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فهرست
پوهنتون کاردان برای دومین سال متوالی از کتاب خانه سیار چهارمغز حامیت مالی کرد

گشایش پورتال جدید محصالن و استادان پوهنتون کاردان
سیر علمی محصالن دیپارمتنت اداره تجارت پوهنتون کاردان از وزارت صنعت و تجارت

پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان در جلسه ی مشورتی وزارت اقتصاد رشکت کرد
کمپاین آگاهی دهی پیرامون بورسیه ها و کمک های مالی پوهنتون کاردان

د ١٣٩٩ کال د خزاين سمسټر ممتاز محصلین وستایل شول
په سوداګرۍ کې د مشارکتي کلتور د اهمیت په تړاو آنالین سیمینار جوړ شو

د ځوانو سفیرانو ټولنې غړیو د ملګرو ملتونو د تلپاتې پراختیايي اهدافو په تړاو مالومايت ناسته کې ګډون وکړ
برگزاری برنامه ی ویژه برای فارغان پوهنتون کاردان

برگزاری گفتامِن محصالن پیرامون نقش جوانان افغان در خودکفایی افغانستان
مرضیه  یګانه د میاشتې غوره کتاب لوستونکې شوه

له کورنیو چارو وزارت څخه د حقوقو پوهنځي د محصلینو لیدنه
د ١٤٠٠ پرسلني سمسټر لپاره د کاردان پوهنتون بورسیې او مايل مرستې



پوهنتون کاردان افتخار دارد که به منظور حامیت از نسل
آینده ساز کشور، ترویج و نهادینه سازی فرهنگ کتاب خوانی در 
میان کودکان و جوانان، به روز چهارشنبه ١٥ ثور سال ١٤٠٠، 

تفاهم نامه حامیه مالی را برای دومین سال متوالی با کتاب خانه 
سیار چهارمغز امضا کرد.

این تفاهم نامه با حضورداشت روئین رحامنی رییس و بنیان گذار 
پوهنتون کاردان، میرویس نهضت رییس اجراییه پوهنتون 

کاردان، فرشته کریم رییس موسسه فرهنگی و خدماتی چهارمغز 
و کودکان بازدید کننده از کتاب خانه چهارمغز به امضا رسید.

هدف از متویل مالی کتاب خانه سیار چهارمغز از سوی پوهنتون 
کاردان، دسرتسی کودکان و جوانان به کتاب های مختلف و هم

 چنان تعهد این پوهنتون در قبال دستیابی به اهداف توسعه 
پایدار به ویژه هدف چهارم: آموزش با کیفیت و هدف هشتم: 

کار مناسب و رشد اقتصادی عنوان شد.

روئین رحامنی رییس و بنیان گذار پوهنتون کاردان خطاب 
به کودکان که در کتاب خانه حضور داشتند، گفت که شام 
نسل آینده ساز کشور هستید و برای این که بتوانید آینده 

روشن داشته و به اهداف بلند تان دست یابید، باید هم واره 
تالش کنید تا بیشرت کتاب  بخوانید و به اندوخته های تان 
بیافزایید. وی هم چنان در ادامه افزود: «فعالیت های کتاب

 خانه سیار چهارمغز برای کودکان و جوانان بسیار موثر 
است و ما خرسند هستیم که برای بار دوم از کتاب خانه 

سیار چهارمغز حامیت مالی کردیم.»

پوهنتون کاردان برای دومین سال متوالی از
کتاب خانه سیار چهارمغز حامیت مالی کرد

وی هم چنان ضمن سپاسگزاری از پوهنتون کاردان افزود که 
هدف از ایجاد این کتاب خانه سیار چهارمغز زمینه سازی برای 

دسرتسی کودکان به کتاب  بود. چون ما متوجه شدیم تعداد 
زیادی از کودکان دسرتسی به کتاب خانه نداشته و مکتب ها 
شان نیز کتاب خانه ندارد و نیاز دارند تا در کنار مضمون های 

درسی، کتاب های خارج از نصاب را نیز مطالعه کنند که باعث 
می شود تا سواد خواندن و نوشنت را بیاموزند و اطالعات عمومی 

شان بیشرت شود.

رامین یک تن از بازدید کنندگان این کتاب خانه گفت: «امروز 
زیاد خوش هستم که به کتاب خانه چهارمغز آمدیم و موضوعات 

خوب را یاد گرفتم.» وی هم چنان افزود که من همه روزه منتظر 
این کتاب خانه می باشم تا به ساحه ما بیاید و بتوانم به کتاب

 خانه چهارمغز بیایم و در پهلوی کتاب خواندن رسامی نیز کنم.

فاطمه یکی دیگر از بازدید کنندگان کتاب خانه سیار چهارمغز می
 گوید که هفته دو بار در روز های یک شنبه و چهارشنبه این کتاب
 خانه به ساحه شان می آید و وی هر بار ٢٠ دقیقه راه را طی می

 کند تا به این کتاب  خانه بیاید و کتاب بخواند. وی در ادامه 
افزود: «هم چنان نه تنها کتاب می خوانم بلکه بازی های مختلف 

چون ترانه  خوانی و بازی با لغات را نیز کار می کنم که
خوشایند است و پیام های خوب را یاد می گیرم.»

