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کمپاین "یک هدیه، یک لبخند" موفقانه به پایان رسید
انجمن رضاکاران پوهنتون کاردان خرسند است که کمپاین جمع آورى لباس زمستانى براى کودکان نیازمند را زیر نام «یک هدیه، یک لبخند» 

موفقانه به پایان رسانید.
این انجمن کمپاین جمع آورى لباس زمستانى را در هر سه شعبه پوهنتون کاردان با همکارى محصالن به پایان رسانید. زمستان سرد امسال 
سبب گردیده بود تا اکثریت کودکان نیازمند که در جاده هاى شهر کابل مشغول کار بودند، با سختى هاى فراوانى روبرو شوند و نداشتن پوشاك 
گرم زمستانى کار شان را دشوارتر نیز کرده بود. پوهنتون کاردان جدا از اینکه در عرصه تحصیالت عالى براى هموطنان ما خدمات ارزنده ى 
ارایه مى کند، در وجود محصالن و کارمندان خود یک سلسله از ارزش هاى اساسى را نیز پرورش مى دهد که کمک به نیازمندان از طریق انجمن 

رضاکاران این پوهنتون یکى از مثال هاى بارز آن است.
آقاى اجمل نبى زاده مسوول دفتر مشارکت محصالن و برنامه هاى پوهنتون در مورد این کمپاین گفت: "منحیث برگزارکنندة کمپاین "یک 
هدیه، یک لبخند"، باید بگویم که امروز خیلى خرسندم که محصالن پوهنتون کاردان سهم فعال خویش را ایفا کرده و لباس هاى زیادى را به 

کودکان نیازمند کمک کردند. امیدوارم کارى که ما کردیم توانسته باشد، لبخند را به لب هاى کودکان هدیه داده باشد."
در کنار جمع آورى و توزیع لباس هاى زمستانى، پوهنتون کاردان لباس هاى جدید را براى شمارى از کودکان نیازمند داراالیتام امام بخارى «رح» 
نیز اهدا کرد تا در هواى سرد زمستان با پوشاك گرم، لبخند را به لب هاى کودکانى که قرار است نسل آیندة کشور باشند، هدیه دهد. سایر 

لباس هاى جمع آورى شده نیز به کارکنان شاروالى کابل و افراد نیازمند شهر کابل توزیع گردید.
پوهنتون کاردان از تمامى محصالن گرامى خویش که در این کمپاین سهیم شدند، صمیمانه سپاسگزارى کرده و از آنان تقاضا مى نماید تا در 

آینده نیز همچو ارزش ها را در جامعه ترویج داده و به کمک نیازمندان بشتابند.
انجمن رضاکاران پوهنتون کاردان در سال 1396 خورشیدى ایجاد گردید و محصالن از رشته هاى مختلف در کنار کارمندان پوهنتون کاردان 
عضویت آن را دارا مى باشند. تا کنون این انجمن کمپاین هاى کمک به نیازمندان، جمع آورى لباس زمستانى، نهال شانى و پاکسازى شهر کابل 

را به راه انداخته است و بزودى برنامه ها و کمپاین هاى جدید را نیز آغاز خواهد کرد.

دست آوردها



مرکز موفقیت محصالن پوهنتون کاردان براى نخستین بار روند معرفى سفیران افتخارى دیپارتمنت هاى نه گانۀ پوهنتون کاردان را موفقانه آغاز 
کرد. این مرکز به هدف رشد مهارت هاى رهبرى محصالن و بازتاب ارزش هاى پوهنتون کاردان توسط آنان، این روند را آغاز کرد و پس از ارزیابى

 هاى داخلى هر دیپارتمنت؛ 9 محصل برنامه هاى لیسانس و ماسترى پوهنتون کاردان منحیث سفیران افتخارى این پوهنتون انتخاب شدند.

این سفیران قرار است پوهنتون کاردان را در برگزارى برنامه ها، سمینارهاى آموزشى، کارگاه هاى آموزشى و سمینارهاى کاریابى  همکارى کرده 
و به رشد مهارت هاى رهبرى، کار تیمى و گسترش ارتباطات شان با پوهنتون کاردان، بپردازند. این سفیران از جمع محصالن برحال پوهنتون 

کاردان  بر اساس شایستگى هاى علمى شان و عالقمندى به فعالیت هاى بیرون صنفى، برگزیده شده اند.

قرار است سفیران افتخارى پوهنتون کاردان در برنامه هاى ملى و بین المللى از این پوهنتون نمایندگى کرده و در کنار دیپارتمنت هاى مربوطۀ 
شان روى برنامه هاى جدید براى محصالن کار کنند. سفیران عالوه بر تشویق محصالن به سهم گیرى در برنامه ها، تجارب و داشته هاى خود از 

پوهنتون کاردان را نیز با آنان شریک خواهند ساخت تا مسیر تحصیلى شان در پوهنتون کاردان را براى شان هموار بسازند. 

روند معرفى سفیران افتخارى  پوهنتون کاردان آغاز شد

مصور دانشیار
 دیپارتمنت لیسانس در علوم سیاسى

 و روابط بین الملل

عبداهللا افغان
 دیپارتمنت لیسانس در اداره تجارت

سمیع اهللا
دیپارتمنت ماسترى اداره تجارت

مدینه  عسکرزاده
 دیپارتمنت کمپیوتر ساینس

تمیم اصولمل
 دیپارتمنت حقوق

سهراب سوله مل
 دپیارتمنت انجنیرى سیول

ساره عزیز
 دیپارتمنت ژورنالیزم و ارتباطات

رشاد میرزاده
 دیپارتمنت ماسترى روابط بین الملل
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ءمسابقات مقاله نویسى در پوهنحى اقتصاد پوهنتون کاردان راه اندازى شد

دیپارتمنت اقتصاد با درنظرداشت نیازمندى جدى به مهارت هاى نوشتارى محصالن، در جریان سمستر خزانى سال 1397 رقابت مقاله نویسى را جهت 
بهبود مهارت هاى نوشتارى محصالن پوهنتون کاردان به راه انداخت. در این رقابت به محصالن پوهنتون کاردان دو هفته وقت داده شد تا در مورد 
"دهلیزهاى هوایى افغانستان" مقاله هاى را به زبان انگلیسى نوشته و آنرا در مقابل چند تن از استادان پیشکش کنند. مقاله هاى دریافت شده توسط سه 
استاد مختلف نظر به هفت شاخص ارزیابى شدند که از جمله پنج مقاله برتر انتخاب شده و پس از اجراى سمینارى در این مورد توسط پنج محصل، سه 

تن از آنان توانستند مقام هاى اول، دوم، و سوم را در این رقابت به دست آورند. 

