو چاپي، آنالین، الکرتونیکي او خطي نسخو څخه ګټه 

واخيل. دې کتابتون د محصلینو د ګروپي کارونو او کتاب لوستلو 
لپاره آرام او خوندي چاپېریال برابر کړی او د دې ترڅنګ له 
کمپیوټر څخه د ګټې اخیستلو او څېړنو آسانتیاوې هم لري.

د کاردان کتابتون د فعالیتونو او آسانتیاوو په اړه د ال ډېرو مالوماتو 
لپاره الندې لینک کېکاږئ: 

https://kardan.edu.af/Success-Center/kardan_library.aspx
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تقدیر از همکاری های متداوم عزیزی بانک با پوهنتون کاردان
پوهنتون کاردان به روز دوشنبه ١١ حوت سال ١٣٩٩، طی یک 

برنامه ی ویژه، با اشرتاک میرویس نهضت، رییس اجراییه 
پوهنتون کاردان و محمد سلیم حبیبی، معاون عزیزی بانک، 
کارمندان بخش های مختلف این بانک، محصالن و فارغان 

پوهنتون کاردان که در عین حال کارمند عزیزی بانک هستند، 
از عزیزی بانک به منظور فراهم سازی فرصت های کاری تقدیر 

کرد.

میرویس نهضت، رییس اجراییه پوهنتون کاردان گفت: 
«ما خرسند هستیم که همکاری های دوجانبه بسیار خوب با 

عزیزی بانک داریم. عزیزی بانک، جایگاه خاصی را در 
میان دیگر همکاران ملی ما دارد. از تالش  و خدمت شان به 

نسل جوان، به خصوص محصالن و فارغان پوهنتون 
کاردان، قدردانی می کنیم.»

وی در ادامه افزود که جای بسا افتخار است که محصالن و 
فارغان پوهنتون کاردان در سطح رهربی و سایر بخش های این 

بانک کار می کنند و الگوهای خوب و الهام بخش برای دیگر 
جوانان هستند.

محمد سلیم حبیبی، معاون عزیزی بانک گفت: «از پوهنتون 
کاردان برای ارایه خدمات با کیفیت تحصیلی با معیارهای ملی 

و بین املللی و محیط اکادمیک که برای جوانان فراهم کرده 
است. قدردانی می کنیم. ما خوشحال هستیم که امروز در کنار 

شام هستیم و همکاری های مداوم با شام داریم. ما همواره 
کوشش می کنیم که با پوهنتون کاردان روابط کاری خوب 
داشته باشیم و یک جا با هم برای ملت افغانستان خدمت 

کنیم.»

میرویس شیرزاد، رییس عواید عزیزی بانک و محصل برنامه 
ماسرتی اداره تجارت پوهنتون کاردان چنین بیان کرد: 

«موضوع های را که در جریان دوره ماسرتی از استادان 
پوهنتون کاردان آموختم در زندگی کاریم تغییرات موثر آورده و 

در کارهایم خیلی کمک کرده است. حتی در جریان قرنطین 
درس ها به صورت آنالین و بسیار خوب برگزار شد و موارد بیشرت 

را یاد گرفتیم.» 

پوهنتون کاردان با افتخار از همکاری های متداوم عزیزی بانک 
با این پوهنتون قدردانی کرده و این نهاد را رشیک اسرتاتیژیک 

مهمی برای خود می پندارد. در سال ٢٠١٥ میالدی، پوهنتون 

کاردان با کمک عزیزی بانک در شعبه ماسرتی خود، یک 
کتابخانه ی دیجیتالی را ایجاد کرد که برای محصالن این 

پوهنتون در عرصه ی کارهای عملی و انجام تحقیقات علمی، تا 
کنون کمک بسزایی کرده است.

عزیزی بانک مناِد خوبی از یک نهاد بانکی در افغانستان است 
که فرصت انجام تحقیقات را برای آن عده از محصالن پوهنتون 

کاردان که در سکتور بانکی و بانکداری پایان نامه های شان را 
می نویسند، فراهم کرده است. این نهاد در جریان سال های 

گذشته، زمینه سیرهای علمی و کاریابی را برای محصالن 
پوهنتون کاردان فراهم ساخته است.

در پایان برنامه، به محمد سلیم حبیبی معاون عزیزی بانک 
جهت همکاری های موثر شان لوح تقدیر از سوی رییس اجراییه 
پوهنتون کاردان اهدا شد. هر دو نهاد به ادامه ی همکاری های 

بیشرت و مداوم شان در بخش تحصیل و ارایه خدمات کاری 
تاکید کردند.