فرشته کریم رییس موسسه فرهنگی و خدماتی چهارمغز 
بیان داشت که جای بسا افتخار است که پوهنتون کاردان 

به عنوان یک نهاد معترب تحصیلی مسوولیت اجتامعی خود 
را انجام داده، و برای دومین بار نهاد چهارمغز را حامیه مالی 
منوده و از فعالیت های که به نفع جامعه و به خصوص نسل 

آینده ساز کشور است حامیت می کند.
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نهاد چهارمغز از سه سال بدین سو در شهر کابل با داشنت پنج 
کتاب خانه سیار فعالیت دارد و روزانه بیش از ١٠٠ کودک و 

نوجوان برای بازدید از این کتاب خانه می آیند و کتاب 
می خوانند. پوهنتون کاردان برای مدت یک سال و برای دومین 

بار است که از این نهاد حامیت مالی می کند.
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پوهنتون کاردان برای دومین سال متوالی از
کتاب خانه سیار چهارمغز حامیت مالی کرد



به عنوان بخشی از تعهد پوهنتون کاردان برای دستیابی به 
اهداف توسعه پایدار، به ویژه هدف چهارم: آموزش با کیفیت، 
این پوهنتون با ایجاد پورتال جامع برای محصالن و استادان، 

گام قابل توجه دیگری در جهت دیجیتالی شدن پوهنتون 
برداشت. سیستم مدیریت یادگیری (LMS) پوهنتون کاردان 

نشان دهنده پیرشفته ترین پورتال آموزشی در بخش تحصیالت 
عالی افغانستان است. این فن آوری که برای اولین بار در اوایل 
سال ٢٠٠٦ به کار برده شد، ضمن افزایش بهره وری، ارتباطات، 
انعطاف پذیری و تجربه محصالن، به بهبود یادگیری و آموزش 

نیز کمک می کند.

این ویژگی ها با توجه به همه گیری ویروس کرونا، بیشرت به روز 
شده است که شامل بارگذاری و بارگیری مطالب و مواد درسی، 

دسرتسی به موضوعات مهم، حارضی آنالین، درس ها، 
امتحانات و ارتباطات میان استادان و محصالن می شود. دفرت 
سیستم مدیریت اطالعات ما افتخار دارد که آخرین نسخه این 

فن آوری را برای کمک بهرت به اعضای هیئت علمی، استادان و 
محصالن ما پیشکش کرده است.

فرزانه، محصل ماسرتی اداره تجارت پوهنتون کاردان برای 
ایجاد چنین پورتال محصالن که اخیراً به روز شده است از 
رهربی پوهنتون کاردان اظهار سپاس و قدردانی کرد. وی 

افزود: «ما از طریق پورتال جدید می توانیم مواد درسی
فورم های گفت وگو، کارهای خانگی و امتحانات خود را در یک 
مکان مشاهده مناییم. در ضمن می توانیم کارخانگی های خود 

را به راحتی دانلود و پس از امتام آنها را اپلود کنیم. جدا از این، 
انتخاب مضمون ها در آغاز هر سمسرت نیز بسیار سهل و ساده 

شده است.»

گشایش پورتال جدید محصالن و استادان پوهنتون کاردان
دفرت سیستم مدیریت اطالعات پوهنتون کاردان مسوول برآورده

  ساخنت نیازهای تکنالوژی و فن آوری پوهنتون کاردان است که 
بدین لحاظ ابزارهای فن آوری به روز جهانی را برای استادان، 

محصالن و کارمندان پوهنتون کاردان فراهم می  کند.

عالو الدین قریشی، هم آهنگ کننده سیستم مدیریت 
اطالعات پوهنتون کاردان چنین گفت: «پوهنتون کاردان 

قبالً نیز دارای پورتال آموزشی بود که استادان و محصالن را 
در زمینه آموزش و تحصیل به ويژه در زمان همه گیری 

ویروس کرونا، رهنامیی و آنها را در زمینه ارایه درس های 
آنالین در دوران قرنطین کمک می کرد. در حال حارض ما این 
پورتال را بیشرت توسعه داده ایم. ساخت این پورتال بیشرت از 

دو ماه طول کشید. ما با افتخار گفته می توانیم که پورتال 
جدید با معیارهای بین املللی سازگار است.

٤



محصالن دیپارمتنت اداره تجارت در چندین سیر علمی به 
سازمان های ملی و بین املللی مرتبط به رشته شان رشکت کرده و 

موضوعات مهم و اساسی مربوط به رشته تحصیلی خود را فرا 
گرفته اند.

اگر شام هم عالقمند تحصیل در رشته اداره تجارت هستید و 
می خواهید که در آینده كارآفرین باشید، دریافت لیسانس اداره 

تجارت اولین قدم برای رشوع سفر علمی شام است.

سیر علمی محصالن دیپارمتنت اداره تجارت
پوهنتون کاردان از وزارت صنعت و تجارت

محمد نبی نایل یک  تن از استادان پوهنتون کاردان گفت: 
«ما از وزارت صنعت و تجارت به منظور فراهم سازی فرصتی 

برای دیدار محصالن ما با رییسان ادارات مختلف در این 
وزارت خانه سپاسگزاری می کنیم. این سیر علمی تجربه ی 
عملی خوب برای محصالن بود تا بتوانند دید عملی در مورد 

کار این وزارت داشته باشند.

