
 

 کاردان خبری  نامههفته 

 دفترسخنگوی پوهنتونتهیه کننده : 

 ۱۳۹۷ اسد ۲۷* شنبه   ۳۸ سال اول * شماره مسلسل

 

 به دست آوردنخستین اعتبارملی اکادمیک را از وزارت تحصیالت عالی ج.ا.ا  ، پوهنتون کاردان

 
تاهن ،  به مناسبت کسب اعتبارملی اکادمیک درمیان تماامی وهننتاهن نااش ک اهر تهسان وهنن ۱۳۹۷اسد  ۲۴روز چهارشنبه 

ج ااانهارم عماااهمی باااا همدنماااادی نماااه کارمنااادان وهننتاااهن کااااردان درتاااامر بااا ر  وهننتاااهن در شااا به تاااادمنی  کااااردان ،

 بمه ارهمددد.

ی رداایع عمااهمدرادااج ج اانهارم ب ااداز تاایوا  داااتی از کاایخ   مویااد و وواا، ساامود ملاای ک ااهر ، م تاامخ روداایج ر مااا ی 

 اش تیش ناشان ادج دستاورد ب ر  را بماش مسهومن ، استادان و کارمندان تبمدک هفته و به ت هد کاردان بموهننتهن کارد

ن کااردان بلند بمدن کیفیت تدردع تاکید کمد و نم از فامد فامد کارمنادا بی تم به خاطم رشد سکتهر ت صییا عالی ک هر و

 که درادج راستا مسهوم ه تیش ورزددم بهد د قدردا ی  مهد.

 ب دا ت دادش از  اضمان ج انهارم  درماهرد مهضاهب اباماز  رام کامدم و از وزارا ت صاییا عاالی باه خااطم قدرشناسای

 خهرسندش کمد د.شان از ز ماا تیم ف ال کاردان ابماز 

د د که وهننتهن و  هاد ت صییا عالی دولتی و خصهصی فقن ونج وهننتهن مهفق ش ۱۶۷ادج در الیست که ا زمیان بی، از 

ه کاعبهر کنند  به مم له سهخ تضمیج کیفیت که مم له  هادی بماش کسب اعتبار اکادمیک می باشد ؛ رام دابند و مهفقا ه از  ن

 یب در جادگام ناش ذدل قمارهمفتند :  بماساس کسب  ممم به تمت

 وهننتهن کاردان  -۱

 وهننتهن اممدکادی افغا ستان   -۲

 وهننتهن دولتی کندنار   -۳

 وهننتهن دولتی طب کابل   -۴

 وهننتهن دولتی کابل -۵

 

 

 

۱ 

 

 



 

 درکابل دیدار رییس پوهنتون کاردان از پوهنتون مریم

 

 ردایع وهننتاهنمهساع و بنابم دعها م تممه داکتام شاهی رشاید مهساع و ردایع وهننتاهن مامدم ، م تامخ رودایج ر ماا ی 

بی کاردان نممام با م تمخ  صما ر یمی ماددم دداارتمنات روابان خاارجی و م اارکت اساتماتیددک و داکتام م ماد انماده

منطقه  از ساختمان جددد و دادمی وهننتهن ممدم واقع ۱۳۹۷اسد  ۲۳ردیع طب  وسونگهش وهننتهن کاردان ، روز سه شنبه 

 قمغه ولسهالی وغمان ومدت کابل دددار داشتند.

ا داک هااخ مهام باماش ر ما ی اعمار ساختمان دادمی وهننتهن ممدم را تبمداک هفتاه و   امرودیج م تمخ  درجمدان ادج دددار ،

  ن به نممانی نیت رنبمش وهننتهن ممدم دددن کمد د.سکتهر ت صییا عالی خصهصی خها د و از بو، ناش موتلف 

، از  ضهر نیت وهننتهن کاردان ابماز قدردا ی کمدم و   ما باعث افتوار دا سته خهانان اف اد م تممه داکتم شهی رشید ،

د د که شمدم اکادمیک بیج وهننتهن کاردان و وهننتهن مناش موتلف دادمی د رعمصه  ناش نمچه بازددد نا و تامیج نمکارش

 مهرد استقبال ردیع وهننتهن کاردان قمارهمفت.

