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 ها و مؤسسات  های عمده پوهنتون گذاری دستیابی به جایگاه مناسب علمی و اکادمیک در سطح کشور از هدف

 رو مؤسسه تحصیالت عالی کهندژ نیز در این مسیر مسئولیت های مهمی شود، از همین تحصیلی پنداشته می

  هندژ در پنجمین سال فعالیت های علمی با امکانات دستکـؤسسه تـحصیــالت عالی مـــرا بر عهده دارد.   

 داشته خویش طبق لوایح، قوانین و مقرراتوزارت محترم تحصیالت عالی جمهوری اسالمی افعانستان در مسیر 

 تولید دانش، تربیت و تقدیم کادر های مسلکی و متخصص منطبق بر نیاز بازار کار در حرکت است  و تالش دارد در 

 تری در ایجاد اشتغال، توسعه امور علمی ها و مؤسسات تحصیلی  برتر ملی قرار گرفته و نقش جدی زمره پوهنتون 

 های اجتماعی  ایفا نماید. و خلق  ارزش 

ر ایـن رود و د شـمار مـی ترین رسالت  آنهـا به مهم بالندگی هر نهاد تحصیلی از نظر آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و کارآفرینی در مسیر توسعه پایدار از
 های اصلی روزگار ماست کـه آموختگان علم و فرهنگ از دغدغه سازی زمینه کار برای دانش شکی نیست که توسعه کمی و کیفی نهاد تحصیلی، و فراهم

در این خصوص مؤسسه تحصیالت عالی کهندژ همسو با فرآیند توسعه ملی، طرح اشتغالزایی و حل مسائل جامعه به روش علمی گام گذاشـته و ایـن 

بـه هـدف دفـاز از حقیقـت،  «آمـوزش محـوری»رود. مؤسسه تحصیالت عالی کهندژ با مـرام  شمار می امر از  مهم ترین وجوه کلیدی این مؤسسه به

 در مسیر خلق ارزش های ملی فعالیت دارد. » کاربردی کردن دانش«به هدف کشف حقیقت به وسیله ترویج روش علمی و با » پژوهش محوری«

م مؤسسه تحصیالت عالی کهندژ با اعضای کادر علمی، اساتید و تیم متعهد کاری در راستای تعمیم دانش معیاری برای دانشجویان به هدف کسب عل
ی های مختلف آموزشی، پژوهشی و کارآفـریـنـ نماید  تا از این مسیر بتواند با ایجاد بستر مناسب در بخش و نقش آفرینی در سازندگی کشور تالش می

بـا های متعددی باشد. در فرجام به حول و قوه الهی با اعتقاد به اصل خودباوری، امیدوار به تعمیم تحصیل، توسعه و سـازنـدگـی  شاهد بالندگی نسل
 اعتماد به نفس ملی و علمی در کنار یک دیگر در مسیر توسعه و پیشرفت افغانستان گام برمی داریم.
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ور                                                                        مؤسسه تحصیالت عالی کهندژ یکی از جوان ترین نهاد علمی،  اکادمیک و غیر انتفاعی در سطح  تحححصحیحالت عحالحی رصحو حی در ک ح                     

ی    بحرابه منظور رشد و تقویت کیفیت تحصیالت عالی و همچنان تربیت رهبران جوان، متخصصین متجرب و کادر های علمی در راستای سارحتحن نیحنحدت بحهحتحر 

تأسیس و به طور رسمی در وزارت تحصیالت عالی ک ور ثبت گحردیحدت اسحت   “ 4931”مردم افغانستان توسط پوهنمل دیپلوم انجنیر عبدالهادی ایماق  در سال 

پذیرفته بحه  ”اقتصاد، و تعلیم و تربیه“تن دان جو )فارغان  نوف دوازدهم و چهاردهم( در پوهنحی های )مجوز(  “ 471“بار با جذب این مؤسسه برای نخستین

نمحورحتح حان را از تن دانحش “ 401“فراغت رویش را تدویر نمود که به تعداد برای اولین ج ن4931فعالیت نغازکرد  مؤسسه تحصیالت عالی کهندژ در سال 

 دو پوهنحی )اقتصاد و تعلیم و تریبه(  به سویه لیسانس فراغت حا ل نمودند  
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 اساسات دین مبین اسالم؛ رد هرگونه تبعیض لسانی، قومی، جنسیتی و مذهبی، و پابندی به 

   های وزارت محترم تحصیالت عالی افغانستان؛ تطبیق تمام لوای ، مقررات و طرزالعمل 

  طرفی، برابری، عدالت و  داقت در امور علمی، اداری و تحصیلی؛ رعایت توازن،  بی 

  رفتار و عملکرد یکسان با دان جویان ذکور و اناث 

رواهد از طریق تدریس با کیفیحت، تحححقحیحق و عحراحه رحدمحات عحالحی عحلحمحی  مؤسسه تحصیالت عالی کهندژ می

