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فهرست
پوهنتون کاردان سند اعتبار ملی را از وزارت تحصیالت عالی کسب کرد

هفتمین دور جشن فراغت محصالن پوهنتون کاردان برگزار گردید
وزیر اقتصاد پیرامون وضعیت فعلی و آینده اقتصاد کشور سیمینار علمی ارایه منود

 دکاردان پوهنتون د علمي ژورنالونو نوې ګڼې چاپ شوې
ورکشاپ بازنگری نصاب تحصیلی پوهنتون کاردان دایر گردید

د کاردان کتابتون پر ټکنالوژیکي وسایلو سمبال شو
محصالن دیپارمتنت ژورنالیزم پوهنتون کاردان کمپاین حفاظت از محیط زیست را راه اندازی منودند

د مطالعې کلتور په عامولو کې د کاردان پوهنتون هڅې؛ د کتاب اونۍ پروګرام پای ته ورسېد
محصالن دیپارمتنت ژورنالیزم پوهنتون کاردان از شبکه تلویزیونی طلوع بازدید به عمل آوردند

د پنجشنبې سیايس لکچرونو لړۍ
پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان سیمینار مزایای رقابتی برای اقتصاد جدید را دایر کرد

د نړیوال برشدوستانه قانون په کنفرانس کې د کاردان پوهنتون د علمي کدر ګډون

۱



پوهنتون کاردان سند اعتبار ملی را از وزارت تحصیالت عالی کسب کرد
پوهنتون کاردان به تاریخ ۱۶ رسطان  ۱۳۹۸ همراه با پنج پوهنتون دیگر ســـند اعتبار ملی خویش را از ســـوی وزارت تحصیالت عالی جمهوری 
اســـالمی افغانستان دریافت منود. در محفلی که به همین مناسبت از ســـوی وزارت تحصیالت عالی برگزار گردیده بود هیئت رهربی پوهنتون 
کاردان محـــرتم روئین رحامنی رییس، خانم مینه رحامنی معاون علمی، محرتم میرویس نهضـــت رییس اجرایوی، محرتم حلیم بهادر معاون 

امور محصالن و محرتم وحیدالله افغان مسئول تضمین کیفیت و اعتبار دهی پوهنتون کاردان اشرتاک ورزیده بودند.

این محفل با اشرتاک محرتم پوهنمل عبدالتواب باالکرزی؛ رسپرست  و 
معین علمی  وزارت محرتم تحصیالت عالی و هیئت رهربی این وزارت 
و شـــامری از روســـای پوهنتون های خصوصی تدویر یافت که اسناد 

اعتباردهی ملی برای پوهنتون های اعتباردهی شده تفویض گردید.
پوهنمل عبدالتواب باالکرزی رسپرست و معین علمی وزارت تحصیالت 
عالی با اشـــاره به تاریخچۀ ارتقای کیفیت و اعتباردهی در سطح جهان 
گفت: " ۱۳۲ ســـال پیش برنامۀ تضمین کیفیت و اعتبارهی در آمریکا 
و ۷۱ سال پیش در ســـطح منقطه در کشور جاپان راه اندازی شد و در 
افغانســـتان در سال ۱۳۹۰ آغاز به کار کرد، وی همچنین ترصیح منود 
که پروسه اعتبار دهی کامًال شـــفاف و معیاری می باشد. پوهنتون ها 
پس از ارزیابی سه مرحله ای توسط اعضای بورد منره دهی می شوند و 

این ۶ پوهنتون باید الگویی برای سایر پوهنتون ها در کشور باشند." 

آقای باالکرزی همچنین از تالش های شـــبانه روزی این پوهنتون ها 
برای ارایه بهرتین خدمات در زمینه تحصیالت عالی که باعث کســـب 

این سند شده است یاد آوری منود.

رسپرست وزیر تحصیالت عالی در جریان سخنانش از پوهنتون کاردان 
به عنوان پوهنتونی که با ۱۳ ســـال تجربه کاری اکنون در رده بهرتین 

پوهنتون های افغانستان قرار دارد، یاد آوری کرد.
پوهنیار حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و مشاور رییس جمهور در 
امور تحصیالت عالی با تقدیر از وزارت تحصیالت عالی برای مدیریت 

این برنامه گفت: 

"امروز یک روز بسیار خجسته برای تحصیالت عالی در کشور است، و 
این دســـت آورد بزرگ باید ثبت تاریخ گردد، اکنون پوهنتون ها پس از 
ســـپری منودن اعتباردهی داخلی میتوانند در سطح منطقه ای و جهانی 

نیز رقابت کنند." 

همچنین محرتم روئین رحامنی رییـــس پوهنتون کاردان پیرامون اخذ 
ســـند اعتباردهی ملی گفتند:" پس از ارزیابی های اساســـی مطابق با 
اســـتانداردهای بین املللی یک پوهنتون اعتبار دهی می شود و ما متام 
ایـــن معیارها را در پوهنتـــون کاردان پیاده ســـاختیم. اعتباردهی ملی 
محصالن را کمک می مناید که تصمیم بگیرند در کدام پوهنتون معترب 
تحصیالت شـــان را ادامه دهند. تعهد ما این اســـت که متام توقعات 
وزارت تحصیـــالت عالـــی و نهادهای بین املللی ارزیابـــی کننده را که 

براساس آن پوهنتون ها را اعتباردهی میکنند نیز برآورده سازیم."
در اخیر هیئت رهربی پوهنتون کاردان سند اعتباردهی ملی را از سوی 

رسپرست وزیر تحصیالت عالی دریافت منودند.

پروسه اعتباردهی ملی پروسه مهم و تاثیرگذار برای نهادهای تحصیالت 
عالی در کشور می باشـــد، و این پروسه کیفیت خدمات پوهنتون های 
خصوصی را تضمین میکند. وزارت تحصیالت عالی افغانســـتان دارای 
۱۱ معیار اساســـی برای اعتباردهی پوهنتون ها می باشد که متام این 

معیارها در این پروسه نقش اساسی دارند. 

در ایـــن مدت پوهنتون های کاردان، کابل، طبـــی کابل "ابوعلی ابن 
سینا"، کندهار، کاتب وپوهنتون آمریکایی افغانستان با تکمیل منودن 
معیار های الزم، سند اعتباردهی ملی را از سوی وزارت تحصیالت عالی 

دریافت کردند. ۲

جریان اخذ سند اعتبارملی از سوی رهربی پوهنتون کاردان



هفتمین دور جشن فراغت محصالن پوهنتون کاردان برگزار گردید
پوهنتون کاردان به تاریخ ۱۷ اســـد ســـال ۱۳۹۸ خورشیدی، هفتمین دور جشن فراغت محصالن مقطع ماسرتی و لیسانس خویش را در قرص 
پغامن با حضور اعضای رهربی وزارت تحصیالت عالی، هیت رهربی پوهنتون کاردان، شـــخصیت های علمی، اســـتادان و خانواده های فارغ 

التحصیالن برگزار منود.

در این محفل حدود ۴۰۳ تن محصل ( ۱۱۷ ماســـرت و ۲۸۶ لیسانس)  
پس از سپری منودن دوره های تحصیلی در مقاطع لیسانس و ماسرتی 

فراغت شان را جشن گرفتند.
محفل با پخش رسود ملی و تالوت آیات کالم الله رشیف آغاز گردید و 
محرتم روئین رحامنی؛ رییس و بانو مینه رحامنی؛ معاون علمی پوهنتون 
کاردان همراه با محرتم پوهندوی محمد امیر کامه وال؛ رییس پوهنتون 
ها و موسســـات تحصیالت عالی خصوصی وزارت ت حصیالت عالی 

کشور  زنگ افتتاح محفل را نواختند. 
محرتم روئین رحامنی در بخشـــی از ســـخنان خویش خطاب به فارغ 
التحصیالن گفت: "ضمن تربیکی به مناسبت فراغت شام  از این مقاطع 
تحصیلی، خواست ما از شام این است که در افغانستان مبانید، کشور 
تان بی نهایت به شام رضورت دارد و صد سال بعد افراد دیگری که در 
این اســـتیژ قرار میگیرند و دو صدسالگی افغانستان را جشن بگیرند، از 

شام یادآوری کنند."
پوهندوی محمـــد امیر کامـــه وال؛ رییس پوهنتون ها و موسســـات 
تحصیالت عالی خصوصـــی وزارت تحصیالت عالی نیز ضمن تربیکی 
به محصالن ترصیح منود: "خوشحال استم امروز در محفلی اشرتاک 
کرده ام که  تعداد زیادی از جوانان برای خدمت به جامعه آماده هستند، 
اولین بار اســـت که پوهنتون های خصوصی همـــراه با پوهنتون های 
دولتی اعتبار آکادمیک خود را کسب میکنند و باز هم جای مرست است 
که پوهنتون کاردان از آن جمله پوهنتون هایی اســـت که نخستین بار 

اعتبار آکادمیک ملی خود را با منرات عالی بدست آورد." 