البراتوار سیسکوى پوهنتون کاردان که در نوع خود یکى از محدود البراتوار هاى سیسکو در تحصیالت عالى کشور مى باشد؛ پس از راه اندازى شش 
هفته برنامه آموزشى، براى محصالن دیپارتمنت کمپیوتر ساینس پوهنتون کاردان امتحان رقابتى سیسکو را برگزار کرد که هدف اصلى آن آماده 

سازى محصالن دیپارتمنت کمپیوتر ساینس براى سپرى نمودن موفقانه امتحان بین المللى آنالین Cisco ICND1 100-105 بود.

قابل یادآورى است که این امتحان آنالین کامآل شباهت با امتحان آنالین سیسکوى بین المللى  داشته و مى تواند محصالن دیپارتمنت کمپیوتر 
ساینس پوهنتون کاردان  را براى امتحان جهانى سیسکو بهتر آماده بسازد. در این امتحان، محصالن بر عالوه حل سواالت نظرى، سناریوهاى عملى 
شبکه را نیز طرح و عملى ساختند. در اخیر آقاى احسان اهللا على محصل سمستر سوم دیپارتمنت کمپیوتر ساینس توانست بلندترین نمره را در میان 
 Routing Protocols used in Cisco اشتراك کنندگان بدست آورد. عالوه بر این، البراتوار سیسکوى پوهنتون کاردان، برنامه آموزشى زیر نام
Router را در ماه جدى سال 1397 براى محصالن دیپارتمنت کمپیوتر ساینس برگزار کرد. این برنامه آموزشى که در هماهنگى با آقاى فرخ سیر، 

یکتن از استادان دیپارتمنت کمپیوتر ساینس برگزار مى شود، هدف اصلى آن آموزش پروتوکول هاى Cisco Router مى باشد.

امتحان رقابتى سیسکو میان محصالن کمپیوتر ساینس پوهنتون کاردان برگزار شد
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البراتوار نوآورى پوهنځی انجنیرى و تکنالوژى پوهنتون کاردان براى بار دوم مسابقات برنامه نویسى کمپیوتر را میان محصالن کمپیوتر ساینس 
این پوهنتون برگزار کرد. هدف از راه اندازى  این مسابقات، آشنایى محصالن با نحوه کودنویسى و آماده سازى آنان براى اشتراك  در مسابقات 
ملى و بین المللى بود. در ضمن اعضاى البراتوار نوآورى باالى پروژه ى جدید ساخت سیستم خودکار براى تخته هاى سولر کار را آغاز کردند. 
سیستم خودکار مذکور یک سیستم متحرك بوده و قادر است تا تخته هاى سولـر را به شکل خودکار به ســوى آفتاب حرکت دهد. بـا این شیوه

 مى  توان از انرژى آفتاب استفاده اعظمى داشت.

تیم هاى جدید البراتوار نوآورى پوهنتون کاردان قرار است کارهاى شان را باالى پروژه هاى جدید آغاز کنند. این تیم ها بعد از سپرى کردن 
دوره آموزشى حاال خواهان این اند تا پروژه هاى ذیل را براى سمپوزیم سال 2019 پوهنتون کاردان آماده سازند:

البراتوار نوآورى پوهنتون کاردان باالى پروژه هاى جدید کار را آغاز کرد

RFID Door Lock/Unlock System: عبارت از پروژه ى است که افراد را قادر مى سازد تا با استفاده از کارت بتوانند دروازه خانه و یا

 دفتر خود را قفل و یا باز نمایند.

Smart Dustbin: پروژۀ که هدف مشخص آن آگاهى دهى براى مردم در رابطه با نظافت و پاکى مى باشد. در این پروژه یک اشغال دانى

 هوشمند ساخته مى شود و هنگامى که شخصى نزدیک آن شود، به شکل خودکار سر آن باز مى شود. بر عالوه این سیستم قادر است تا مقدار
 کثافات را در داخل اشغال  دانى تشخیص دهد و هنگام پر شدن آن به افراد مسوول خبر دهد.

3D Printer: سیستمى که مى تواند اشیاى سه بُعدى را از پالستیک به شکل سه بُعدى چاپ کند.

ساخت این پرنتر فواید خود را در البراتوار نوآورى نیز دارد، چون هر شکلى سه بُعدى که در کمپیوتر طراحى گردد، قادر است آنرا بسازد و با در 
نظرداشت این موضوع  ما مى توانیم از این سیستم در پروژه هاى دیگر نیز کار گیریم.

•

•

•
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کـاردان پوهنـــتون د هــر سمسرت په پیل کـې له محصلینو د ښه راغــالست اونۍ پـــه ترڅ کــې د انګلیيس ژبې د اساساتو پروګرام جوړوي، 
ترڅو محصلین وکوالی يش له هغو پروګرامونو چې په انګلیيس ژبه تدریسېږي؛ اړینه ګټه پورته کړي. ددې پروګرام مهمې ګټې په اکاډمیک او 

مسلکي ډول د علمي رسالو لیکل، د سمینارونو وړاندې کول، پــه ښه ډول د کتابونو او علمي ژورنالونو لوستل او د زده کــړې پر مهال د نوټ 
نیونې مهارتونو پیاوړتیا ده.

د پروګرام په پای کــې هغو محصلینو ته چــې د آزموینې د وروستي پړاو په ورکولو بریايل شوي وو، بــری لیکونه هم ووېشل شول. یادو 
محصلینو د کاردان پوهنتون د محصلینو د بريا مرکز څخه د مننې په څرګندولو رسه د هر سمسرت په پیل کې د دا ډول پروګرامونو جوړول خورا 

اړین او ارزښتناک وبلل.

د کاردان پوهنـــتون د محصلینو د بريا مرکز ژمن دی، چې د ورته بنسټیزو پروګــرامونو په جوړولو کې، چې د تحصیل پر مهال د محصلینو له 
اصيل اړتیاو څخه ګڼل کېږي؛ ال جدي هلې ځلې وکړي. کاردان پوهنتون په پـــام کې لـــري، چــې د انګلیيس ژبې د اساساتو پروګرام د 

١٣٩٨ کـال په پرسلني سمسرت کې هم جوړ کړي.     