به عنوان بخشی از تعهد پوهنتون کاردان در قبال دستیابی به 
اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد، به ویژه هدف چهارم: 

آموزش با کیفیت، دیپارمتنت اداره تجارت این پوهنتون به تاریخ 
١٤ ثور سال ١٤٠٠، سیر علمی را به وزارت صنعت و تجارت راه
 اندازی کرد. هدف از دیدار محصالن رشته اداره تجارت از این 

وزارت، دیدار با رهربی وزارت صنعت و تجارت، دریافت 
معلومات در مورد پالیسی ها و پالن های این وزارت، بحث و 
تبادل نظر و توصیه در مورد پیشربد اهداف اسرتاتیژیک این 

وزارت عنوان شد.

در این سیر علمی محصالن با تشبثات کوچک و متوسط 
(SMEs) ، اسرتاتیژی های واردات و صادرات، ایجاد اسرتاتیژی 

ها، رسمایه گذاری های ملی و بین املللی و مدیریت منابع برشی 
آشنا شدند. در همین حال محصالن با رییسان بخش های 

مختلف این وزارت مالقات و در مورد صنعت و تجارت در 
افغانستان با مسووالن این وزارت بحث و تبادل نظر کردند.
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در پایان، ذی نفعان اصلی نیز در بحث ها رشکت کرده و تبادل 
نظر کردند. خانم ساجده محمد طیب، استاد پوهنځی اقتصاد 
پوهنتون کاردان، به منایندگی از پوهنتون کاردان، از وزارت 
اقتصاد برای فراهم سازی فرصت اشرتاک ذی نفعان در این 

فرآیند، به ویژه پوهنتون کاردان، قدردانی کرد. وی هم چنان در 
مورد مشارکت پوهنتون کاردان در اهداف توسعه پایدار، از جمله 

قرارگیری پوهنتون کاردان در رده بندی پوهنتون های تاثیرگذار 
جهان از سوی نهاد تحصیالت عالی تایمز، برای دستیابی به 

اهداف توسعه پایدار سازمان ملل صحبت کرد.

عالوه بر این، وی در مورد نرش گزارش توسعه پایدار سال های 
٢٠٢٠-٢٠١٩ پوهنتون کاردان و مشارکت این نهاد تحصیلی در 

دستیابی به اهداف توسعه پایدار نیز اشاره کرد. پوهنتون کاردان 
جلسه های مختلف معلوماتی، گفت وگو ها و سمپوزیم ها را در 

مورد اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد تا کنون دایر کرده 
است.

سومین سمپوزیوم و اولین کنفرانس ملی در مورد اهداف توسعه 
پایدار در چشم انداز افغانستان از دیگر برنامه های آینده این 
پوهنتون  است. خانم طیب از سهم گیری پوهنتون کاردان با 

وزارت اقتصاد در رابطه با جلسه های مشورتی گزارش داوطلبانه
 ی کشوری اطمینان داد.

پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان در اولین دور جلسه ی مشورتی 
گزارش داوطلبانه ی کشوری که به تاریخ ١٢ ثور سال ١٤٠٠ در 

وزارت اقتصاد برگزار شده بود، اشرتاک کرد. به عنوان بخشی از 
آماده سازی گزارش داوطلبانه ی کشوری و ارسال به مجمع 

سیاسی (HLPF) در جوالی ٢٠٢١ وزارت اقتصاد از مناینده گان 
ادارات دولتی و خصوصی ذی ربط از جمله پوهنتون ها، سکتور 
خصوصی، سازمان های جامعه مدنی و رشکای توسعوی، برای 

مشارکت به صورت حضوری و مجازی دعوت کرد.

در آغاز جلسه داکرت کریمه حمید فاریابی، وزیر اقتصاد و آقای 
  (UNDP) عبدالله الدرداری، مناینده برنامه توسعه سازمان ملل
سخنان شان را در مورد برگزاری جلسه بیان کردند. سپس، نبی 

رسوش، رسپرست معینیت مسلکی وزارت اقتصاد، اطالعات 
 ،(SDGs) بیشرتی در مورد وضعیت فعلی اهداف توسعه پایدار
گزارش قبلی داوطلبانه ی کشوری، چالش های جدید و محدود 

به بیامری کرونا، تبعیض، نابرابری و مسئله تغییر اقلیم ارایه 
کرد.

در همین حال داکرت اسامعیل رحیمی، مشاور گزارش 
داوطلبانه ی کشوری، در مورد  این گزارش توضیحات بیشرت 
داد. وی در مورد مجمع سیاسی سطح باال به عنوان «بهبود 
پایدار و مقاوم در برابر بیامری همه گیر کرونا»، که موجب 

ارتقا ابعاد اقتصادی، اجتامعی و محیط زیستی توسعه 
پایدار می شود، صحبت کرد.

پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان در اولین جلسه ی مشورتی
وزارت اقتصاد رشکت کرد
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پوهنتون کاردان مرست دارد که کمپاینی را پیرامون بورسیه ها و 
کمک های مالی این پوهنتون برای سال ١٤٠٠ راه اندازی

می کند. هدف از راه اندازی این کمپاین بازتاب انواع بورسیه ها 
کمک های مالی پوهنتون کاردان برای محصالن می باشد.