یکی از فارغ التحصیالن پوهنتون کاردان در این محفل گفت: " امروز 
با دنیایی مملو از خوشحالی ما در جشن فراغت خود آمده ایم، احساس 
بســـیار هیجان دارم که باالخره پس از چند ســـال تحصیالت و تالش 
امروز موفقانه جشن فراغت خود را در کنار فامیل و دوستان خود تجلیل 

میکنم."
محفل با اهدای تقدیرنامه ها و لوح ســـپاس برای فارغ التحصیالن از 
ســـوی هیت رهربی وزارت تحصیالت عالـــی و پوهنتون کاردان ادامه 
یافت. هر محصل با احساسی رسشار از افتخار و شادمانی با گام های 
استوار لباس های مشکین فراغت را بر تن کرده بود و با انداخنت کاله 
هایشان به ســـوی آسامن نیلگون، شـــکوه علم و دانش را به منایش 

گذاشتند.
این جشن فراغت زمانی برگزار گردید که کشور در آستانه تجلیل از یک 
قرن اسرتداد استقالل افغانستان قرار داشت و همراه با تجلیل از فراغت 
این دانش آموختگان، از صدمین سالگرد استقالل کشور نیز تجلیل به 
عمل آمد که به همین مناســـبت پرچم پر افتخار کشور از سوی رهربی 
پوهنتون کاردان با حضور مهامنان در فضای رسشار از حس غرور ملی 

بر افراشته شد. 
قابل یاد آوریســـت کـــه پوهنتون کاردان از جملـــه پوهنتون های برتر 
خصوصی در سطح کشور می باشـــد که با کسب اعتبار آکادمیک ملی 
خویش از  ســـوی وزارت تحصیالت عالی به عنوان چهره درخشان در 
فضای تحصیالت عالی کشـــور فعالیت دارد. ایـــن پوهنتون تا اکنون 
بیشـــرت از ۳۰ هزار محصل را در مقاطع مختلف تحصیلی فارغ منوده و 

به جامعه تقدیم داشته است. 

فارغ التحصیالن هفتمین دور جشن فراغت پوهنتون کاردان
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 هفتمین دور جشن فراغت محصالن پوهنتون کاردان
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وزیر اقتصاد پیرامون وضعیت فعلی و آینده اقتصاد کشور سیمینار علمی ارایه منود
محرتم داکرت محمد مصطفی مســـتور وزیر اقتصاد جمهوری اسالمی افغانستان روز یکشنبه ۹ رسطان سال جاری در تاالر کنفرانس های شعبه 

تایمنی پوهنتون کاردان پیرامون وضعیت فعلی و آینده اقتصاد کشور برای محصالن این پوهنتون سیمینار آموزشی را ارایه منودند.

در این ســـیمینار دکتور ســـید عبداملعز، رییس پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان، اساتید و شامر زیادی از محصالن پوهنځی اقتصاد و سایر پوهنځی های 
این پوهنتون اشرتاک ورزیده بودند.

داکرت مستور با ترشیح پرزینتیشن نقاط ضعف و قوت فرایند اقتصادی کشور و آسیب شناسی فرصت ها و چالش های تاثیرگذار بر رشد اقتصادی کشور از 
بهبود و سیر سعودی شاخصه های اقتصاد ملی یاد آوری منودند، و پس از پایان پرزینتیشن به تعدادی از سوال های محصالن نیز پاسخ دادند. 

دکتور ســـید عبداملعز، رییس پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان به پاس زحامت و فعالیت های موثر جناب وزیر لوح سپاس را به منایندگی پوهنتون کاردان 
برای ایشان اهدا منودند.

قابل یادآوریست که محرتم داکرت محمد مصطفی مستور، وزیر اقتصاد کشور، همراه با خانم مینه رحامنی معاون علمی پوهنتون کاردان تفاهمنامه همکاری 
های دو جانبه که از طرف مدیریت همکاری های اسرتاتیژیک و روابط بین املللی این پوهنتون ترتیب گردیده بود را نیز در حاشیه این برنامه به امضا رسانیدند.
پوهنتون کاردان برای رشد و تقویت ظرفیت های علمی محصالن خویش همواره سیمینار ها و ورکشاپ های آموزشی را توسط مسئوالن و شخصیت های 

مطرح سیاسی و علمی کشور برای محصالن خویش برگزار می مناید، که نتایج و برآیند موثری را به همراه داشته است.

جریان امضا تفاهمنامه همکاری میان معاون علمی پوهنتون کاردان و وزیر اقتصاد کشور 

۵
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د اقتصاد او مدیریتي علومو ژورنال په تازه چاپ شویو ګڼو کې تر ډېره د 
افغانستان او سیمې هېوادونو د اقتصادي وضعیت، سوداګرۍ، ټرانزیټ، 
بانکي سکټور او یو شمېر نورو اړوندو مسایلو په تړاو د کاردان پوهنتون د 

څېړنیزې ډلې مقالې او څېړنې خپرې شوې دي.
د ټولنیزو او انســـاين علومو ژورنال په دویمه چاپ شـــوې ګڼه کې بیا د 
نړیوالو حقوقو، له پاکســـتان څخه د افغان کډوالو د بېرته را ستنېدو، د 
فســـاد په له مینځه وړلو کې د اسالمي-اخالقي نورمونو رول، په نړیوالو 
حقوقو کې د رومي مفاهیمو او یو شـــمېر فلســـفي مسایلو په اړه مهمې 

څېړنیزې مقالې خپرې شوې دي.
د کاردان پوهنتون د څېړنې ډیپارټمنټ مسوول نصیر الحق وانی وايي، 
چې څېړنې د یوه علمي آکاډمیک بنســـټ مرکزي هسته تشکیلوي او له 
دې پرته یو علمي بنســـټ نيش کوالی خپلو چارو ته په ښـــه ډول دوام 
ورکړي. ښـــاغلی وانی په کاردان پوهنتون کې د باکیفیته او مســـلکي 
څېړنو د تررسه کیدو خرب ورکوي او ډاډ څرګندوي، چې په دې برخه کې 
به د ال پرمختګ په موخه په نړیوالو څېړنیزو کنفرانســـونو او سیمینارونو 

کې ګډون وکړي.
نوموړي په څېړنیزه برخه کې د کاردان پوهنتون د هغې ژمنتیا یادونه هم 
وکړه، چې په راتلونکي کې به د یادو علمي ژورنالونو ترڅنګ د انجنیري 
او ټکنالـــوژي او حقوقي علومو په برخه کې هم علمي ژورنالونه چاپ او 

خپاره کړي.

د کاردان پوهنتـــون د ادارې او تجارت د ماســـټري څانګې فارغ او د 
جمهوري ریاست د چارو ادارې کارکونکی سید شبیر احمد، چې د  

اقتصـــاد او مدیریتي علومـــو ژورنال په څلورمه ګڼه کې یې د ســـارک 
هېوادونو پر وړاندې د افغانســـتان د سوداګرۍ ظرفیت په تړاو څېړنیزه 
لیکنه خپره شوې، کاردان د افغانســـتان یو له غوره پوهنتونونو ګڼي او 
هیله ښـــيي، چې د څېړنیزو او نورو علمي چارو له امله به په سیمه ییزه 

کچه د کاردان پوهنتون د فعالیتونو شاهد واوسو.
نوموړی څېړنې د یوې ټولنې د ودې او پرمختګ بنســـټ ګڼي، زیاتوي: 
«هـــر کله که یو هېواد وغواړي، چې هر اړخیز پرمختګ وکړي؛ نو باید 
په ټولو برخو کې څېړنیزو او تحقیقايت فعالیتونو ته لومړیتوب ورکړي».