اکادمیک

 English for Academic) د کاردان پوهنـــتون ویاړ لري، چې د اکــاډمیکو مــوخو لــپاره د انګلیيس ژبې د اساساتو پنځه اونیز پروګرام یې د
Purposes) تر عنوان الندې په بریــايل  ډول تررسه کړ. د انګلیيس ژبې د اساساتو پــه دغه پروګرام کــې د لیسانس دورې د بېالبېلو څانګو څه 

باندې ٢١٠ تنو محصلینو برخه اخیستې وه، چې د یاد پروګرام له بریايل پای ته رسېدو  وروسته پرې د کاردان پوهنتون د علمي ټیم لخوا بری 
لیکونه ووېشل شول.

یاد پروګرام د خربو کولو، محاورې، ګرامر، عالمو ایښودنې، مقالې او پارګراف لیکنې، له علمي رسچینو د ګټې اخیستنې او د ویلو، لیکلو او 
اورېــدلو مهارتونو د پیاوړتیا مهم روزنیز اړخونه په بر کې نیول، چې په علمي او اکاډمیک ډول یې له محصلینو رسه د انګلیيس ژبې د اساساتو په 

ترالسه کولو کې خورا مرسته وکړه.  

د انګلیيس ژبې له اساساتو پروګرام څخه څه باندې ٢١٠ تنه فارغ شول
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رقابت پُِل ماکارونى میان محصالن رشته انجنیرى سیول برگزار شد
بیش از پنجاه محصل از سراسر دیپارتمنت انجنیرى سیول پوهنتون کاردان در رقابت یک روزه ى پل ماکارونى که به تاریخ 21 دلو سال روان در 

تاالر کنفرانس هاى این پوهنتون برگزار شد، اشتراك ورزیدند.

محصالن اشتراك کننده ابتدا پل هاى قدرتمند و هوشمند را با استفاده از ماکارونى با ظرفیت چسپندگى با طول حداقل 60 سانتى متر ساختند و 
سپس آن را به نمایش گذاشتند. پس از ارزیابى داوران رقابت، تیم یونیک از لحاظ شکل ظاهرى منظم و تیم استار ون از لحاظ مقاومت مقام

 هاى نخست را کسب کردند و تقدیرنامه هاى شان را از سوى مسووالن دیپارتمنت انجنیرى سیول دریافت کردند.

انجنیر گل الرحمن عبدالرحیم زى آمر دیپارتمنت انجنیرى سیول ضمن ابراز خرسندى از برگزارى این رقابت نظرش را این گونه بیان کرد: "این 
رقابت براى محصالن انجنیرى سیول کمک مى کند تا ضمن انجام کارهاى عملى، اخالق کارى انجنیرى را آموخته و بیاموزند که چگونه با کار 
تیمى روى پروژه هاى انجنیرى کار کنند. بدون شک انجنیرى مسلک تیمى است و انجنیران باید با یکدیگر همکارى کرده و بشکل گروهى روى 

یک پروژه کار کنند."

انجنیر عبدالرحیم زى در ادامه صحبت هایش یکى از مزایاى اصلى این رقابت را ساخت ُپل هاى از سوى محصالن با وزن کم ولى مقاومت بیشتر 
دانست که آنان را کمک مى کند تا در آینده ُپل هاى مقاوم را بنا نمایند.

هارون الرشید یکى از محصالن رشته انجنیرى سیول پوهنتون کاردان نیز با ابراز خشنودى از برگزارى این رقابت، گفت: "این رقابت ما را کمک 
کرد تا طرح هاى خود را در عمل پیاده کرده و بیشتر با توجه به نیازهاى انجنیرى مدرن به کارهاى عملى بپردازیم. "

این رقابت براى محصالن کمک نمود تا آزمایش هاى مهندسى را انجام داده و با استفاده از خالقیت ها و کار تیمى، تجربه ى الزم را کسب کنند. 
محصالن در این رقابت ها که در تمامى پوهنتون هاى انجنیرى جهان برگزار مى شود؛ ابتدا ُپل ها را با استفاده از مواد اولیه ساختمانى ساخته و 
خود را با حوزه مهندسى آشنا مى کنند و سپس آن را آزمایش مى کنند تا میزان مقاومت و شکنندگى آن با مقدار وزِن که مى تواند بردارد، مشخص 

شود.
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د امریکا سفارت په یو روزنیز ورکشاپ کې د اقتصاد پوهنځي د محصلینو ګډون
برخه  روزنیز ورکشاپ کې  یو جوړ شوي  په  لوري  له  امریکا سفارت  د  په کابل کې  تنو محصلینو  پوهنځي ٢٠  اقتصاد  د  پوهنتون  د کاردان 
واخیسته.دغه ورکشاپ د (Entrepreneurship Workshop & Specialist Mentor Orientation) تر نامه الندې د کب 
میاشتې په دویمه نېټه په کابل کې د امریکا سفارت په مقر کې جوړ شوی و. د کاردان پوهنتون د اقتصاد پوهنځي رییس ډاکټر  سید عبداملعز 
میرزاده د ١٣٩٧ کال د سلواغې میاشتې په ٣٠ مه نېټه په همدې تړاو د یادې پوهنځۍ له ګڼ شمېر محصلینو رسه ولیدل او د هغوی له ډلې 

یې شاوخوا ٢٠ تنه یاد ورکشاپ ته معريف کړل.  

د افغانستان پارملان د نړۍ د نورو پارملانونو په څېر د هېواد له مايل او بودیجوي بحثونو رسه ټینګې او نه شلېدونکې اړیکې لري. له همدې امله 
د پارملان د تاریخي شالید پېژندنه، د تاریخ په اوږدو کې یې صالحیتونه او محدودیتونه، له نورو وليس شوراګانو رسه یې توپیر، د جرګې او سنا 
مجلس او پر یو شمېر نورو اړوندو مسایلو باندې پوهیدل د اقتصاد څانګې د محصلینو لپاره یوه اړینه اړتیا ګڼل کېږي. د کاردان پوهنتون د اقتصاد 
پوهنځي د لومړي سمسرت د محصلینو یوې ډلې یادې اړتیا ته په پام رسه د افغانستان د پارملان پر تاریخي شالید شاوخوا یوه نیمه میاشت څېړنه 

او کار وکړ. 