این بانک در سال ٢٠٢٠ به بیش از ٧٠ محصل و فارغ پوهنتون 
کاردان، زمینه های کاری را فراهم کرد. پوهنتون کاردان ضمن 

قدردانی از همکاری های عزیزی بانک در قبال این پوهنتون، از 
این بانک به منظور کمک به محصالن و فارغان خود، صمیامنه 

سپاس گزاری می کند.
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دیدار محصالن جدیدالشمول با هیئت رهربی پوهنتون کاردان

پوهنتون کاردان به روز شنبه ٢ حوت سال ١٣٩٩ خورشیدی، 
برنامه دیداِر فارغان مکاتب و خانواده های شان را با هیئت 

رهربی پوهنتون کاردان، در تاالر کنفرانس های شعبه تایمنی 
دایر کرد.

هدف از برگزاری این برنامه، آشنایی متقاضیان و والدین 
شان با پوهنتون کاردان، امکانات و سهولت ها، نصاب 

درسی و دیدار با هیئت رهربی این پوهنتون بود تا بتوانند 
پرسش های شان را از آنان بپرسند.

در این برنامه، هیئت رهربی پوهنتون کاردان، رؤسای پوهنځی
 ها، آمران دیپارمتنت ها، مدیران تدریسی دیپارمتنت ها، 

استادان، محصالن پوهنتون کاردان و متقاضیان و والدین شان 
حضور داشتند.

در آغاز برنامه معلومات مفصل در مورد پوهنتون کاردان برای 
متقاضیان اشرتاک کننده و والدین شان ارایه شد تا در مورد 

نهاد تحصیلی که قرار است تحصیالت عالی شان را در آنجا فرا 
گیرند، بیشرت بدانند.

پس از آن رهربی پوهنتون کاردان، آقای روئین رحامنی رییس و 
بنیان گذار پوهنتون کاردان، خانم مینه رحامنی معاون علمی، 
آقای میرویس نهضت رییس اجراییه، روح الله رحیمی رییس 

اسرتاتیژی و توسعه و محمد عمران رییس امور مالی پوهنتون 
کاردان، اعضای پنل بودند و به پرسش های متقاضیان و والدین 

شان، پاسخ ارایه کردند.

آقای روئین رحامنی، رییس عمومی و بنیان گذار پوهنتون 
کاردان چنین گفت: «تعریف ما از تحصیالت عالی متفاوت 

است؛ چون ما والدین را جزء از برنامٔه تحصیلی خود می دانیم. 
همه روزه تالش ما بر این است تا محصالن ما رشد و پیرشفت 

قابل مالحظه  ای را در امور علمی و مسلکی خویش داشته 
باشند. عالوه بر این، هدف نهایی ما این است که محصالن 

خود را به بهرتین های کشور مبدل سازیم.»

در همین حال، آقای رحامنی اشاره کرد که اساسی ترین دلیلی 
که سبب شد تا امروز پوهنتون کاردان به معتربترین نهاد 

تحصیلی کشور مبدل شود، اعتامد جامعه بر آن بود. «ما افتخار 
داریم که در مدت  زمان کوتاه، جایگاه بهرتین پوهنتون 
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افغانستان را از آن خود کردیم. کاردان، یگانه پوهنتون 
افغانستان است که با کسب اعتبار ملی  و بین املللی با پوهنتون

 های جهان در رقابت است.» آقای رحامنی افزود.

وی هم چنان خطاب به متقاضیان گفت که حال که قرار است 
شام چهار سال از دوره ی تحصیلی تان را این جا سپری کنید، بناً 

سعی و تالش نهایی به خرج دهید تا به اهداف بلند علمی و 
مسلکی تان دست یابید، پوهنتون کاردان نیز شام را در این 

راستا به بهرتین شکل ممکن کمک خواهد کرد.

آقای رویین در ادامه افزود: «من ضامنت می کنم، هر 
جوانی که به پوهنتون کاردان شامل می شود، در حقیقت 

شامل کاروان برگزیدگان شده و عضو این فامیل بزرگ 
علمی و اکادمیک می شود تا به اهداف خود، دست پیدا 

کند.»