د یادولو وړ ده، چې څېړنیز فعالیتونه د کاردان پوهنتون د ســـټراتیژیک 
پالن یو مهم اصـــل او د پوهنتون د لومړیتوبونو په رس کې ځای لري. 
پـــه نړیوالو معتربو ژورنالونو کې د کاردان پوهنتون د اســـتادانو د علمي 
مقالو پر خپرېدو رسبېره ددې پوهنتون علمي ژورنالونه د ISSN نړیوالې 

شمېرې درلودونکي هم دي.
د کاردان پوهنتون استادان او محصلین له یو بل رسه مرسته کوي، چې 
د یادو ژورنالونو د خپرېدو ترڅنګ د خپلو ټولو تحصیيل څانګو لپاره علمي 
ژورنالونه چاپ او نرش کړي او له دې الرې په هېواد کې د څېړنې کلتور 

ته وده او پراختیا ورکړي.

د کاردان پوهنتون د علمي ژورنالونو نوې ګڼې چاپ شوې
د کاردان پوهنتـــون د اقتصاد او مدیریتي علومو ژورنال درېیمه او څلورمه ګڼه او د ټولنیزو او انســـاين علومـــو ژورنال دویمه ګڼه چاپ او د یو لړ 
مراســـمو په ترڅ کې یې پرانېســـته وشوه. په دې اړه جوړه شوې غونډه کې د کاردان پوهنتون علمي مرستیالې مېرمن مینه رحامين، د څېړنې او 

پراختیا څانګې مسوول نصیرالحق واين، د پوهنځیو رییسانو، استادانو او محصلینو برخه لرله.

د کاردان پوهنتون علمي مرستیاله مېرمن مینه رحامين د ستاینلیک د ورکړې پر مهال
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۷د کاردان پوهنتون د علمي ژورنالونو پرانیست غونډه



پوهنتون کاردان متعهد به تقویت روند ارتقاء و تقویت برنامه های درسی می باشد، و بررسی دوامدار و ارزیابی نصاب تحصیلی را از لحاظ نیازهای اقتصادی، 
سیاسی، اجتامعی و محیطی بخصوص زمینه تحصیالت عالی برای جوانان اهمیت می دهد.

خانم مینه رحامنی؛ معاون علمی پوهنتون کاردان پیرامون بررسی و ارزیابی نصاب تحصیلی میگوید: "برای یک نهاد تحصیلی داشنت یک نصاب تحصیلی 
مطابق معیارهای ملی و بین املللی حایز اهمیت می باشد، تا بتواند خواسته های بازار کار را برآورده سازد."

قابل یادآوریســـت، که در نصاب جدید تحصیلی پیشـــنهادی پوهنتون کاردان، بیشـــرت روی اهمیت بازار کار و آموزش مطابق با استانداردهای بین املللی و 
سیستم های آموزش مبتنی بر نتایج  (OBE) و آموزش محصل محور(SCL)  تاکید شده است.

ورکشاپ بازنگری نصاب تحصیلی پوهنتون کاردان دایر گردید
ورکشـــاپ بازنگری نصاب تحصیلی پوهنتون کاردان با حضور متخصصان بخش نصاب وزارت تحصیالت عالی ج.ا.ا، هیات رهربی، استادان، 
فارغان و محصالن این پوهنتون برگزار شـــد. این ورکشـــاپ به منظور بازنگری نصاب تحصیلی، بهبود برنامه های تحصیلی، کســـب نظریات 

متخصصان این عرصه، همکاری نزدیک با متام برنامه های تحصیلی و در کل برای تقویت نصاب تحصیلی پیشنهادی تدویر یافته بود.

جریان ورکشاپ بازنگری نصاب تحصیلی پوهنتون کاردان
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دیپارمتنت کمپیوتر ساینس پوهنتون کاردان پروگرام
شبکه سازی یا (Networking) را دایر منود 

دیپارمتنت کمپیوتر ساینس پوهنتون کاردان؛ پروگرام یک ماهه آموزشی شبکه سازی یا (Networking)  را برای محصالن این دیپارمتنت برگزار 
منود. 

محصالن در این برنامه آموزشی معلومات مهمی را پیرامون بخش های مختلف شبکه سازی کسب کرده، نظریات و خالقیت های خویش را در عرصه عمل 
پیاده منودند. 

پوهنتون کاردان همواره در جهت آشنایی بیشرت محصالن با جنبه های عملی دروس شان، برنامه های کوتاه مدت خارج از نصاب درسی را برای محصالن  
این پوهنتون برگزار می مناید. 

جریان اهدای سند های تصدیقی برای اشرتاک کنندگان 
۹



د کاردان پوهنتون علمي مرســـتیاله آغلـــې مینه رحامين د 
پوهنتون د ټولو چارو او فعالیتونو ډیجیټايل کول د پوهنتون د 
سرتاتیژیک پالن یو له مهمو برخو يادوي، چې پر بنسټ یې 
د کتابتون او یو شـــمېر نورو څانګو فعالیتونه برېښنايي شوي 
او د کارکونکو او محصلینو لپاره یې الزم ســـهولتونه رامنځ ته 

کړي دي.
آغلې رحامين زیاتوي، له تېرو شـــپږو میاشتو راهیسې یې د 
کاردان کتابتون د پراختیا لپاره ګړندۍ هلې ځلې کړي، چې 
په پایلـــه کې د کتابتون د چارو د الښـــه تنظیم په موخه یو 
پرمختللی برېښنايي مدیریتي سیستم فعال او ګټې اخیستنې 

ته چمتو کړی دی.
د کاردان پوهنتون د مالوماتو د مدیریت سیســـتم مســـوول 
عالءالدیـــن قریيش په کاردان کتابتـــون کې د ټکنالوژیکي 
وســـایلو فعالول د پوهنتون اړوندو چـــارو د ډیجیټايل کولو 
پـــه برخه کې یو لوی ګام بـــويل او ډاډ ورکوي، چې دا به د 
کتابتون د چارو په الښـــه وايل کې خـــورا ګټور متام يش. 
نوموړی زیاتـــوي: «کتابتون د تحصیيل نظام له مهمو برخو 
څخـــه ګڼل کېږي، له همـــدې املـــه د کاردان پوهنتون د 
مالوماتو مدیریت په کتابتون کـــې د محصلینو لپاره د الزمو 
آسانتیاو د رامنځ ته کولو په موخه برېښنايي ماشینونه، چې له 
محصلینو رسه د کتابونو په لټولو، د کتابونو په ترالسه کولو او 

بېرته سپارلو کې خورا مرسته کوي؛ فعال کړي دي.»
ددې سیســـتم یوه مهمه ګټه داده، چې محصل کوالی يش 
په خورا آسانۍخپل د خوښې وړ کتابونه د کمپیوټر پر سکرین 
ولټـــوي او په فزیکـــي ډول یې په کتابتـــون کې ځای پیدا 
کړي. محصل د کتاب له پیدا کولو وروسته خپل پېژندکارت 
په ځانګړي ماشین کې داخلوي او له هغه وروسته ماشین د 
ځانګړې شمېرې له مخې کتابونه سکن کوي او په محصل 
پسې په آنالین ډول ثبتېږي. دغه راز له ټاکلې نېټې مخکې 
محصل ته د کتابونو د بېرته ســـپارلو په تړاو برېښنالیک هم 

استول کېږي.

د کاردان پوهنتون د مالوماتو د مدیریت سیســـتم مسوول همدارنګه هیله ښـــيي، چې د کتابتون له پراختیا رسه به دې سیستم ته نوره هم وده ورکړي او د 
محصلینو، اســـتادانو او کارکوونکو لپاره به ارزښتناک سهولتونه برابر کړي. د کاردان پوهنتون یو تن محصل په دې اړه وویل: «اوس مونږ په ډېرې آسانۍ 

او لږ وخت کې کوالی شو، چې هر عنوان کتاب پیدا او ثبت او راجسټر یې کړو، دا د کاردان پوهنتون د محصلینو لپاره واقعاً یو عايل خدمت دی.»
د یادولو وړ ده، چې د کاردان پوهنتون د برشي رسچینو او مايل څانګو چارې او فعالیتونه هم په دې وروســـتیو کې برېښـــنايي شوي او په پام کې ده، چې 

د سرتاتیژیک پالن د موخو پر بنسټ دا لړۍ د پوهنتون اړوند ټولو څانګو ته وغځېږي.