د محصلینو په یاده ډله کې، چې د افغانستان د معارص تاریخ د استاد سید مرتضی سجادي په همکارۍ او الرښوونه یې څېړنه وکړه هر یو شکیب 
نیازی، سحر احمدي، مقبل غیايث، مژده، یوسف سالک، بنفشه او عطاالرحمن شامل وو. دوی د پارملان د مخامخ لیدو ترڅنګ د افغانستان له 
عامه کتابتون، د پارملان او کاردان پوهنتون له کتابتون، د افغانستان له ميل آرشیف او د افغانستان د ميل راډیو – تلوېزیون له آرشیف څخه ګڼې 

رسچینې ترالسه او پر درې عمده برخو یې ووېشلې.
  

محصلینو هڅه وکړه، چې په لومړۍ برخه کې د اصطالحاتو پر تعریفونو لکه جرګه، سنا، پارملان او د هغو پر اقتصادي او تاریخي توپیرونو باندې 
رڼا واچوي. په دویمه برخه کې په افغانستان کې د جرګې او پارملان تېر ته کتنې شوې او په درېیمه او وروستۍ برخه کې د مايل کال پر بودیجې 
د پارملان د نظارت پر څرنګوايل باندې هر اړخیز بحث شوی دی. د یادولو وړ ده، چې دغه علمي څېړنه او مالومات د ١٣٩٧ کال د مرغومي 
میاشتې په ٢٣ مه نېټه د یو کنفرانس په ترڅ کې، چې د اقتصاد پوهنځي رییس ډاکټر عبداملعز میرزاده او د اقتصاد ډیپارټمنټ آمر قیس محمدي 

هم حضور درلود؛ وړاندې شول. 

د افغانستان د پارملان پر تاریخي شالید د اقتصاد پوهنځي د محصلینو علمي څېړنه
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ءمحصالن پوهنحى حقوق آموزش هاى بررسى محل واقعه جرم را فراگرفتند

پوهنځی حقوق پوهنتون کاردان در همکارى با تیم تخنیکى ریاست عمومى مبارزه با جرایم وزارت محترم امور داخله جمهورى اسالمى افغانستان، برنامه 
آموزشى بررسى محل واقعه جرم را بصورت نمایشى براى محصالن پوهنځی حقوق به روز چهارشنبه 19 جدى در شعبه ماسترى برگزار کرد.

بررسى محل واقعه جرم مهم ترین مرحله در کشف جرم و تشخیص مجرم است، بنابر این درك درست از چگونگى اجراآت پولیس در محل ارتکاب 
جرم باعث تحقق بهتر عدالت و اجراى درست قوانین مى گردد. هرگاه بررسى محل واقعه جرم بصورت اصولى و همه جانبه صورت گیرد حقایق به 
سهولت برمال مى گردد و با در نظرداشت اهمیت موضوع، چگونگى بررسى محل واقعه نخست براى محصالن بصورت نظرى مفصال تشریح شده و 

سپس به شکل عملى اجرا گردید.

نزدیک به 90 محصل از پوهنځی حقوق پوهنتون کاردان در این برنامه اشتراك کردند و از تیم تخنیکى ریاست عمومى مبارزه با جرایم وزارت امور 
داخله نیز سواالِت پرسیدند. در پایان برنامه محصالن ضمن استقبال از برگزارى همچو برنامه هاى عملى، داشتن تیم تخنیکى و مسلکى که از توانایى

 هاى کافى براى بررسى محل واقعه جرم برخوردار باشند را گاِم مهم در راستاى کاهش جرایم در افغانستان عنوان کردند.

سمینار "کار در شرایط منازعه" از طرف پوهنځی اقتصاد در شعبه ماسترى پوهنتون کاردان، روز یکشنبه 9 جدى 1397، تدویر یافت. خانم پلوشه حسن 
عضو شوراى عالى صلح افغانستان جهت ارایه سمینار مذکور از جانب پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان دعوت شده بود. در این سمینار موارد مهم حل 
منازعات افغانستان و نتایج آن به بحث گرفته شد و همچنان روى نقش شوراى عالى صلح افغانستان در حل منازعات ملى بحث صورت گرفت. 

محصالنى که در این سمینار اشتراك کرده بودند، تدویر آن را مفید دانسته و خواستار راه اندازى هرچه بیشتر همچو برنامه هاى آموزشى شدند. 

سمینار "کار در شرایط منازعه" در پوهنتون کاردان برگزار شد
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با  پوهنتون  این  کنفرانس  های  تاالر  در  را  کاردان  پوهنتون  با محصالن  مناظره  برنامه   ١٣٩٧ ١٠ جدی  دوشنبه  روز  به  نیوز  طلوع  جهانی  شبکه 
حضورداشت نزدیک به ٣٠٠ محصل از رشته های مختلف زیر نام «میدان جنگ و بوستان صلح» برگزار کرد.

در این مناظره چهار مناظره  کننده از برنامه ماسرتی روابط بین امللل پوهنتون کاردان هر یک محمد عمر کامل، الهام کوهستانی، عبداملتین امین 
و قریب الدین شهاب اشرتاک کرده بودند که در مورد نقش جوانان در پروسه صلح به صحبت پرداخته و به سواالت آقای مسعود ملک گرداننده ی 
برنامه نیز پاسخ ارایه کردند. محصالن پوهنتون کاردان با تأکید بر مرشوعیت دولت منحیث مرجع اصلی که باید در گفت و گوهای صلح با طالبان 
به منایندگی از مردم افغانستان اشرتاک کند، خواستار سهیم سازی جوانان نیز در این پروسه شدند. آنان با اشاره به این موضوع که جوانان نزدیک 
به شصت درصد از مجموع نفوس افغانستان را تشکیل می دهند اما در مذاکرات صلح نقش خاصی برای شان درنظر گرفته نشده است، به نقد از 

عملکرد حکومت فعلی افغانستان پرداختند.

محصالن با تاکید بر حفظ ارزش های ١٧ سال اخیر از جمله آزادی بیان، حقوق برش، قانون اساسی، آزادی فکری و غیره، اظهار داشتند که جنگ 
هرگز راه  حِل برای منازعه فعلی کشور نبوده و جناح های درگیر تنها می توانند از راِه صلح به اهداف مرشوع شان برسند. در ادامۀ برنامه اشرتاک 

کنندگان نیز سواالت شان را از مناظره کنندگان پرسیدند و نظریات شان را پیرامون روند صلح و نقش جوانان ارایه کردند. 