این بورسیه ها و کمک های مالی پوهنتون کاردان شامل
بورسیه های تحصیلی شایسته محور، بورسیه های تحصیلی و 
کمک های مالی ورزشی، بورسیه ها برای فعالیت های شامل 
نصاب درسی و خارج نصاب، بورسیه های فرصت های برابر 

تحصیلی پوهنتون کاردان و کمک های مالی ويژه رییس 
پوهنتون کاردان می باشد.

پوهنتون کاردان برای سمسرت بهاری ١٤٠٠، مبلغ ٢٦ میلیون افغانی را جهت بورسیه ها و
کمک های مالی برای محصالن مقاطع لیسانس و ماسرتی خویش در نظر گرفته است.

کمپاین آگاهی دهی پیرامون بورسیه ها و کمک های مالی پوهنتون کاردان
در این کمپاین، دفرت ارتباطات پوهنتون کاردان فعالیت های  

نظیر ایجاد پالن جامع و فعالیت های متنوع از جمله توسعه
ویب سایت بخش بورسیه ها و کمک های مالی پوهنتون کاردان، 

بسته های تصویری محصالن و پیام های محصالن، رهنمود 
بورسیه ها و کمک های مالی را انجام داد.

پوهنتون کاردان همه ساله مبلغ مشخصی را جهت ارایه 
بورسیه ها و کمک های مالی برای محصالن و جدیدالشموالن 

مقاطع لیسانس و ماسرتی خویش بخاطر تعهد این پوهنتون در 
قبال اهداف توسعه پایدار سازمان ملل به ویژه هدف نخست 

محو فقر اختصاص می دهد تا توانسته باشد گامی اساسی را در 
جهت ارایه خدمات تحصیلی برای همه ی طبقات جامعه فراهم 
سازد و در جهت ریشه کن سازی و محو فقر از جامعه سهم خود 

را ایفا مناید.
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کاردان پوهنتون د یوې غونډې په ترڅ کې د ١٣٩٩ کال د 
خزاين سمسټر هغه ممتاز محصلین چې تر نورو محصلینو یې 

لوړې منرې اخیستې وې، وستایل. د یاد سمسټر د ممتازو 
محصلینو ستاینغونډې د هر ډیپارټمنټ له لوري په جال ډول 

جوړې شوې وې.

د غوره محصلینو ستاینغونډه د هغو محصلینو لپاره ځانګړې وه، 
چې د ١٣٩٩ کال په خزاين سمسټر کې تر نورو لوړې منرې 

اخیستې وې. دا ځل د کاردان پوهنتون د ٩ بېالبېلو ډیپارټمنټونو 
٧٢ محصلینو دا ویاړ ترالسه کړ، چې په ترڅ کې د وړتیا پر 

بنسټ تحصیيل بورسیې او ستاینلیکونه ورته ډالۍ شول.

ښاغيل رحامين زیاته کړه، چې د تېر سمسټر په لړ کې د 
محصلینو لپاره د غوره تحصیيل چاپېریال د برابرولو په موخه یې 
څه باندې ١٠٠ علمي پروګرامونه له هغې ډلې روزنیز ورکشاپونه، 

د ١٣٩٩ کال د خزاين سمسټر ممتاز محصلین وستایل شول
سیمینارونه، کنفرانسونه، غونډې، د ځانګړو مېلمنو ویناوې او 

متثیيل محکمې جوړې کړې دي.

د کاردان پوهنتون د حقوقو پوهنځي محصلې سعدیې ظریفي په 
دې تړاو وویل: «د غوره محصلینو د ستاینې جایزه یوازې یوه 

جایزه نه بلکې د تېر سمسټر په لړ کې د محصلینو د واقعي هڅو 
د پېژندلو په برخه کې یو غوره ګام دی. د دې ترڅنګ، ماته دا 
انګېزه راکوي، چې له تحصیيل نظره غوره عمل وکړم او د وړتیا 

پر بنسټ له تحصیيل بورسیې څخه برخمنه شم. پرلپسې څو ځله 
د دې جایزې ګټل زما او د کورنۍ لپاره مې د ویاړ ځای دی. له 
همدې امله، نور محصلین هڅوم چې په خپلو درسونو کې هڅه 

وکړي، څو دا جایزه ترالسه کړي.»

کاردان پوهنتون ژمن دی، چې د هر سمسټر په پای کې 
محصلینو ته د هغوی د وړتیا پر بنسټ مايل مرستې وړاندې 
کړي. دا یو عميل الره چاره ده، چې د محصلینو تحصیيل 

فعالیتونو ته وده ورکوي او د هېواد په تر ټولو معترب پوهنتون کې 
لوړو زده کړو ته لېواله کوي.

کاردان پوهنتون په دوامداره ډول هڅه کوي، چې د عميل او 
نوښتګرو فعالیتونو له الرې د محصلینو بریاوې په رسمیت 

وپېژين او د زده کړو بهیر د ملګرو ملتونو له تلپاتې پراختیايي 
اهدافو په ځانګړي ډول له څلورم هدف (باکیفیته زده کړې) رسه 

ادغام او تضمین کړي.