کاردان کتابتون پر ټکنالوژیکي وسایلو سمبال شو
د کاردان پوهنتون کتابتون پر پرمختللو ټکنالوژیکي وســـایلو ســـمبال او د یو لړ مراسمو په ترڅ کې یې پرانېسته وشوه. ددغو وسایلو له فعالېدو 

رسه په کتابتون کې د کتابونو د لټون، محصلینو ته د کتابونو د ورکړې او بېرته اخیستلو اړینې آسانتیاوې رامنځ ته شوې دي.

کاردان کتابتون کې د نویو ټکنالوژیکي وسایلو د پرانېستې بهیر

۱۰



محصالن سمسرت اول و چهارم دیپارمتنت ژورنالیزم، تعدادی از اعضای انجمن ها، و سفیران محصالن پوهنتون کاردان 
با حمل شعارهایی با عنوان (حفاظت از محیط زیست رسالت همگانی ماست)، (کاشنت و نگهداری از گلها در گلدان های 
جاده ها)، برای پاکی محیط، عدم اســـتفاده از خریطه های پالستیکی، انداخنت زباله ها در زباله دانی، رصفه جویی در 

مرصف آب، و جلوگیری از تولید دود و آالینده های محیط زیستی دادخواهی کردند.
آمر و اســـتادان دیپارمتنت ژورنالیزم پوهنتون کاردان، معاون ریاســـت رسسبزی شهر کابل و تعدادی از مقامات پولیس 

ترافیک کابل در راه اندازی این کمپاین سهم فعال داشتند.
گروهی از محصالن برعدم اســـتفاده از خریطه های پالســـتیکی تاکید ورزیدند، و برای بسیاری از عابران، رانندگان و 

باشندگان محل خریطه های جایگزین که از جنس کاغذ و پارچه بودند را توزیع منودند.
این کمپاین از ســـوی شامری از رسانه ها نیز پوشـــش یافت و همچنان در رسانه های اجتامعی مورد استقبال گرم قرار 

گرفت.
همچنین در این کمپاین برای رانندگان شاخه های گل و شعارهای چاپی نیز توزیع گردید که با این هدیه ها پیام های 
همزیستی و حفاظت از محیط زیست نیز انعکاس یافت. این کارزار به هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست راه 

اندازی شد، که با استقبال خوبی از سوی شهروندان کابل روبرو گردید.

محصالن دیپارمتنت ژورنالیزم پوهنتون کاردان کمپاین حفاظت از محیط زیست
 را راه اندازی منودند

محصالن دیپارمتنت ژورنالیزم پوهنتون کاردان با همیاری ســـایر محصالن این پوهنتون به روز چهارشـــنبه، ۵ رسطان سال جاری، با تجمع در 
یکی از چهارراهی های شهر کابل برای حفاظت از محیط زیست حامیت شان را اعالم کردند.

محصالن دیپارمتنت ژورنالیزم در جریان کمپاین حفاظت از محیط زیست
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د محصلینو د تولیداتو شپږم نندارتون جوړ شو
د کاردان پوهنتـــون د اقتصاد پوهنځي د ادارې او تجارت او اقتصاد څانګو د محصلینو د تولیداتو شـــپږم نندارتون جوړ شـــو. په دې یو ورځني 

نندارتون کې د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې د یادو تحصیيل څانګو د محصلینو وړتیاوې او نوښتونه نندارې ته ایښودل شوي وو.

د کــاردان پوهنتـون د اقتـصاد پوهنځي رییـس
ډ اکټر ســـید عبداملعز میرزاده د دا ډول نندارتونونو 
جوړول د محصلینو د مســـلکي وړتیاوو د لوړولو په 
برخه کې یو خورا مهم او ارزښتمند ګام وباله، زیاته 
یې کـــړه:« دا نندارتون مو له پخوانیو هغو رسه په 
خـــورا توپیر جوړ کړی دی. مـــوږ په دې ترڅ کې 
وکوالی شول د اقتصاد او ادارې او تجارت څانګې 
د ګڼ شمېر محصلینو وړتیاوې او نوښتونه نندارې 

ته وړاندې کړو.»
نومـــوړي وړاندې وویـــل، پـــه دې نندارتون کې 
ایښودل شوي ټول توکي د محصلینو خپلې نظریې 
او نوښـــتونه ول او له پوره هلو ځلو وروسته پر دې 

وتوانېدل، چې د عمل جامه ور واغوندي.
دا شپږم ورته نندارتون دی، چې د کاردان پوهنتون 
له لوري د صنعت او ســـوداګرۍ پـــه برخه کې د 
اقتصـــاد او ادارې او تجـــارت څانګې محصلینو د 
وړتیاوو او مســـلکي مهارتونو د لـــوړاوي په موخه 
جوړېـــږي. په دې نندارتون کـــې د محصلینو ۳۹ 

کاري ډلو برخه اخیستې وه.

د محصلینو د تولیداتو شپږم نندارتون انځورونه
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په دې پروګرام کې د کتاب درې ورځنی نندارتون، د کاردان پوهنتون د علمي ژورنالونو پرانېسته، څېړنیز سیمینارونه او د کاردان پوهنتون د دوه تنو استادانو 
د لیکل شویو کتابونو مخکتنه شامله وه.

د کتاب اونۍ په پیل کې درې ورځنی کتاب نندارتون جوړ شو، چې د شاوخوا ۲۱ کتاب پلورنځیو له لوري په پښتو، دري او انګلیيس ژبو د سیايس علومو، 
نړیوالو اړیکو، حقوقو، اســـالمي علومو، انجنیرۍ او ځینو نورو برخو سلګونه ټوکه کتابونه نندارې ته وړاندې شول. دا د کتاب څلورم نندارتون دی، چې د 

محصلینو ترمنځ د مطالعې کلتور د ودې او پراختیا په موخه د کاردان پوهنتون له لوري جوړېږي.

د کاردان پوهنتون ډېری محصلین چې له دې نندارتون څخه یې لیدنه کړې او د خپلې خوښې وړ کتابونه یې پېريل د دا ډول پروګرامونو جوړول د مطالعې 
کلتور د ودې او د محصلینو د علمي ظرفیت لوړولو په برخه کې یو مهم ګام یادوي او هیله ښيي، چې دا لړۍ روانه وساتل يش.

د کتاب اونۍ په اډانه کې دویم خورا مهم پروګرام د کاردان پوهنتون د علمي ژورنالونو پرانېسته وه. د کاردان پوهنتون د اقتصاد او مدیریتي علومو ژورنال 
درېیمه او څلورمه ګڼه او د ټولنیزو او انساين علومو ژونال دویمه ګڼه په دې لړ کې پرانېستل شوې.

په یادو خپرو شـــویو علمي ژورنالونو کې تر ډېره د هېواد او ســـیمې د اقتصادي او ټولنیزو مســـایلو په تړاو د کاردان پوهنتون د علمي کادر د غړیو او فارغ 
التحصیالنو څېړنیزې لیکنې او مقالې خپرې شـــوې دي. د علمي ژورنالونو د نویو ګڼو برېښـــنايي نســـخې د کاردان پوهنتون پر وېب پاڼه هم د الرسيس 

وړ دي.

د کتاب اونۍ په لړ کې د کاردان پوهنتون د ټولنیزو علومي پوهنځي د رییس احمد خالد حاتم له لوري محصلینو ته د حقوقي څېړنو د اوسني دود په تړاو 
روزنیز ورکشاپ هم جوړ شو او د یادې اونۍ په وروستۍ ورځ د کاردان پوهنتون د ژورنالېزم او اړیکو څانګې د آمر ښاغيل محمد صدیق ذلیق او د سیايس 

علومو او نړیوالو اړیکو څانګې د آمر ښاغيل زاهد جاليل د تازه چاپ شویو کتابونو مخکتنه هم وشوه.

د مطالعې کلتور په عامولو کې د کاردان پوهنتون هڅې؛ د کتاب اونۍ
 پروګرام پای ته ورسېد

کاردان پوهنتون په هېواد کې د څېړنو او کتاب لوستنې کلتور د عامولو په موخه د کتاب اونۍ تر نامه الندې بېالبېل پروګرامونه جوړ کړل. د کتاب 
اونۍ یاد پروګرام د کاردان پوهنتون د ټولنیزو علومو پوهنځي له لوري د چنګاښ میاشتې له ۱۸ تر ۲۶ مې نېټې جوړ شوی و.