محصالن پوهنتون کاردان در برنامه مناظره تلویزیون جهانى طلوع نیوز اشتراك کردند

اکادمیک برنامه ها
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 جریان مناظره محصالن برنامه ماسترى روابط بین الملل پوهنتون کاردان در شبکه جهانى طلوع نیوز
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نخستین نمایشگاه عکاسى محصالن دیپارتمنت ژورنالیزم و ارتباطات پوهنتون کاردان با همکارى "خانه عکاسى کملک" به روز چهارشنبه 17 دلو 
سال 1397 در دیپارتمنت ژورنالیزم و ارتباطات پوهنتون کاردان برگزار شد. 

در این نمایشگاه 30 قطعه عکس از پنج تن از محصالن دیپارتمنت ژورنالیزم که از میان 300 قطعه عکس توسط استاد میر ذکى احمد انصارى استاد 
فوتو ژورنالیزم پوهنتون کاردان و عکاسان ورزیده خانه عکاسى کملک انتخاب گردیده بود، به نمایش گذاشته شد. 

پنج تن از محصالن دیپارتمنت ژورنالیزم در کنار مطالعه مضمون عکاسى در کارگاه آموزشى یک ماهه که از جانب خانه عکاسى کملک برگزار گردیده 
بود، به گونه رایگان اشتراك کرده و عکاسى حرفوى عملى و نظرى را فراگرفته اند. محترم روئین رحمانى رییس و موسس پوهنتون کاردان از 

محصالن قدردانى کرده و از مسووالن خانه عکاسى کملک بخاطر راه اندازى کارگاه هاى موثر ابراز سپاس کرد. 

نصیر فیضى مدیر مسوول خانه عکاسى کملک با ابراز خرسندى از کارکردها و تالش هاى محصالن و سپاسگزارى از پوهنتون کاردان که زمینه 
همکارى هاى دو جانبه را مساعد ساخته اند ابراز داشت که در آینده برنامه هاى بیشترى را در این عرصه به همکارى پوهنتون کاردان راه اندازى 

خواهند کرد.

در این نمایشگاه اقصى وردك یکى از محصالن دیپارتمنت ژورنالیزم برنده جایزه بهترین عکس شناخته شد که عکس خود او را که توسط یکى از 
محصالن گرفته شده بود، برایش تحفه داده شد. سپس مسووالن خانه عکاسى کملک براى پنج محصل اشتراك کننده در این نمایشگاه تقدیرنامه

 هایى اعطا کرده و هم چنان براى پنج تن از اعضاى هیأت رهبرى پوهنتون کاردان نیز یک یک قطعه عکس را به گونه تحفه اهدا کردند. پوهنتون 
کاردان به پاس زحمات مسووالن خانه عکاسى کملک یک سپاس نامه را به نصیر فیضى تقدیم کرد و همچنان استاد ذکى انصارى یک عدد لنز کمره 

را به مدیر خانه کملک به طور تحفه اهدا کرد. 

در اخیر محفل اشتراك کنندگان به محل برگزارى نمایشگاه رفته و از عکس هاى این نمایشگاه دیدار کردند که از جانب محصالن براى شان در مورد 
عکس ها توضیحات الزم ارایه گردید. 

خانه عکاسى کملک یک نهاد غیر انتفاعى در بخش عکاسى حرفوى مى باشد که براى محصالن رشته ژورنالیزم هر از گاهى کارگاه هاى آموزشى 
کوتاه مدت را برگزار مى کند. نمایشگاه عکاسى محصالن دیپارتمنت ژورنالیزم براى یک روز به روى محصالن باز بود و صدها تن از این نمایشگاه 

دیدار کردند. 

نخستین نمایشگاه عکاسى حرفوى محصالن ژورنالیزم برگزار شد
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 جریان برگزارى نمایشگاه عکاسى حرفوى محصالن ژورنالیزم و ارتباطات
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پوهنتون کاردان به روز پنج شنبه 4 دلو 1397 براى فارغان خویش گردهمایى را بمنظور تجلیل از اعتبار ملى اکادمیک خود در مرکز تفریحى استرایکرز 
دایر کرد.

پوهنتون کاردان چندى قبل پس از ارزیابى هاى مستمر وزارت تحصیالت عالى از میان 167 پوهنتون و موسسه تحصیالت عالى، موفق شد ضمن کسب 
اعتبار ملى اکادمیک خود، در صدر پنج بهترین پوهنتون افغانستان نیز قرار گیرد. این پوهنتون در ماه سنبله سال 1397 این افتخار بزرگ را با کارمندان 

علمى و ادارى خود جشن گرفت و این دست آورد گرانبها را با فارغان خود یکجا تجلیل کرد.

در این گردهمایى رییس و بنیانگذار پوهنتون کاردان آقاى روئین رحمانى با مژده دادن به فارغان پوهنتون کاردان ابراز داشت: "پوهنتون کاردان بزودى 
صاحب زیربناى معیارى و برابر با استندردهاى جهانى خواهد شد و این تعمیر بزرگترین مجتمع تحصیلى در کشور خواهد بود؛ در ضمن  مکتب بین المللى 

کاردان که نخستین مکتب بین المللى در کشور نیز است، بزودى آغاز به فعالیت خواهد کرد."

آقاى میرویس نهضت رییس اجراییه پوهنتون کاردان با ابراز خرسندى از این دست آورد مهم به ارایه برنامه هاى آینده پوهنتون کاردان پرداخت. فارغاِن 
که از سال هاى دور و نزدیک گردهم آمده بودند لحظاتى را به صحبت پرداختند و ضمن یادآورى از خاطرات گذشته در این پوهنتون، پیشنهاداتى را نیز 

به هیأت رهبرى پوهنتون کاردان ارایه کردند.

در همین جمع مریم بهار سادات یکى از فارغان پوهنتون کاردان گفت: "سپاسگزارم از پوهنتون کاردان که با آموزش عالى که برایم داد، موفق شدم 
حاال بورسیه شیونینگ را دریافت کنم و بزودى براى تحصیالت بیشتر در مقطع ماسترى عازم انگلستان خواهم شد. این برنامه در کنار تفریح و سرگرمى 

زمینه شریک سازى نظریات ما را با هیأت رهبرى پوهنتون کاردان نیز فراهم ساخت."