د کاردان پوهنتون عمومي رییس ښاغيل رویین رحامين په 
دې اړه وویل: «ویاړم چې نن د پوهنتون د غوره محصلینو په 

مینځ کې یم او د تېر سمسټر په لړ کې د هغوی د علمي 
السته راوړنو قدردانی کوو. رسه له دې چې په تېر سمسټر 

کې موږ ډېر ستونزې له هغې ډلې د تګ راتګ محدودیتونه، 
آنالین زده کړې او ټولنیزې – اقتصادي هغه درلودې، خو بیا 

هم ستاسو هلې ځلې د ستاینې وړ دي.
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د ١٣٩٩ کال د خزاين سمسټر
ممتاز محصلین وستایل شول



د ملګرو ملتونو تلپاتې پراختیايي اهدافو په ځانګړي ډول څلورم 
هدف: باکیفیته زده کړو ته د الرسيس په برخه کې کاردان 
پوهنتون د ژمنتیا پر بنسټ د دې پوهنتون د تجارت ادارې 

ډیپارټمنټ د خپلو محصلینو لپاره د ١٤٠٠ کال د غويي میاشتې 
په لومړۍ نېټه، په سوداګرۍ کې د مشارکتي کلتور د اهمیت په 

تړاو آنالین سیمینار جوړ کړ.

د دې سیمینار د جوړېدو آره موخه، په یوه اداره کې د کارکوونکو 
د ټولنیزو مسوولیتونو او د هغوی د حرفوي ودې او دغه راز په 

سوداګرۍ کې د مشارکتي کلتور د اهمیت په تړاو محصلینو ته د 
مالوماتو وړاندې کول و. دا سیمینار د مرص له قاهرې څخه د 

دکتورا د نوماند یحیی خالقي له لوري وړاندې شو.

د کاردان پوهنتون د تجارت ادارې ډیپارټمنټ آمر فواد 
عاصم په دې اړه وویل: «موږ تل هڅه کوو، چې د بهرنیو 

څېړنکو په مرسته د محصلینو لپاره آنالین سیمینارونه جوړ 

په سوداګرۍ کې د مشارکتي کلتور د اهمیت په تړاو آنالین سیمینار جوړ شو
کړو، څو وکوالی يش له دې الرې د سوداګرۍ برخه کې 

خپله پوهه لوړه او له هغوی رسه مرسته وکړي، چې د 
نړیوالې سوداګرۍ تر ټولو غوره میتودونه زده کړي.»

هغو محصلینو چې په دې سیمینار کې برخه اخیستې وه، له 
ښاغيل خالقي څخه د سیمینار د وړاندې کولو له امله مننه وکړه 

او په سوداګرۍ کې د مشارکتي کلتور د اهمیت په تړاو خپلې 
پوښتنې مطرح کړې.

د کاردان پوهنتون د تجارت ادارې د لیسانس څانګې فارغانو 
وکوالی شول چې د ماسټرۍ او دکتورا سندونه ترالسه، شخيص 

سوداګرۍ پیل او ميل او نړیوال لوی سازمانونه رهربي کړي.

د کاردان پوهنتون د تجارت ادارې ډیپارټمنټ په اړه: 
https://kardan.edu.af/ps/Academics/bba.aspx
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د کاردان پوهنتون د محصلینو د بریا او ګډون دفرت د ملګرو 
ملتونو تلپاتې پراختیايي اهدافو ته د الرسيس په برخه کې د 

خپلې ژمنتیا پر بنسټ د ١٤٠٠ کال د غوايي میاشتې په ١٤مه، 
د دې پوهنتون د تلپاتې پراختیا لپاره د ځوانو سفیرانو ټولنې غړیو 

ته د یادو اهدافو په تړاو مالومايت ناسته جوړه کړه. د ځوانو 
سفیرانو ټولنې په تړاو د مالوماتو وړاندې کول، د دې ټولنې 

فعالیتونه او د ټولنې د ستونزو لپاره د عميل الرو چارو پيل کېدل 
د دې ناستې د جوړېدو مهمې موخې وې.

دې پروګرام له ځوانو سفیرانو رسه مرسته وکړه، چې د کاردان 
پوهنتون د تلپاتې پراختیا لپاره د ځوانو سفیرانو ټولنې له عملکرد 
او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو تلپاتې پراختیايي اهدافو ته 
د الرسيس په برخه کې د دې پوهنتون د ژمنتیا په اړه هر اړخیز 

مالومات ترالسه کړي. د تلپاتې پراختیا لپاره د ځوانو سفیرانو 
ټولنه د کاردان پوهنتون د محصلینو لپاره یو بې ساری فرصت 

وړاندې کوي، چې د ملګرو ملتونو د تلپاتې پراختیايي اهدافو د 
ترالسه کولو په برخه کې د پروګرامونو د طراحۍ، پالن جوړولو 

او پروژو د پيل کېدو په برخه کې خپل مهارتونه لوړ کړي.

د دې ټولنې فعالیتونه په دا ډول تنظیم شوي، چې د کاردان 
پوهنتون د تلپاتې پراختیا پروګرام پر لومړي هدف: د بې وزلۍ 

له مینځه وړل، څلورم هدف: باکیفیته زده کړې، اتم هدف: 
مناسب کار او اقتصادي وده او اوولسم هدف: د تلپاتې 

پراختیايي اهدافو لپاره ګډون باندې متمرکز وي او دا اهداف د 
پوهنتون او له هغه په لوړه کچه عميل کړي.