۱۴

د کتاب اونۍ د پرانېستې بهیر



د «ګزارش تحقیقی و حکومتداری خوب» تر عنوان الندې کتاب د ښاغيل ذلیق لومړنی اثر دی، چې تر ډ ېره پکې د څېړنیزو راپورونو د جوړولو او په دې 
برخه کې د شته ستونزو او ننګونو په تړاو هر اړخیز بحثونه شوي دي. په دې کتاب کې د یو شمېر مهمو څېړنیزو راپورونو د بېلګو یادونې هم شوې دي.

«رشق او غرب» چې تر ډېره د مقالو ټولګه ده؛ د ختیځ او لویدیځ پرتلنې، د دواړو قطبونو ترمنځ مباحثې او د لیکوال خپلې شـــننې پکې راغيل دي. دا 
کتاب د کاردان پوهنتون د سیايس علومو او نړیوالو اړیکو څانګې د آمر ښاغيل زاهد جاليل تازه چاپ شوی اثر دی.

د یادو دواړو کتابونو د مخکتنې په غونډه کې چې د کاردان پوهنتون د تایمني څانګې د غونډو په تاالر کې جوړه شـــوې وه؛ د کاردان پوهنتون علمي 
مرستیالې مېرمن مینه رحامين، د کاردان پوهنتون د ټولنیزو علومو پوهنځي رییس ډاکټر خالد حاتم، لیکوال او شاعر ښاغيل پرتو نادري، د ژورنالېستانو 
د خوندیتوب کمېټې مرش صدیق الله توحیدي، د کابل پوهنتون استاد ښاغيل اسدالله وحیدي، د پژواک خربي آژانس مرش ښاغيل دانش کړوخېل او 

یو شمېر نورو لیکواالنو او محصلینو برخه لرله.

۱۵

د کتاب اونۍ د پرانېستې بهیر



۱۶

محصالن دیپارمتنت ژورنالیزم پوهنتون کاردان از شبکه تلویزیونی 
طلوع دیدار به عمل آوردند

محصالن دیپارمتنت ژورنالیزم و ارتباطات عامه پوهنتون کاردان طی یک سیر علمی از تلویزیون های طلوع و طلوع نیوز وسایر بخشهای موبی 
گروپ دیدار به عمل آوردند.

حدود ۲۵ تن از محصالن دیپارمتنت ژورنالیزم با همراهی یک تن از استادان و آمر این دیپارمتنت در این دیدار رشکت ورزیدند.
مســـووالن تلویزیون های طلوع و طلوع نیوز در مورد استدیو های خربی، اســـتدیو های تولید برنامه های شبکه خنده، بامداد خوش، باغچه سم سم و سایر 

برنامه های این رسانه ها، برای محصالن معلومات ارایه کردند.
حفیظ محمدی؛ رییس کابورا پرودکشـــن ضمـــن همراهی محصالن در مورد جریان نرش خربها به گونه زنده، ثبت برنامه های مختلف تلویزیونی و ســـایر 

بخشهای ادارای و تخنیکی تلویزیون طلوع و طلوع نیوز برای آنها معلومات داد.
محصالن از جریان ثبت زنده برنامه خرب، برنامه تولیدی باغچه ســـم سم برای کودکان و استدیو های ثبت برنامه های مختلف موبی گروپ دیدن منوده و از 

مسووالن در مورد نحوه کار عملی در این استدیو ها سواالتی را مطرح کردند که از جانب آنها پاسخ داده شد.
در پایان این ســـیر علمی محصالن دیپارمتنت ژورنالیزم ضمن گفت و گو با مســـووالن، کارکنان و هرنپیشه های برنامه شبکه خنده عکسهای یادگاری نیز 

گرفتند.

جریان دیدار محصالن دیپارمتنت ژورنالیزم از شبکه تلویزیونی طلوع



۱۷

جریان دیدار محصالن دیپارمتنت ژورنالیزم از شبکه تلویزیونی طلوع



۱۸

د پنجشنبې سیايس لکچرونو لړۍ
د پنجشـــنبې سیايس لکچرونو لړۍ د کاردان پوهنتون د نړیوالو اړیکو د ماسټري څانګې د محصلینو د پوهې او درک د پیاوړتیا او پراختیا لپاره د 

یوه مهم نوښت پیل دی. ددې لړۍ په ترڅ کې به محصلین د نړیوالو اړیکو په تړاو هر اړخیز مالومات او شننې تر السه کړي.

 د لکچرونو دا لړۍ دغه راز له محصلینو رسه مرسته کوي، چې له تحصیيل نصاب د باندې د مشهورو عاملانو، پوهانو او څېړونکو په مرسته خپل 
لید لوري ته پراختیا ورکړي. 

د همدې لکچرونو په لړ کې دا پنجشنبه (۱۳ چنګاښ) د ډاکټر سعدالله خان له خوا "په اسالمي نړۍ کې ډیموکراتیک ارمانونه، افسانه که واقعیت" تر عنوان 
الندې سیمینار وړاندې شو. 

د ښـــاغيل خان په وینا، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په یو ډول د ډیموکراټیکو ارزښـــتونو تعریف یو خورا ســـتونزمن کار دی. له همدې امله، په اسالمي هېوادونو 
کې د ډیموکراټیکو ارزښـــتونو منل له مخالفتونو رسه مخ کېږي، ځکه ډېری دغه هېوادونه له ډیموکراټیکو هغو رسه خپلې ټولنیزې-اقتصادي ســـتونزې لري. په 

دې سیمینار کې د اسالم د مبارک دین او ډیموکراسۍ د لومړنيو مفهومونو په تړاو هم محصلینو ته مالومات وړاندې شول.

د ویلو وړ ده، چې کاردان پوهنتون د نړیوالو اړیکو د ماسټري څانګه په اونیز ډول د بېالبېلو موضوعاتو په تړاو هره پنجشنبه د سیايس لکچرونو ورته لړۍ جوړوي.



رشکت حمزه فارما یک رشکت وارداتی دارو از کشورهای پاکستان و ترکیه در کشور می باشد، که نسبت به بعضی مشکالت در بخش فروشات محصوالت 
وارداتی با چالش هایی مواجه گردیده بود. اما پس از اینکه تحقیق این دو محصل پوهنتون کاردان انجام یافت این رشکت توانست با استفاده از راه های 

حل پیشنهادی اکنون به سطح مطلوبی از فروشات محصوالت خویش نایل گردد. 

عطالله رحمتزی یکی از دو محصلی که این تحقیق را انجام داده میگوید: «جهت تهیه مونوگراف خویش با رشکت حمزه فارما به متاس شدیم و آنها بسیار 
خرسندی نشان دادند و گفتند که با مشکل بزرگی مواجه استند. ریکارد انها نشان میداد که در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ فروشات کمپنی به مراتب باال میرفت 
مگر در سال ۲۰۱۷ رکود کرده بود و هامنطور در سال ۲۰۱۸ این رکود ادامه داشت. در ضمن کمپنی تخمین کرده بود که در آخر سال ۲۰۱۹ فروشات صفر 

شود کمپنی بسته خواهد شد. ما این مشکالت را شنیده و روی نقاط ضعف مترکز کردیم.»
رحمتزی همچنان در ادامه چنین بیان داشـــت: «ما به دقت مشـــکالت را  شنیدیم و همه چیز را بررسی کردیم. مشکالت در تیم فروشات عدم هامهنگی 
میان دیپارمتنت ها در بخش رهربی و مصارف گزاف بیجا را شناســـایی کردیم. در اخیر بـــرای آنها اطمینان دادیم که با تکمیل کردن پروژه خود راه حل 

ها و پیشنهادات بهرتی برای بیرون رفت از این مشکالت اریه خواهیم داد.»
ســـیدنبی هاشـــمی که مسئولیت پیرشد این تحقیق را با آقای رحمتزی به عهده داشت نیز گفت: «ما توانستیم نقاط ضعف را شناسایی کرده و راه حل ها را 
ارایه کنیم که مصارف کمپنی ۶۰٪ کاهش پیدا کرد. در گام بعدی کمپنی کارمندان ناشایســـته را اخراج و آنها را با اشـــخاص شایسته و کار فهم با معاش 

مناسب جایگزین ساخت. همچنین با دادن مفاد بیشرت به پرچون فروشها و دواخانه ها توجه آنها را زیادتر به خود جلب کرد.»