حفیظ اهللا محمدى یک تن از فارغان برنامه ماسترى اداره تجارت پوهنتون کاردان که هم اکنون مدیر تولید کابورا پرودکشن است، گفت: "ابتدا کسب 
اعتبار ملى اکادمیک و مقام اول پوهنتون کاردان را براى همگان تبریک مى گویم و مطمئنم کاردان شایسته ى دریافت این مقام است و ما امیدواریم در 

آینده بار دیگر تحصیالت خود را در این پوهنتون ادامه بدهیم."

فارغان پس از انجام چند سرگرمى و صرف طعام شب، به رقابت بالینگ پرداخته و پنج تیم پنج نفرى را براى اشتراك در این رقابت تشکیل دادند. فارغان 
در پایان ضمن قطع کیک مخصوص شان، تصاویرى دسته جمعى و یادگارى گرفته و محفل را در یک فضاى صمیمانه و مملو از سرگرمى به پایان 

رسانیدند.

گردهمایى فارغان پوهنتون کاردان برگزار گردید
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 جریان گردهمایى ساالنه فارغان پوهنتون کاردان
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دیپارتمنت  لیسانس در اداره تجارت پوهنتون کاردان  روز سه شنبه 18 جدى 
"تامین حقوق بشر" در شعبه پروان دو دایر  1397، سمینارى را روى موضوع 
نمود. خانم رقیه تبسم متخصص هندى، کارشناس حقوق بشر هند و افغانستان  
به صورت همه جانبه روى تامین حقوق بشر در افغانستان و منطقه بحث نموده 
و چالش هاى عمدة فرا راه تامین حقوق بشر و عوامل نقض آنرا در کشور و منطقه  
به محصالن ارایه نمود و عالوه بر این میکانیزم هاى تامین حقوق بشر و حقوق 

زن را تشریح کرد که مورد استقبال گرم حضار واقع شد.

کارشناس حقوق بشر براى محصالن اداره تجارت در پوهنتون کاردان سمینار ارایه کرد

دیپارتمنت علوم سیاسى و روابط بین الملل پوهنځی علوم اجتماعى پوهنتون کاردان سمینارى را تحت عنوان «روند صلح افغانستان: گذشته و چشم 
انداز آینده» به تاریخ 19 جدى سال 1397 خورشیدى در اتاق کنفرانس هاى شعبه پروان دو برگزار کرد.

در این سمینار ابتد چند آیه ى از کالم اهللا مجید توسط قارى ضیاالرحمن شیرزاد تالوت شد و سپس آقاى زاهد جاللى آمر دیپارتمنت علوم سیاسى 
و روابط بین الملل پوهنتون کاردان به سخنرانى پرداخته و آقاى مشتاق رحیم سخنران برنامه را براى محصالن به معرفى گرفت.

آقاى مشتاق رحیم در مورد روند صلح و شیوه هاى مذاکرات صلح در جوامع به بحث پرداخت. وى با تاکید بر اهمیت صلح، روند صلح را یک نیاز 
اساسى مردم افغانستان دانسته و بر نقش جوانان در این روند تاکید کرد.

محصالن در این سمینار آموزشى نظریات و دیدگاه هاى خود را منحیث قشر جوان و تحصیل کرده ى کشور با حاضرین به اشتراك گذاشته و سواالِت 
را نیز از سخنران برنامه پرسیدند. آقاى زاهــد جاللى در پایان برنامه به پـــاس زحمات و تالش هاى آقــاى رحیم در راستاى برگــزارى این سمینار، 

تقدیرنامه اى را به نمایندگى از پوهنتون کاردان براى شان اعطا نمود. 

سمینارى پیرامون روند صلح افغانستان براى محصالن رشته علوم سیاسى و روابط بین الملل برگزار شد
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پوهنتون کاردان به روز یکشنبه ١٤ دلو سال ١٣٩٧ میزبان خانم نرگس نهان رسپرست و منایندگان وزارت معادن و پرتولیم افغانستان در تاالر 
کنفرانس های این پوهنتون بود. در سمیناری که پیرامون سکتور معادن و پیامدهای آن باالی سکتور تجارت از سوی خانم نرگس نهان رسپرست 
وزارت معادن و پرتولیم ج.ا.ا  برگزار می شد، نزدیک به ٢٠٠ محصل از برنامه های اداره تجارت، اقتصاد و انجنیری سیول پوهنتون کاردان اشرتاک 
ورزیدند. خانم نهان در این سمینار در مورد کارکردهای اخیر وزارت معادن و پرتولیم صحبت کرده و چگونگی استخراج، بهره برداری و قراردادهای 

معادن کشور را برای محصالن پوهنتون کاردان رشح داد. 

محصالن پوهنتون کاردان پس از امتام سمینار سواالتی پیرامون ارزیابی اثرات محیط زیستی استخراج معادن، استخراج غیرقانونی در والیت های 
ناامن، فعالیت های وزارت معادن و برنامه های آینده این وزارت ،از رسپرست وزارت معادن و پرتولیم پرسیدند که از سوی وی پاسخ داده شد. خانم 
نرگس نهان در پایان ابراز داشت که وی مایل است تا بار دیگر با محصالن پوهنتون کاردان دیدن منوده و پیرامون فعالیت ها و کارکردهای وزارت 
معادن و پرتولیم افغانستان برای شان معلومات بدهد تا پس از فراغت بتوانند به بست های کاری این وزارت بر اساس شایستگی شان به کار گامشته 
شوند. در پایان برنامه لوح سپاِس نیز از سوی داکرت سید عبداملعز میرزاده رییس پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان برای خانم نرگس نهان اعطا 

گردید.  

سرپرست وزارت معادن و پترولیم افغانستان براى محصالن پوهنتون کاردان سمینار ارایه کرد