که تاسو هم په دې ټولنه کې د ګډون مینه وال یاست؟ نو 
 3gYFDT8/https://bit.ly :الندې لینک ته مراجعه وکړئ

د ځوانو سفیرانو ټولنې غړیو د ملګرو ملتونو د تلپاتې پراختیايي
اهدافو په تړاو مالومايت ناسته کې ګډون وکړ

د کاردان پوهنتون د تلپاتې پراختیا دفرت همغږي کوونکي 
محمد شمس فرميل په دې اړه وویل: «اوس د ځوانو 

سفیرانو ټولنه دا فرصت لري، چې د مرشتابه او د شخړو د 
حل مهارتونه لوړ، د کار او کار زده کړې فرصتونه ترالسه او د 

کاردان پوهنتون په استازیتوب د تلپاتې پراختیا اړوند په 
ميل او نړیوالو سیالیو کې برخه واخيل.»
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د ځوانو سفیرانو ټولنې غړیو د ملګرو ملتونو
د تلپاتې پراختیايي اهدافو په تړاو

مالومايت ناسته کې ګډون وکړ



دفاتر روابط با فارغان و خدمات کاریابی پوهنتون کاردان به روز 
پنج شنبه ٢ ثور سال ١٤٠٠، برنامه  ویژه ی را برای فارغان رشته

 های مختلف سال ١٣٩٩ در شعبه ماسرتی این پوهنتون برگزار 
کرد.

هدف اساسی از برگزاری این برنامه را تحکیم روابط با فارغان 
جدید، سهیم ساخنت شان در برنامه های انکشافی پوهنتون و 

نیز آشنایی شان با خدمات دفاتر روابط با فارغان و خدمات 
کاریابی پوهنتون کاردان پس از فراغت، تشکیل می داد.

در این برنامه، فارغان پیرامون چگونگی مستفید شدن از 
خدمات دفاتر روابط با فارغان و خدمات کاریابی پوهنتون 

کاردان پس از فراغت و عضویت در شبکه فارغان، فرصت های 
کاری در نهادهای ملی و بین املللی، چگونگی آماده شدن به 

بازار کار و نقش شان در انکشاف و توسعه پوهنتون معلومات 
کسب کرده و زمینه ٔ آشنایی شان با دیگر فارغان نیز مساعد شد.

اقبال نهضت مسوول دفرت روابط با فارغان گفت: «این برنامه 
در حقیقت بیانگر تعهد دفرت روابط با فارغان پوهنتون کاردان در 

تحکیم روابط پایدار با فارغان این پوهنتون و نیز حامیت از 

برگزاری برنامه ی ویژه برای فارغان پوهنتون کاردان
فارغان در رشد علمی و مسلکی شان پس از فراغت از پوهنتون 
کاردان می باشد. در این برنامه فارغان فرصت داشتند تا در مورد 
شبکه فارغان معلومات حاصل منوده و نیز از فرصت های زیادی 

که در پوهنتون کاردان پس از فراغت در انتظار شان است، 
اطالع حاصل منایند.»

دفرت روابط با فارغان پوهنتون کاردان مصمم است تا با برگزاری 
برنامه های مختلف اجتامعی، علمی و فرهنگی، زمینه رشد علمی 

و مسلکی فارغان پوهنتون کاردان را پس از فراغت شان نیز 
فراهم سازد.

محمد امین حکیمی مسوول دفرت خدمات کاریابی در مورد 
این برنامه چنین گفت: «این برنامه یک فرصت خوبی برای 
فارغان پوهنتون کاردان بود تا در مورد فرصت های کاری و 
کارآموزی موجود معلومات حاصل منوده و این که چگونه به 

بازار کار آماده شوند و از کارگاه های آموزشی ما مستفید 
شوند، آگاهی حاصل منایند. ما در دفرت خدمات کاریابی، به 
فارغان خویش در زمینه یافنت وظیفه مناسب و نیز ارتقای 

مهارت های کاری مشوره الزم ارایه کرده و با آن ها همکار 
هستیم تا به اهداف کاری و مسلکی خویش دست یابند.
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عالوه بر این، محمود اجمیری استاد مقطع ماسرتی پوهنتون 
کاردان در مورد جایگاه اقتصادی افغانستان سخن گفت و نقش 

جوانان متخصص و کارفهم را در این عرصه حیاتی خواند.

دیپارمتنت های ماسرتی روابط بین امللل و اداره تجارت پوهنتون 
کاردان برای نخستین بار همچو گفتامنی را میان محصالن 

بخش ماسرتی و با حضور استادان، محصالن و کارمندان این 
پوهنتون برگزار منوده و تاکید کردند که پس از این همچو برنامه
 ها جهت رشد و توامنندسازی محصالن مقطع ماسرتی در ساحه 

عمل را همیشه برگزار خواهند کرد.

بخش ماسرتی پوهنتون کاردان همواره در تالش است که برای 
محصالن خود زمینه ی تطبیق اندوخته های علمی شان را در 

ساحه عمل فراهم سازد.