اکنون این رشکت رو به رشد است و فروشات آن به شدت سیر تصاعدی را می پیامید. آنها پیش بینی کرده اند که تا آخر سال روان فروشات شان ۶۰٪ رشد 
خواهد کرد. قابل ذکر اســـت، هیات رهربی رشکت حمزه فارما طی یک محفل رســـمی از زحامت و تالش های این محصالن پوهنتون کاردان قدردانی و 

متجید منودند.

رشد رشکت دارویی در کشور پس از مشاوره محصالن پوهنتون کاردان 
دو تن از محصالن پوهنتون کاردان آقای عطالله رحمتزی و ســـید نبی هاشـــمی جهت تقویت و رفع نقاط آســـیب پذیر رشکت حمزه فارما که در 
بخش واردات دارو در کشـــور فعالیت میکند پایان نامه تحصیلی شـــان را تهیه کردند. پس از پایان این تحقیق، نقاط ضعف و قوت این رشکت 

مشخص گردید و از اثر ارایه راهکارها و مشاروه های موثر این محصالن رشکت یاد شده توانست در زمینه فعالیت خویش انکشاف مناید. 

۱۹



د کاردان پوهنتون د کارکوونکو او استادانو ګډه غونډه جوړه شوه
کاردان پوهنتون له تېرو څو کلونو راهیسې د خپلو راتلونکو پالنونو او تررسه شویو چارو په اړه د نظرونو او وړاندیزونو د راټولولو په موخه د کارکوونکو 

او استادانو ګډه غونډه جوړوي. په دې پروګرام کې دغه راز، د کارکوونکو او استادانو ستاینه او منانځنه هم کېږي.

د همدې لړۍ په ترڅ کې د روان ۱۳۹۸ کال د زمري میاشتې 
په څلورمه نېټه د پوهنتون د مرشتابه پالوي، اداري کارکوونکو 

او علمي کادر غړیو په ګډون غونډه جوړه شوه.
د پروګرام په تـــرڅ کې د کاردان پوهنتـــون د عمومي رییس  

ښاغيل رویین رحامين له لوري پرزنټېشن وړاندې شو او د هرې 
څانګې کارکوونکي او استادان د نظرونو او وړاندیزونو د راټولولو 

په موخه په جال ګروپونو ووېشل شول.

 هـــرې کاري ډلې تر بحـــث او خربو اترو وروســـته د کاردان 
پوهنتـــون د راتلونکو پالنونو او د چارو د ال ښـــې همغږۍ په 

موخه خپل نظرونه او وړاندیزونه رشیک کړل. 

پروګرام د سهار له نهو بجو د مازیګر تر څلورو بجو دوام وموند 
او د یوه ډله ییز تصویر په اخیستلو پای ته ورسېد. 

د کارکوونکو او استادانو د ګډې غونډې انځورونه

۲۰



آقای رایان کوربیت؛ رییس خدمات مشوره دهی بلوم افغانستان که سخرنان این محفل بودند، پیرامون مبحث " مزایای رقابتی برای اقتصاد جدید" برای 
اشرتاک کنندگان سخنان خویش را ابراز منود. ایشان در جریان صحبت های خویش در باره خدمات مشوره دهی بلوم افغانستان و شاخصه های اقتصادی 

معلومات همه جانبه را ارایه منودند.
محصالن پیرامون موضوعات مطرح شده در اخیر محفل سوال هایشان را با آقای کوربیت مطرح کردند.  

پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان، همواره در راستای تنظیم سیمینارهای آموزشی در جهت ظرفیت سازی و انکشاف فکری محصالن خویش تالش ورزیده 
است.

پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان سیمینار مزایای رقابتی برای اقتصاد 
جدید را دایر کرد

پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان، برنامه سخرنانی مهامن را با حضور یک سخرنان خارجی  به تاریخ ۱۱ رسطان ۱۳۹۸ خورشیدی برای محصالن 
سمسرت سوم ماسرتی اداره تجارت این پوهنتون دایر منود.

جریان سیمینار مزایای رقابتی برای اقتصاد جدید

۲۱



د نړیوال برشدوستانه قانون په کنفرانس کې د کاردان پوهنتون د علمي کدر ګډون
د پرمختليل نړیوال برش دوستانه قانون د سویيل آسیا علمي پلټ فورم (AISAAP) اووم کنفرانس د نیپال په کوربه توب د جنويب آسیا د یو شمېر 

هېوادونو د څېړونکو، د پوهنتون استادانو او مدافع وکیالنو په ګډون جوړ شو.

په دې کنفرانس کې د کاردان پوهنتون د سیايس علومو او نړیوالو اړیکو ډیپارټمنټ آمر ښاغيل زاهد جاليل هم ګډون کړی و، او خپله علمي مقاله یې «له 
نړیوال برشدوستانه قانون څخه د رسغړونو د مخنیوي او حساب ورکولو مکانېزمونه: د افغانستان د قضیې مطالعه» تر رسلیک الندې وړاندې کړه.

ښـــاغلی جاليل د یاد کنفرانس د جوړېدو په اړه وايي:« دا کنفرانس د رسه صلیب ادارې لخوا د جنويب آســـیا د اتو هېوادونو د اکاډمیکو غړیو په ګډون جوړ 
شـــوی و، چې د جینوا کنوانســـینونو ۷۰ کلن مزل وڅېړي. دلته تر ډېره د یادو کنوانسینونو د بریاوو، نیمګړتیاوو او په دې اړه چې د جنګ اړوند دغه قوانین 

په راتلونکي کې څنګه اصالح کېدای يش؛ بحثونه وشول.»
ښـــاغلی جاليل زیاتوي، د دې کنفرانس د جوړېدو یوه بله مهمه موخه د نړیوال برش دوســـتانه قانون په تړاو د یادو هېوادونو د علمي کادر غړیو د لیدلوریو 

او نظریو د رشیکولو لپاره د یوې ټولنې رامنځ ته کول و.
په دې دوه ورځني کنفرانس کې د افغانستان، بنګلدېش، هند، ایران، نیپال، پاکستان او رسیالنکا یو شمېر څېړونکو، د پوهنتون استادانو او مدافع وکیالنو 
برخه لرله. په یاد کنفرانس کې ګډونوالو په بېالبېلو څلورو کاري ګروپونو (د نړیوال برش دوستانه قانون معارصې ننګونې، نړیوال برش دوستانه قانون له جګړې 

وروسته سناریو کې، د دې قانون د رسغړونو لپاره حسايب او اجرايي ننګونې او برش دوستانه الرسسی او عمل) کې علمي بحثونه او خربې اترې وکړې.
د برش دوستانه نړیوال قانون په تړاو جوړ شوي دې علمي کنفرانس کې تر ډېره په جګړه کې د نوې ټکنالوژۍ پر پراختیا، په پرمختللیو وسله والو جګړو کې 
د برش دوســـتانه مرستو، د نړیوال برشدوستانه قانون د پيل کېدو لپاره د نړیوالو مکانېزمونو او یو لړ نورو اړوندو مسایلو په تړاو علمي مقالې او لیکنې وړاندې 

شوې. دا کنفرانس د ۲۰۱۹ کال د جوالی له ۱۷ - ۱۹مې نېټې د نیپال په کوربه توب جوړ شوی و.

په نړیوال برشدوستانه کنفرانس کې د ګډونوالو ډله ییز انځور

۲۲



محصالن دیپارمتنت انجنیری از کارخانه میهن استیل دیدار علمی منودند
محصالن سمســـرتهای هفتم و هشتم  دیپارمتنت انجنیری از کارخانه میهن اســـتیل دیدار منودند. میهن استیل از جمله کارخانه های پیشتاز 
تولید فوالد در کشـــور می باشد. این رشکت متعهد است که به توسعه صنعت فوالد کمک کند و در جهت رفاه اقتصادی و خودکفایی افغانستان 

تالش مناید.

یکی از اهداف این دیدار علمی، آشنایی محصالن با رابطه 
میان دانش نظری و فعالیت های عملی در عرصه چگونگی 
ترکیب عنارص برای تولید فوالد می باشـــد. همچنین این 
بازدید علمی با هـــدف ادغام نظریه های طراحی فوالد در 
عمل و درک عمیق از بخش های مختلف موجود فوالد در 

بازار  راه اندازی شده بود.