ماهنامه خبرى پوهنتون کاردان 16



د کاردان پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د آنالین تجارت اکاډمۍ په مرسته د اقتصاد او ادارې او تجارت پوهنځیو نژدې ٣٠٠ محصلینو ته د پرلیکه 
راکړې ورکړې په تړاو روزنیز ورکشاپ جوړ کړ. دغه ورکشاپ د ١٣٩٧ کال د مرغومي میاشتې په ٢٥ نېټه په کاردان پوهنتون کې جوړ شوی و. په 
یاد روزنیز ورکشاپ کې محصلینو لومړی د آنالین راکړې ورکړې په اړه مهمې تیوري ګانې زده او له عميل کار وروسته یې د پرلیکه تجارت آزموینه 
هم ورکړه. د آنالین تجارت اکاډمۍ استازو هر یو صمیم عباس او عادل الکو د کاردان پوهنتون محصلینو ته د آنالین سوداګرۍ د ګټو او زیانونو 
په تړاو مهم مالومات ورکړل او وروسته یې په عميل ډول هغوی ته الرښوونې وکړې. د کاردان پوهنتون د اقتصاد پوهنځي رییس ډاکټر سید 
عبداملعز میرزاده د آنالین تجارت اکاډمۍ له تخنیکي ټیم څخه ددې روزنیز ورکشاپ د جوړېدو له امله مننه وکړه او د پروګرام په پای کې هغوی 
ته ستاینلیکونه هم ورکړل. دغه راز نژدې شل تنه هغه محصلین چې د آنالین راکړې ورکړې په تړاو اړوندو پوښتنو ته یې سم ځوابونه ورکړي وو؛ 
هم د ډالۍ وړ وګڼل شول. د کاردان پوهنتون د اقتصاد پوهنځی هڅه کوي، چې د ورته پروګرامونو د جوړولو له الرې محصلینو ته د پانګې اچونې 

ګټورې او ارزښتناکه الرې چارې وښيي او هغوی په ميل او نړیوالو بازارونو کې سیالۍ ته چمتو کړي.  

محصالن رشته اداره تجارت پوهنتون کاردان به روز پنج شنبه 19 جدى سال 1397 طى یک سیر علمى از موسسه ى فرهنگى فیروز کوه و سیستم 
عملیاتى شان در کابل دیدن کردند. محصالن در جریان این سیر علمى سیستم عملیاتى، طرز العمل ها، تولیدات و فعالیت هاى بازاریابى موسسه فیروز 
کوه را مشاهده کرده و سپس از مسووالن این نهاد سواالِت اساسى را پیرامون کارکردهاى شان پرسیدند. پنجاه و شش محصل اداره تجارت با همراهى 
آمر دیپارتمنت اداره تجارت آقاى فواد عاصم و استادان پوهنتون کاردان هر یک مریم شاکر و عبدالخالق خان شینوارى در این سیر علمى که در 
چهارچوب کارهاى عملى مضامین تشبثات و مدیریت فروشات برگزار شده بود، اشتراك کردند. موسسه فیروز کوه یک نهاد خیریه است که در سال 
2006 میالدى به همکارى ایاالت متحده امریکا تشکیل شد و تا به حال هزاران هنرمند افغان را در بخش هاى نقاشى، خطاطى و مهندسى آموزش 
داده است. هدف اساسى این نهاد حفظ ارزش هاى فرهنگى و باستانى کشور بوده و در تالش است تا میراث غنى فرهنگى و تاریخى اجتماعات افغانى 
را حفظ کند. موسسه فیروز کوه با حمایت مالى کشورهاى خارجى بیش از 150 ساختمان تاریخى را بازسازى کرده، 120 هزار بیمار را درمان کرده و 

نمایشگاه هاى فراوانى را از موزیم هنرهاى اسالمى در دوحه گرفته تا اسمیتسونیان در واشنگتن، برگزار کرده است.

د آنالین سوداګرۍ په تړاو روزنیز ورکشاپ جوړ شو

محصالن اداره تجارت از موسسه فرهنگی فیروزکوه دیدن کردند
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دیپارمتنت ماسرتی اداره تجارت  (MBA) پوهنتون کاردان سمیناری را زیر نام "مدیریت خطرات در سکتور بانکی" در مقر آن دیپارمتنت،  به روز 
دوشنبه ١٧ جدی ١٣٩٧، دایر منود. آقای احمد خرسو ضیا رییس میوند بانک ارایه کننده این سمینار بود که روی مدیریت خطرات پولی بانک ها و 

چالش های بزرگ در مقابل سکتور بانکی کشور معلومات مفید و موثر را با مثال های عملی از سکتور بانکی افغانستان  ارایه کرد. 

ءسمینار "مدیریت خطرات بانکى" از سوى پوهنحى اقتصاد پوهنتون کاردان دایر گردید

آقای کارتیک مهتا از کشور هندوستان برنامه آموزشی را در مورد نوآوری در روش های آموزشی برای استادان پوهنتون کاردان برای چهار روز از تاریخ 
٧ الی ١٠ دلو سال ١٣٩٧ در تاالر کنفرانس های این پوهنتون ارایه کرد. مرکز ارتقای ظرفیت استادان پوهنتون کاردان با دعوت آقای کارتیک مهتا 
از کشور هندوستان برای چهار روز از تاریخ ٧ الی ١٠ دلو سال ١٣٩٧، سمینار آموزشی را پیرامون نوآوری در روش های تدریس برای استادان 

پوهنتون کاردان در تاالر کنفرانس های این پوهنتون برگزار کرد.  

این سمینار به هدف باال بردن مهارت های تدریسی و تحقیقی استادان برگزار شده بود و با آنان کمک کرد تا از انکشافات جدید در تدریس باخرب 
شده و آن را در جریان تدریس عملی کنند. استادان پوهنتون کاردان با ابراز خرسندی از برگزاری این سمینار استقبال کرده و آن را یک گام مؤثر در 

راستای نوآوری در روش های تدریس در پوهنتون کاردان عنوان کردند. 

برنامه آموزشى  روش هاى تدریس در پوهنتون کاردان برگزار گردید
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محصالن دیپارتمنت هاى سه گانه لیسانس و ماسترى پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان، روز پنجشنبه 20 جدى 1397، در کنفرانسى تحت عنوان 
"جوانان افغانستان به سوى تجارت" که از سوى اداره آیسیک در کابل دایر شده بود اشتراك ورزیدند؛ که در آن پنج تن از محصالن پوهنتون کاردان 
که اندیشه ها و طرح هاى خوب تجارتى داشتند، بعد از سپرى نمودن یک پروسه ارزیابى از سوى پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان رسما به کنفرانس 

مذکور معرفى شدند تا با محصالن 30 کشور جهان به تبادل نظربپردازند.

محصالن پوهنتون کاردان در کنفرانس بین املللی "جوانان افغانستان به سوی تجارت" اشرتاک ورزیدند

به تعدا 60 تن از محصالن اقتصاد پوهنتون کاردان روز چهارشنبه 26 جدى 1397 طى یک سیر علمى از کارخانه ذوب آهن خان استیل دیدار کردند. 
در این سیر علمى آقاى قیس محمدى آمر دیپارتمنت اقتصاد، محصالن را همراهى مى کرد. محصالن در جریان این سیر علمى از اهمیت صنعت ذوب 
آهن در رشد اقتصادى کشور، اهمیت این صنعت در کشورهاى رو به توسعه، نحوه ذوب آهن، تدارك آهن کهنه براى ذوب، ساختن پرزه جات آهنى، 
و ساختن سیخ گول؛ آگاهى همه جانبه حاصل نمودند. در جریان این سفر آقاى حاجى خان رییس خان استیل براى محصالن پروسه ها را معرفى  کرد. 