بنابر بخشی از تعهد پوهنتون کاردان جهت دستیابی به اهداف 
توسعه پایدار سازمان ملل متحد به ویژه هدف چهارم: آموزش با 
کیفیت، بخش ماسرتی روابط بین امللل و اداره تجارت پوهنتون 

کاردان به روز شنبه، ١١ ماه ثور ١٤٠٠، گفتامِن را پیرامون 
نقش جوانان افغان در خودکفایی افغانستان در تاالر کنفرانس

 های شعبه تایمنی این پوهنتون برگزار کرد.

هدف از برگزاری این گفتامِن محصالن مقطع ماسرتی 
پوهنتون کاردان را بحث روی نقش و جایگاه جوانان در 

خودکفایی اقتصادی و سیاسی کشور تشکیل می داد. در این 
گفتامن همه ی محصالن بخش ماسرتی رشته های روابط

بین امللل و اداره تجارت اشرتاک داشتند تا بحث و گفتامن 
عملی را پیرامون آنچه در صنوف درسی آموخته اند، دنبال کنند.

در این گفتامن، چهار تن از محصالن رشته های روابط بین 
امللل و اداره تجارت پوهنتون کاردان هر یک مریم استانکزی و 
ښکال ځدران محصالن رشته روابط بین امللل و عبدالله فهیم و 

فرهاد صافی محصالن رشته اداره تجارت در مورد نقش سیاسی 
و اقتصادی جوانان در خودکفایی کشور و این که جوانان کشور 
چگونه می توانند چالش های فراروی سیاست و اقتصاد کشور را 
از میان بردارند و در حفظ و تقویت منافع ملی سهیم شوند، به 
بحث و گفت وگو پرداختند. رفیع الله شیرزاد و محمود اجمیری 

استادان بخش ماسرتی پوهنتون کاردان نیز محصالن اشرتاک 
کننده در این بحث را کمک و همکاری کردند.

برگزاری گفتامِن محصالن پیرامون نقش جوانان افغان در خودکفایی افغانستان

در همین حال داکرت خالد حاتم رییس پوهنځی علوم 
اجتامعی پوهنتون کاردان، چنین گفت: «خرسند هستیم که 

این برنامه گفتامن محصالن را موفقانه راه اندازی کردیم و 
افزود که جهت افغانستان خودکفا و مستقل و در همین حال 

جهت حفظ منافع ملی کشور باید جوانان افغان با ایده های 
خالق و پالیسی های دقیق وارد عمل شوند و برنامه های 

کاربردی را جهت رشد و توسعه اقتصادی و سیاسی کشور 
را با خود داشته باشند.
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برگزاری گفتامِن محصالن پیرامون نقش
جوانان افغان در خودکفایی افغانستان



د کاردان پوهنتون د حقوقو ډیپارټمنټ محصله مرضیه یګانه د 
کاردان کتابتون له لوري د میاشتې د غوره کتاب لوستونکې لقب 
په ګټلو رسه د دې کتابتون ځانګړی کارټ ترالسه کړ. نوموړې 

د ٢٠٢١ کال په اپرېل میاشت کې پنځه کتابونه (د الکرتونیکي 
سوداګرۍ قانون، د نړیوالې سوداګرۍ قانون، د نړیوالو جرمونو 

قانون او د افغانستان اسالمي جمهوريت د اسايس حقوقو او 
نړیوالو جرمونو ممنوعي قانون) لوستيل دي.

د کاردان کتابتون د ځانګړي کارټ ترالسه کولو رسه به نوموړې 
د کتابتون ټولو رسچینو ته الس رسی 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.

آغلې یګانه په دې اړه وویل: «د کاردان پوهنتون له کتابتون 
څخه مننه کوم چې د محصلینو د کتاب لوستلو، د علمي 

ظرفیت لوړولو او په بېالبېلو پروګرامونو کې د ګډون زمینې 
لپاره یې دا عايل فرصت رامنځ ته کړی دی. هغې زیاته کړه، 

مرضیه یګانه د میاشتې غوره کتاب لوستونکې شوه
چې اوس کوالی شم په اتو ساعتونو کې ٣٠٠ پاڼې کتاب 

ولومل او دا مې ورځنی عادت شوی چې کتاب ولومل.»

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.a
spx
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د کاردان پوهنتون د حقوقو پوهنځي محصلینو د ١٤٠٠ کال د 
غويي میاشتې په ١١مه، د یوه علمي سیر په ترڅ کې د 

افغانستان اسالمي جمهوریت د کورنیو چارو وزارت د کریمنال 
تخنیک له البراتوارونو څخه لیدنه وکړه.

د دې لیدنې آره موخه، د هېواد د کورنیو چارو وزارت د کریمنال 
تخنیک البراتوارونو له کاري څرنګوايل او د دې ریاست له 

بېالبېلو څانګو رسه د محصلینو آشنايي وه.

په دې لیدنه کې د کاردان پوهنتون د حقوقو پوهنځي د بېالبېلو 
سمسټرونو محصلینو برخه اخیستې وه او د کریمنال تخنیک 

ریاست ګڼې دفرتونه یې له نژدې ولیدل. د لیدنې په ترڅ کې د 
یاد ریاست مسوولینو د کریمنال تخنیک د بېالبېلو برخو، 
البراتوارونو، د جرم پېژندلو وسایلو او له هغو څخه د ګټې 

اخیستلو څرنګوايل په تړاو محصلینو ته هر اړخیز مالومات 
ورکړل.