عالوه بر این، محصالن فرصت یافتند تا از پروســـه تولید 
و روند تکنالوژی جدید در صنعت تولید فوالد آگاهی کامل 
حاصل منایند؛ این ســـیر علمی توسط انجینیر گل رحمن 
عبدالرحیمـــزی؛ آمر دیپارمتنت انجینیری ســـیول هدایت 

میگردید.

همچنان، محصالن درک عمومی در مورد جمع آوری و روند ذوب آهن در حفظ اســـتفاده از تجهیزات و سیســـتم های کارآمد به دست آوردند، آنها همچنان 
پیرامون تدارکات، طراحی فعالیت ها با تطبیق کامل مقررات قانونی و بهره وری انرژی آشنایی حاصل منودند. 

آقای بکتاش بابکرخیل؛ محصل سمســـرت هفتم دیپارمتنت انجنیری اظهار داشت: « این یک سیر علمی موثر برای محصالن بود که ما تجارب زیادی در 
عرصه تولید فوالد، چگونگی تولید میله های فوالدی و اینکه از کدام مواد ترکیب یافته اند، کسب منودیم.»

در مجموع این ســـیر علمی برای محصالن اشرتاک کننده دارای موثریت و فواید زیادی در عرصه کسب تجربه در ساحه عملی و انکشاف توامنندی های 
شان محسوب میگردد.

جریان بازدید محصالن دیپارمتنت انجنیری از کارخانه میهن استیل

۲۳



مسئوالن مرکز موفقیت محصالن با فارغان پوهنتون کاردان مالقات کردند
همکاران بخش مرکز موفقیت محصالن با شـــامری از فارغ التحصیالن پوهنتون کاردان دیدار و مالقات منودند. در این دیدارها پیرامون ایجاد 
فرصـــت های کاری و دوره های کار آموزی برای محصالن فعلی ایـــن پوهنتون بحث و تبادل نظر صورت گرفت. این فارغان تعهد منودند که در 

این زمینه ها همکاری های همه جانبه داشته باشند.

با تشکر فراوان از آقایان احمدشاه نقشبندی؛ معاون عملیات و منابع اداره تدارکات ملی، نقیب طوطاخیل؛ متخصص منابع برشی اداره تدارکات ملی، حفیظ 
الله محمدی؛ رییس کابورا پرودکشن و خانم لینا راعی؛ مدیر منابع برشی نهاد OCHA که همواره در زمینه های مختلف با پوهنتون کاردان همکاری منوده 

اند. 

جریان دیدارهای اعضای مرکز موفقیــت محصالن با فارغان پوهنتون کاردان

۲۴



دفاعیه د مظنون او متهم د حقوقو د تضمین تر ټولو مهم سند دی او په عديل او قضايي بنسټونو کې د یوې حقوقي 
دوســـیې په تړاو د عدالت د ټینګښت په برخه کې خورا مهم رول لري. همدې مهم ته په پام د کاردان پوهنتون د 

حقوقو پوهنځي د دفاعیې لیکلو تر نامه الندې د یاد پوهنځي محصلینو ته یو ورځنی روزنیز ورکشاپ جوړ کړ.
په دې ورکشـــاپ کې د محتوا او ډول له اړخه د دفاعیې برابرولو پر الرو چارو بحث وشـــو او ټینګار پر دې و، چې 
یـــوه معیاري دفاعیه بایـــد (رسلیک، د پیل خربې، د قضیې لنډ بهیر، د قانون په رڼا کې د موکل د حقوقو پر نقض 
نیوکه، د څارنوال د الزام دالیلو دفعه کول او له محکمې غوښـــتنه) ولري. په ورکشـــاپ کې دغه راز یادونه وشوه، 
چـــې د دفاعیې اړوندې ټولې برخې باید په تخصيص ډول ترتیـــب او د لیکلو په بهیر کې یادو مهمو ټکو ته جدي 

پاملرنه ويش.
په دې ورکشـــاپ کې پر محصلینو رسبېره د حقوقو پوهنځي اســـتادانو هم برخه لرله، چې په ټوله کې یې ورکشاپ 
ګټور وباله او ټینګار یې وکړ، هغه موضوعات چې عميل اړخ لري باید په تړاو يې ورته روزنیز پروګرامونه جوړ يش.

د حقوقو پوهنځي محصلینو د دفاعیې لیکلو په تړاو روزنه ترالسه کړه
د کاردان پوهنتون د حقوقو پوهنځي محصلینو ته د تر ټولو مهم حقوقي سند (دفاعیې) د ترتیب او لیکلو په تړاو یو ورځنی روزنیز ورکشاپ جوړ 

شو

۲۵



د کاردان پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د ادارې او تجارت د لیســـانس او ماســـټرۍ او اقتصاد څانګې شاوخوا ۳۵ محصلینو د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې 
د کاري څرنګوايل، د محصلینو لپاره ددې پروګرام د ګټو او له یادې ډلې رسه د یو ځای کېدو په اړه؛ مالومات ترالسه کړل.

د ملګرو ملتونو رضاکاران، د UNDP یو نړیوال نوښـــت دی، چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلکو ته ددې فرصت برابروي، چې په رضاکارو چارو کې برخه 
واخيل.

د یاد پروګرام په لومړي پړاو کې د کاردان پوهنتون محصلین د آنالین رضاکارانو په ډول ثبت شول او په فارغ وخت کې به د چارو د تررسه کېدو په موخه د 
الرسيس وړ وي.

د رضاکارانو پروګرام یوه مهمه ګټه داده، چې نوي ثبت شوي غړي به د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام (E-Campus)  ته چې یو نړیوال تعلیمي ډېټابېس 
دی الرسسی ومومي. دا ډېټابېس د UNDP له لوري تایید شوي زرګونه پر لیکه وړیا کورسونه لري.

د دې ترڅنګ د یاد پروګرام په لړ کې محصلینو ته د عميل کاري تجربې او د ملګرو ملتونو په اړوندو دفرتونو کې د کار کولو آسانتیاوې هم برابرېږي.
د کاردان پوهنتون د اقتصاد پوهنځی هڅه کوي له دې الر ګڼ شمېر محصلینو ته د کاري مهارتونو د پیاوړتیا او کار موندنې واقعي فرصتونه برابر کړي.

د ملګرو ملتونو د رضاکارانو پروګرام محصلینو ته د عميل کار آسانتیاوې برابروي
د کاردان پوهنتون د اقتصاد پوهنځی د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام (UNDP) په همکارۍ د دې سازمان د رضاکارانو ډلې کوربه و. د یادې 

لیدنې په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو پروګرام د چارو او فعالیتونو په تړاو د کاردان پوهنتون محصلینو ته اړین مالومات ورکړل شول.

د ملګرو ملتونو د رضاکارانو پروګرام د روزنیز بهیر انځورونه

۲۶



محصالن پوهنځی حقوق از محبس پلچرخی بازدید منودند
محصالن پوهنځی حقوق پوهنتون کاردان به تاریخ ۱۵ اسد ۱۳۹۸ از محبس پلچرخی دیدن منودند. این دیدار به منظور آموزش بهرت موضوعات 

مورد بحث مضمون جزاشناسی و کسب آگاهی از چگونگی وضعیت محبوسین؛ صورت گرفت. 

در این سیر علمی محصالن اناث از محبس اناث و محصالن ذکور از محبس ذکور دیدن منوده و با تعدادی از محبوسین گفتگو کردند. 
محصالن پوهنځی حقوق پوهنتون کاردان این ســـیر علمی را نهایت موثر خوانده و فرصت خوبی جهت افزایش دانش حقوقی و کســـب معلومات الزم از 

چگونگی رعایت حقوق محبوسین تلقی منودند.

محصالن پوهنځی حقوق حین دیدار از محبس پلچرخی 

۲۷



د یوې بریالۍ کاري مرکې په تړاو د روزنیز ورکشاپ جوړېدل
د کاردان پوهنتون د کارموندنې خدمتونو دفرت د دې پوهنتون د بېالبېلو تحصیيل څانګو محصلینو ته د کاري مرکې په تړاو یو ورځنی روزنیز ورکشاپ 

جوړ کړ.