سیر علمى با تقدیم تندیِس از طرف رییس خان استیل به آقاى قیس محمدى پایان یافت.

محصالن پوهنتون کاردان از کارخانه ذوب آهن " خان استیل" دیدار کردند 

شوراى علمى پوهنتون کاردان تحت ریاست محترم روئین رحمانى رییس عمومى پوهنتون، به اشتراك 20 تن اعضاى اصلى و ناظر، روز یکشنبه 
30 جدى 1397، در اتاق کنفرانس هاى شعبه پروان دو دایر گردید.

معرفى اعضاى جدید شوراى علمى پوهنتون کاردان 
معرفى یک تن از کادر علمى پوهنتون کاردان جهت عضویت در کمیسیون برنامه هاى فوق لیسانس وزارت تحصیالت عالى به نمایندگى از سکتور 

خصوصى تحصیالت عالى
اتخاذ تصمیم در مورد یک تعداد محصالن خاطى و بى دسپلین

استماع گزارش فعالیت هاى اجرا شده در قسمت بازنگرى نصاب هاى درسى پوهنتون کاردان
تصویب پالیسى ترفیعات استادان پوهنتون کاردان

جلسه فوق العاده  شورای علمی پوهنتون کاردان برگزار شد

اعضای شورای علمی روی اجندای ذیل به بحث پرداختند:

نشست ها
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د کاردان پوهنتون د سرتاتیژیک پالن کمېټې (SPAC) د ١٣٩٧ ملریز کال د مرغومي په ٢٦ مه نېټه د پوهنتون د عمومي رییس ښاغيل روئین 
رحامين په مرشۍ د دویم پروان څانګې د کنفرانسونو په تاالر کې غونډه وکړه.

 
په دې غونډه کې پر یو شمېر مهمو مسایلو له هغې ډلې د کارکوونکو لپاره د هڅونې او مکافاتو کټګوریو پر ټاکلو، د کال غوره محصل نظریې پر 
لیکلو، د پوهنتون په شپږم پوړ کې د یوې خونې پر تنظیم او تجهیزولو، چې د بېالبېلو موخو لپاره ګټه ترې واخیستل يش (د مناظرې او سیايس 
علومو البراتوار خونه)، د کلتوري ورځې د فعالیتونو پر ټاکلو او د افغانستان د کلتور لپاره د یوې ورځې پر ځانګړي کولو بحث او خربې اترې وشوې. 
په یاده غونډه کې دغه راز د متثیيل محکمې د جوړولو نظریه، چې د ښاغيل جمشید صدیقي له لوري جوړه شوې وه؛ هم تایید او پر پيل کېدو یې 
ټینګار وشو. د سرتاتیژیک پالن د کمېټې په دغه غونډه کې همدارنګه د کاردان پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د رییس ښاغيل ډاکټر عبداملعز میرزاده 
او بهرنیو اړیکو د رییس ښاغيل ډاکټر ایرس دی هغه وړاندیز، چې د هندوستان UTM او شملې پوهنتون رسه د دوکتورا د ګډ پروګرام د پرمخ وړلو 
لپاره د پروپوزل د جوړولو او یادو پوهنتونونو ته د وړاندې کولو په اړه و، هم تایید شو او ددې ترڅنګ پر یو شمېر نورو مسایلو بحث او الزمې پرېکړې 

وشوې. 

د سرتاتیژیک پالن کمېټې غونډه وکړه

ء
پس از بحث های همه جانبه تصامیم ذیل اتخاذ گردید:

اعضاى جدید شوراى علمى که شامل وقاص شینوارى استاد دیپارتمنت ماسترى اداره تجارت، فردین بختیارى استاد پوهنحى حقوق، ادریس نورى 
استاد اداره تجارت و توفیق پویا استاد دیپارتمنت انجنیرى سیول مى شود، معرفى گردیدند. 

محترم داکتر احمد خالد حاتم رییس پوهنحى علوم اجتماعى پوهنتون کاردان جهت عضویت در کمیسیون برنامه هاى فوق لیسانس وزارت تحصیالت 
عالى به نمایندگى از سکتور خصوصى تحصیالت عالى،  معرفى گردید.

در مورد 6 تن محصالن خاطى و بى دسپلین که از جانب کمیته نظم و دسپلین پوهنتون کاردان به شوراى علمى ارجاع شده بود؛ مجازات درنظر گرفته 
شد.

 محترمه مینه رحمانى معاون علمى پوهنتون کاردان گزارش اجراى بازنگرى نصاب هاى درسى را که شامل تهیه فورم هاى سروى و اجراى آن در 
کتگورى هاى کارفرمایان،  فارغان و محصالن برحال تا تحلیل سروى هاى اجرا شده توسط مرکز تحقیقات علمى پوهنتون، بررسى نصاب  هاى 
کشورهاى همسایه، منطقه و جهان و استفاده کورس ها و روش هاى تدریس بود؛ ارایه کرد که مورد تایید شوراى علمى قرار گرفت. همچنان تاکید 
شد تا به خاطر موثریت هرچه بیشتر پروسه تدریس، براى هر کورس و مضمون باید "تکست بوك" معتبر استفاده شود و از کاربرد چپترهاى درسى 

جلوگیرى گردد.
وزارت  لوایح  در  معیارات موجود  درنظرداشت  با  کاردان  پوهنتون  استادان  ارتقاى ظرفیت  مرکز  توسط  استادان که  ترفیعات علمى  پالیسى  درمورد 
تحصیالت عالى کشور تهیه شده تصمیم اتخاذ گردید تا پالیسى تدوین شده، توسط محترم سمندرباور هماهنگ کننده مرکز ارتقاى ظرفیت استادان 
پوهنتون کاردان به تمام اعضاى شوراى علمى ایمیل گردد و بعد از ارایه نظریات اعضا و تنظیم دوباره آن در جلسه بعدى شوراى علمى که زودتر از 

موعد مقرر دایر خواهد شد؛ جهت تصویب ارایه گردد. 

ء
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