له کورنیو چارو وزارت څخه د حقوقو پوهنځي د محصلینو لیدنه
د دې علمي سیر ګډونوالو محصلینو د هغوی د علمي ظرفیت 

لوړولو په برخه د دا ډول پروګرامونو جوړول خورا اغېزناک وګڼل، 
زیاته یې کړه، چې دا ډول پروګرامونه د هغو تخصيص مضمونونو 

په برخه کې چې په نظري ډول یې ټولګي کې زده کوي،
د محصلینو د مالوماتو د کچې او عميل پوهې د لوړولو سبب 

ګرځي.

کریمنال تخنیک علم د جرمونو د کشف او تثبیت، د جرم د 
پېښېدو ځای ارزونې او د آثارو په ترالسه کولو او د پېښې په 
ځای کې د اثباتیه نښو نښانو په پېژندلو کې خورا مهمه ونډه 

لري.

کریمنال تخنیک د پېښې له ځای څخه ترالسه شوي آثار په 
البراتوارونو کې تر ارزونې الندې نیيس او د هغو پر مټ د مجرم 

پل پیدا کوي او د مجرم پر وړاندې د یوه ثبوت په توګه ترې ګټه 
اخيل.

د کاردان پوهنتون د حقوقو پوهنځي تل هڅه کړې، چې له 
بېالبېلو بنسټونو څخه د محصلینو د لیدنې اسانتیا برابره او له دې 

الرې د هغوی د علمي او مسلکي ودې لپاره زمینه برابره کړي.

د کاردان پوهنتون د حقوقو پوهنځي په اړه نور مالومات:  
https://kardan.edu.af/ps/Academics/llb.aspx

د کاردان پوهنتون د حقوقو ډیپارټمنټ آمر جمشید صدیقي د 
دې علمي سیر په اړه وویل: «خوښ چې د محصلینو د علمي 
ظرفیت لوړولو په موخه د نظري زده کړو ترڅنګ تل د دا ډول 

علمي لیدنو زمینه برابروو. د دې ترڅنګ، غواړو چې خپل 
محصلین د کار بازار له اړتیاوو رسه سم وروزو او کار ته یې 

چمتو کړو.
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کاردان پوهنتون د ١٤٠٠ پرسلني سمسټر د لیسانس او ماسټري 
برخو د بورسیو او مايل مرستو لپاره ٢٦ میلیونه افغانۍ په پام کې 

نیولې دي.

د دې بورسیو او مايل مرستو موخه له یو خوا د هغو محصلینو 
هڅونه ده، چې په خپلو درسونو کې له ځانه وړتیا ښيي او له بل 

لوري له هغو محصلینو رسه مرسته او همکاري ده، چې 
اقتصادي او مايل ستونزې ولري.

د وړتیا پر بنسټ تحصیيل بورسیې، سپورټي مايل مرستې 
او تحصیيل بورسیې، د دريس نصاب شامل او بهر 

فعالیتونو بورسیې، د کاردان پوهنتون د برابرۍ بورسیې او 
د کاردان پوهنتون د رییس ځانګړې مايل مرستې د دې 

بورسیو او مايل مرستو برخه دي.

د کاردان پوهنتون د مايل چارو رییس محمد عمران د ١٤٠٠ 
پرسلني سمسټر د بورسیو او مايل مرستو په تړاو وویل: «له هغه 

ځایه چې کاردان پوهنتون یو معترب اکاډمیک بنسټ دی او د 
ټولنې ټولو طبقو ته د باکیفیته لوړو زده کړو وړاندې کولو ته ژمن 
دی؛ نو پر همدې بنسټ یې د ١٤٠٠ پرسلني سمسټر لپاره د ٢٦ 

د ١٤٠٠ پرسلني سمسټر لپاره د کاردان پوهنتون بورسیې او مايل مرستې
میلیونو افغانیو په ارزښت بورسیې او مايل مرستې په پام کې 

نیويل، څو له دې الرې وکوالی يش په هېواد کې د مخکښ 
پوهنتون په توګه خپل مسوولیت ادا کړي.»

په ورته مهال د کاردان پوهنتون د بورسیو او مايل مرستو دفرت 
مسوول په تړاو وویل: «خوښ یو، چې د بېالبېلو بورسیو او مايل 
مرستو له الرې مو یو ډېر شمېر محصلینو ته په کاردان پوهنتون 

کې د لوړو زده کړو زمینه برابره کړې ده. کاردان پوهنتون د 
١٤٠٠ پرسلني سمسټر په لړ کې ١٢٠٠ محصلینو ته مايل 

مرستې او بورسیې وړاندې کړي، چې دا شمېره د ډېرېدو په حال 
کې او په پام کې ده چې نور محصلین هم ترې برخمن يش.»

کاردان پوهنتون هر کال د لیسانس او ماسټري برخو د نویو 
شاملو شویو محصلینو د بورسیو او مايل مرستو لپاره یو ځانګړی 

مبلغ په پام کې نیيس، څو وکوالی يش له دې الرې د ټولنې 
ټولو طبقو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره يش او د بې وزلۍ په له 

مینځه وړلو کې خپله ونډه ادا کړي.

د کاردان پوهنتون د تحصیيل بورسیو او مايل مرستو په اړه د 
نورو مالوماتو لپاره:

/https://kardan.edu.af/ps
Success-center/scholarships.aspx
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