په یاد ورکشـــاپ کې محصلینو ته په عميل ډول د کاري مرکې د مهمو تخنیکونو او دا چې څنګه د مرکې پر مهال پوښتونو ته په 
ښه ډول ځواب ووايي او د خپلې خوښې وړ دنده ترالسه کړي؛ مالومات ورکړل شول. په ورکشاپ کې محصلینو ته په عميل ډول 

د کاري مرکې څرنګوالی د متثیل، ویډیو او بحث او خربو اترو له الرې وښوول شو.

د کاردان پوهنتون محصله مرضیه یګانه چې په یاد ورکشاپ کې یې ګډون کړی و، دا د محصلینو د عميل وړتیاو د لوړولو په برخه 
کې یو ارزښتناک ګام بويل او یادونه کوي، چې په دې روزنیز ورکشاپ کې یې د کاري مرکې د بېالبېلو مهمو تخنیکونو په اړه خورا 

ګټور مالومات ترالسه کړل.

دا روزنیز ورکشـــاپ په ټوله کې د هغو محصلینو لپاره جوړ شوی و، چې د کاري فرصتونو په لټه کې دي او ترڅنګ یې غواړي په 
بېالبېلو برخو کې مسلکي پرمختګ وکړي.

د کاردان پوهنتون د کارموندنې خدمتونو د فرت د خپلو ځانګړو پروګرامونو او روزنیزو ورکشاپونو پرمټ هڅه کوي، چې د دې پوهنتون 
محصلین او فارغان په لنډ ممکن وخت کې خپلو کاري موخو ته ورسوي او په یاده برخه کې د هغوی مسلکي مهارتونو ته په ښه 

ډول وده او پراختیا ورکړي.

محصلین د یوې بریالۍ کاري مرکې په اړه مالومات ترالسه کوي

۲۸



محصالن دیپارمتنت اقتصاد پوهنتون کاردان از موزیم ملی کشور بازدید علمی منودند
پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان، به تاریخ ۱۶ رسطان ۱۳۹۸ خورشیدی، برای ۴۰ تن از محصالن دیپارمتنت اداره تجارت و اقتصاد این پوهنتون 

زمینه بازدید علمی از موزیم ملی کشور را مساعد منود. 

بازدیدهای علمی یکی از عنارص مهم در رأســـتای آموزش معارص محســـوب میگردد، جایی که محصالن می توانند با ارزیابی کارآیی و فعالیت ها به یک 
چشم انداز عملی نایل گردند. 

این بازدید علمی به هدف معرفی اسناد و فعالیت های موزیم ملی کشور راه اندازی گردیده بود، که محصالن با اشتیاق فراوان از این بازدید استقابل منوده 
و از پوهنتون کاردان جهت تدویر چنین برنامه های عملی موثر سپاسگزاری منودند.

یکی از اشـــرتاک کنندگان پیرامون تاثیر گزاری این بازدید علمی میگوید: " بازدیدهای علمی برای ما کامالً موثر می باشـــد و ما توقع داریم که پوهنتون 
کاردان در زمینه تدویر برنامه های علمی و عملی، برنامه های بیشرتی را برای ما راه اندازی کند."

در همین حال، پوهنتون کاردان برای محصالن وعده ســـپرد که ســـطح فعالیت های عملی را برای محصالن خویش بیشرت می سازد و برهمین اساس، 
چندین تفاهمنامه همکاری های دوجانبه را با نهادهای داخلی و بین املللی به امضا رسانیده است.

محصالن دیپارمتنت اقتصاد در جریان بازدید علمی از موزیم ملی کشور

۲۹



۳۰

 محصالن بخش ماسرتی اداره تجارت پوهنتون کاردان از اداره ملی احصائیه 
و معلومات افغانستان دیدن منودند

شامری از محصالن بخش ماسرتی اداره تجارت پوهنتون کاردان برای کسب معلومات دقیق و مشاهده فعالیت های اداره ملی احصائیه و معلومات 
افغانستان از این اداره بازدید به عمل آوردند.

در این دیدار، محصالن فعالیت های عملی اداره ملی احصائیه و معلومات را از نزدیک مشـــاهده منوده و پیرامون جمع آوری، ذخیره ســـازی و ارزیابی 
معلومات ملی و تولیدات ناخالص داخلی (GDP) آگاهی کامل حاصل منودند.

پوهنتون کاردان در جهت ایجاد زمینه های مســـاعد تحصیلی برای محصالن خویش در مقاطع لیســـانس و ماسرتی زمینه های بازدیدهای علمی را برای 
آنان مساعد منوده است که توانسته است در جهت انکشاف ظرفیت های علمی محصالن نتایج موثر را به همراه داشته باشد. 

 دیدار محصالن ماسرتی اداره تجارت از اداره ملی احصائیه و معلومات



برنامه انگلیسی برای مقاصد علمی موفقانه اختتام یافت
پوهنتون کاردان برای ارتقای ظرفیت علمی محصالن خویش برنامه دو نیم ماه آموزش اساســـات زبان انگلیســـی تحت عنوان "انگلیسی برای 
مقاصد علمی" (English for Academic Purposes) را با موفقیت به امتام رســـاند. بیش ار ۱۸۰ تن از محصالن رشـــته های مختلف 

در این برنامه اشرتاک داشتند.

این برنامه انگلیســـی برای محصالن سمسرت بهاری که عالقمند اموزش زبان انگلیسی تا سطوح باالتر بودند اما با فهمیدن متامی بخش های درسی شان 
مشـــکل داشتند، طرح شـــده بود. پوهنتون کاردان به منظور تقویت مهارت های زبان انگلیســـی، برنامه آموزش زبان انگلیسی را در آغاز هر سمسرت برای 
محصالن جدیدالشـــمول برگزار می مناید. این برنامه جنبه های مختلف و ســـاحه وسیع زبان انگلیسی به شمول روش های صحبت کردن و تسلط داشنت 
به مهارت های ارایه و صحبت عمومی ، مهارت های شنوایی، اهمیت نوت گرفنت، تکنیک های افهام و تفهیم ، تقویت نقش فعال محصالن در سیمینار 

ها و روش های موثر نوشنت را پوشش میدهد. همچنین این برنامه در زمینه نوشنت مقاله های علمی برای محصالن بسیار موثر می باشد.
در ختم این برنامه محصالن از پوهنتون کاردان جهت راه اندازی این چنین برنامه های موثر تشـــکری منودند و برای محصالنی که منرات عالی و حضور 

پر رنگ در دروس داشتند تصدیق نامه های فراغت اهدا گردید.

جریان اهدای تصدیق نامه برای محصالن اشرتاک کننده در برنامه انگلیسی برای مقاصد علمی
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برگزاری محاکم متثیلی رقابتی میان محصالن پوهنځی حقوق پوهنتون کاردان
محاکم متثیلی رقابتی میان محصالن سمســـرتهای هشتم شـــبانه و سمسرت هفتم روزانه پوهنځی حقوق پوهنتون کاردان به تاریخ ۱۸ رسطان 

۱۳۹۸ در محکمه متثیلی این پوهنتون واقعه شعبه پروان دو برگزار گردید. 

در این برنامه قضیه فرضی در اختیار محصالن هردو صنف قرار ررگرفت و مدت دو هفته باالی قضیه کار منوده دفاعیه و اقامه دعوی ترتیب کردند.
 محصالن در جریان دو هفته چندین بار مترین منودند و در نهایت محکمه متثیلی میان هر دو صنف با حضور استادان پوهنځی حقوق برگزار گردید. جریان 

این محکمه متثیلی از جانب استادان مثبت ارزیابی گردید، نکات پیشنهادی با محصالن رشیک ساخته شد.
برگزاری محکمه متثیلی محصالن را کمک میکند تا دانش نظری خود را به شکل عملی بکار برده و عمالً از آن استفاده منایند، با این روش دانش نظری و 
مهارت های عملی تلفیق شده در حقیقت زمینه آموزش بهرت برای محصالن مساعد  می گردد. به همین منظور پوهنځی حقوق پوهنتون کاردان همواره سعی 
می مناید تا زمینه فعالیت های عملی را مســـاعد مناید. قابل ذکر است که محاکم متثیلی طبق پالن ترتیب شده در جریان هر سمسرت بصورت مداوم برای 

محصالن تدویر می گردد.

جریان محاکم متثیلی رقابتی میان محصالن پوهنځی حقوق پوهنتون کاردان
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