ه باجناه  بناد قمغاه در مهق یات بسایار خاه  ، درسه جمدب زمیج تقمدبا ساختمان دادمی وهننتهن خصهصی ممدم در سا ه 

ارش بمدو به بهمم ساختمان سه طبقه  ن تکمیل که کار همدددم در ش، طبقه اعمار  به شکل عصمشساسی و ووته واصهرا 

 .سامدم شدم است

 

 

 

  
 

 همراه با محترمه داکتر شهال رشیدجریان بازدید محترم رویین رحمانی و هیت همراه شان از پوهنتون مریم 

 

۲ 

 

 

 پوهنتون کاردان دایرشدځی اقتصاد تولیدات و فروشات محصالن پوهندرسی شگاه نمای



 

ی اقتصاااد وهننتااهن کاااردان ونوماایج  ماد ااگام  منرااهر بااه ه ناش ادارم توااارا و اقتصاااد را بااتهلیااداا م صااین رشااتهوااهنن  

در صا ج وهننتاهن  ۱۳۹۷اساد  ۲۵روز ونو نبه ناش شان در عمصه صن ت و توارا، نا و خیقیت ماد، هذاشتج تها ادی

 بمه ارکمد. ۲کاردان در ش به وموان

صااد غمفاه ممباهط باه تهلیاداا و فموشااا م صاین اقت ۳۲فموشااا تنرایم شادم باهد ، اش غمفاه  ۴۰درادج  ماد گام که در 

هبی به دست کاردان بهد که   چه را در تیهرش مضمهن بازاردابی  مهخته بهد د؛ در سا ه عملی به اجما هذاشتند و توار  خ

  ورد د.

اشات تاا ختصاا  دغمفه به فموشندم هان اصلی بازار که شامل وساادل تونیکای ، قاالیج و کتاا  باهد  یا  ا ۸درادج  ماد گام 

 کارکمدناش فموشندم هان اصلی را  ی  شاند باشند.، م صین 

 هد. هم به روش تماشاچیان شامل م صین کاردان و مهما ا ی ازبیمون ، باز ب ۱۲صبح تا  ۹ادج  ماد گام از ساعت 

 دد.اردان دادممی هموهننتهن کځی اقتصاد شادان ذکم است که چنیج بم امه نا درنمسمستم درسی دک بار از طمف وهنن

 

داوطلبان شمولیت در پوهنتون کاردان از پوهنتون کاردان  دیدار  

دک ت داد از جها اان رشاته نااش ، بماش شمهلیت در وهننتهن کاردان  ۱۳۹۷نا ثبت  اخ شدم هان کا کهر خ ا ی از میان صد

،  بماساس دک بم امه از قبل تنریم شدم از دفتم  ۱۳۹۷اسد  ۲۴موتلف عیقه مند دددار از وهننتهن شد د که روز چهارشنبه 

 دددن کمد د. ۲ممک ش وهننتهن کاردان واقع وموان 

اساتقبال  تاج بهد اد ۱۰۰از اد اان کاه در ادود  کاار دان  اقتصاد و علهخ اجتماعیځی ناش روساش وهنن ، جمدان ادج ددداردر

وهننتاهن  کمدم و  مدن شا ما به وهننتهن خیممقدخ هفتند و عیقه مندان نمرشته را کاه باه غمفاه نااش م لهمااتی کاه درصا ج

ز غمفاه ااخذ بموشهر نا و ماهاد م لهمااتی راجاع باه رشاته نااش ماهرد  رمشاان جابوا شدم بهد رننمادی کمد د.   ان وع از 

ناااش متااذکمم ، بااه نمماناای  ماامدج دداارتمناات ناااش ممبهطااه بااه صاانف ناااش خااا  خااهد رفتااه و ازم لهماااا تهیااه شاادم در 

 .مند شد د واوروادنت  راجع به  رشته ممبهطه که تهسن  ممدج نمدداارتمنت تهیه شدم بهد به صهرا جداها ه بهمم

 .ادج بم امه مهرد تهجه خا  داوطلبان قمارهمفت و باعث ت هدق شان بماش ویهستج به وهننتهن کاردان همددد

 

خبری  هفته نامه

 کاردان

 

 

 وهننتهن کاردان صاحب امتیاز: 

 دفتمسونگهش وهننتهن  ناشر :

 دوکتهرم مد انمادهبیمدیرمسوول : 

 0799623007شماره تماس : 

 ، م مد صمیم سددد،  سمیع   زرهمزادم سارم ع د ش ،خبرنگاران : 

 م مد عممکمال  و، میمم مد صددق ذلیق ځاځی ا مدعمم

 میمم مد صددق ذلیق ویراستار:

 ابمانیمیم مد منصهر عکاس :

 ستانافغا  -کابل  چهاررانی وموان دو ، وهننتهن کاردان ، نشانی :

 
۳ 

https://www.facebook.com/kardanuniversity/photos/a.268340806535118/1755979177771266/?type=3
https://www.facebook.com/kardanuniversity/photos/a.268340806535118/1755979177771266/?type=3