در همین حال، محمد عمران کاظمی، فارغ لیسه خصوصی 
عرفان، در مورد اینکه چرا پوهنتون کاردان را برای ادامه 

تحصیالت خویش انتخاب منوده، چنین گفت: «پوهنتون 
کاردان را به دلیل اینکه  معتربترین پوهنتون افغانستان است و 

سهولت ها و امکانات به روز تحصیلی را برای محصالن خود 
فراهم می سازد، انتخاب منودم.»

پوهنتون کاردان از ١٩ سال بدینسو در عرصه تحصیالت عالی 
فعالیت می کند و کادرهای ورزیده و مجرب را به جامعه تقدیم 

منوده است. محصالن این پوهنتون در طول سال های پسین، 
در جریان دوره تحصیلی و یا هم پس از فراغت، از جمله 

کارآفرینان، متشبثان و رهربان موفق، و در همین حال افراد 
تاثیرگذار در جامعه بودند و می باشند.

در کنار این، مژده رسولی یکنت از فارغان لیسه خصوصی ملکه 
ثریا، در مورد فراگیری تحصیالت عالی اش در پوهنتون کاردان، 

چنین می گوید: «پوهنتون کاردان را به نسبت داشنت محیط 
امن و مصٔون و تجهیزات با کیفیت تحصیلی، برگزیدم.»

پوهنتون کاردان به منظور این که مشکالت اقتصادی مانع 
تحصیل جوانان کشور نشود، ساالنه مبلغ هنگفتی را به کمک
 های مالی و بورسیه های تحصیلی اختصاص می دهد و برای 

سمسرت بهاری سال ١٤٠٠ بیش از ٢٥ میلیون افغانی را به 
همین منظور، در نظر گرفته است.

در پایان این برنامه برای اشرتاک کنندگان فرصت داده شد تا به 
صورت فردی با رهربی پوهنتون کاردان ببینند و پرسش های 

شان را در مورد پوهنتون کاردان و هر آنچه که در این مورد در 
ذهن دارند، از آنان بپرسند.

این برنامه، اولین برنامه دیدار هیئت رهربی پوهنتون کاردان با 
متقاضیان و والدین شان بود. پوهنتون کاردان همواره تالش 

می ورزد تا بهرتین، با کیفیت ترین و به روز ترین خدمات 
تحصیلی را به محصالن خود فراهم بسازد و برای آینده بهرت 

شان کمک کند.
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سیر علمی اعضای انجمن عکاسی پوهنتون کاردان
اعضای انجمن عکاسی پوهنتون کاردان به تاریخ ٢٣ حوت 

سال ١٣٩٩، طی یک سیر علمی از رشکت مشوره دهی 
Dynamic Vision دیدار کردند. هدف از تدویر این سیر علمی، 

آشنایی هرچه بیشرت اعضای انجمن عکاسی با ابزار عکاسی و 
مهارت های عکاسی بود.

 Dynamic در این سیر علمی، مسووالن رشکت مشوره دهی
Vision معلومات مفصل در مورد شیوه و ابزارهای عکاسی ارایه 

کردند.

خاور محمدی محصل دیپارمتنت کمپیوتر ساینس گفت: «برای 
ثبت تصویرهای جدید منظره های جدید نه بلکه چشم انداز و 
دید مهم است. چنین سیرهای علمی، به ما کمک می کند تا 

دید وسیع پیدا کنیم و با مهارت های عکاسی آشنا شویم. دیدار 
از رشکت Dynamic Vision  هم یک تجربه خوب برای من بود 

و توانستم که موضوعات مهم را بیاموزم.»

در این سیر علمی، اعضای انجمن عکاسی پوهنتون کاردان از 
وسایل و ابزار جدید عکاسی و تصویربرداری این رشکت دیدن 
کرده و آموزش های الزم را پیرامون عکاسی حرفه ای دریافت 

کردند.

نازنین محمدی یکی از محصالن رشته اداره تجارت گفت: 
«این سیر علمی برای ما بسیار مفید متام شد و از پوهنتون 

کاردان برای فراهم سازی این فرصت آموزشی برای 
یادگیری بیشرت و کسب تجربه، سپاس گذاری می کنم و 
امیدوارم در آینده نیز این چنین سیرهای علمی، داشته 

باشیم.»

در پایان دیدار، عبداالحسان مهمند، رییس رشکت مشوره دهی 
Dynamic Vision، در مورد موفقیت رشکت ها و فرصت های 

موجود برای تجارت در بازار کار، سخرنانی خویش را ارایه کرد. 

پوهنتون کاردان همواره تالش دارد تا زمینه سیرهای علمی را 
جهت ارتقای مهارت های محصالن خویش فراهم کند.
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