 عنوانِ یکی از معتبرترین نهاد تحصیالت عالی در ک ور شنارته شود  به

نموزش، تدریس و تحقیق را فراهم سارته است تا   های دسترسی نسان به مؤسسه تحصیالت عالی کهندژ زمینه

جوانان بتوانند از این طریق به اهداف علمی، نموزشی و کسب مهارت های مورد ارورت نائل نمحدت مصحدر 

 ردمت به ک ور رود گردند 
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 نظام درسی مؤسسه تحصیالت عالی کهندژ به سیستم کریدت میباشد. سیستم کریدیت جدیدترین و معیاری ترین

 رو این مؤسسه با اخذ تائیدی از وزارت محترم تحصیالت عالی افغانستان  سیستم تحصیلی در سطح جهان است، از همین 

 آن وزارت ساخته است. طبق   های پذیرفته شده ها و طرزالعمل نظام تحصیلی خویش به سیستم کریدت مطابق با نرم

 کریدت درسی را طی هشت سمستر یا در مدت چهار سال  148سیستم کریدت هر محصل در دوره لیسانس حدوداً 

 کریدت درسی را دربر میگیرد، هر کریدت درسی، به مقدار درسِ گفته میشود که 21-17آموزش می بیند؛ هر سمستر حدوداً 

 ساعت آموزش داده شود.  16محتوای آن طی  

ای کمـیـتـه  نصاب های درسی مؤسسه تحصیالت عالی کهندژ معیاری و تائید شده
باشد که برحسب ضرورت همزمان با سـیـر  نصاب وزارت محترم تحصیالت عالی می

های بازار کار نصاب تحـصـیـلـی  های بشری و همچنان نیازمندی علوم و نیازمندی
این مؤسسه بازنگری شده و طبق پالیسی و طـرزالـعـمـل هـای وزارت مـحـتـرم 

 شود. تحصیالت عالی برخی عناوین و مفردات زدوده و افزوده می
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در چوکات تشکیالت مؤسسه مرکز تحقیقات علمی را ایجاد نموده است که این مرکز دارای  1398مؤسسه تحصیالت عالی کهندژ در سال 
اکنون فعال بوده و نشـسـت هـای مـاهـوار را روی  یک کمیته تحقیقات و یک کمیته نشرات متشکل از استادان می باشد. این کمیته هم

های تحقیقی استادان، کنفرانس های علمی، ورکشـا  هـای آمـوزشـی،  موضوعات مربوطه برگزار می نماید. همچنان این کمیته پروپوزل
های علمی استادان و دانشجـویـان  نماید. این مرکز درنظر دارد تا در سال پیشرو یک شمار مقاالت و پژوهش مقاالت دانشجویان بررسی می

 نشر بسپارد. مؤسسه را به
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مرکز تضمین کیفیـت را  1398موسسه تحصیالت عالی کهندژ به هدف معیاری سازی سطح دانش و رسیدن به اهداف بلند علمی در سال 
در چوکات تشکیالت مؤسسه هسته گذاری نموده است که هدف کلی از ایجاد این مرکز تطبیق یک سلسله معیارها و شاخص های کمی و 

 باشد. کیفی مشخص تحصیالت عالی جهت کسب اعتبار اکادمیک از مراجع مربوط می
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مؤسسه تحصیالت عالی کهندژ تسهیالت اکادمیکی را برای استادان و دانشجویان فراهـم 
نامه همکاری تحصیلی با دانشـگـاه  توان از امضاء تفاهم ساخته است، در این قسمت می

ملی تاجیکستان و همچنین پوهنتون دنیا جهت اهداء بورسیه تحصیلی و ارتقای ظرفیت 
استادان و کارمند اداری این مؤسسه و همچنان ایجاد مراکز تحقیقات علمـی، تضـمـیـن 
 کیفیت، نشرات، شورای دانشجویی، کتابخانه و سایر داشته های این مؤسسه نام برد.
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با تدویر یک دور انتخابات  دانشجویی در مقرر این مؤسسـه اسـاس  1398شورای دانشجویان مؤسسه تحصیالت عالی کهندژ که درسال 
ای مهمی در قسمت رشد توانایی هـای عـلـمـی، فـرهـنـگـی،  ی تمثیل دموکراسی در سطح مؤسسه هسته گذاری شد، این شورا برعالوه

 اجتماعی و از مهمتر نقش مهمی را در جهت حل منازعات میان دانشجویان باز کرده است.

گان، استادان و کـتـاب  کتابخانه موسسه تحصیالت عالی کهندژ با همکاری و حمایت شماری از فرهیختگان، دانشمندان، خردورزان، فرزانه
دوستان همزمان با ایجاد پوهنحی های اقتصاد و تعلیم و تربیه بنیانگذاری گردیده است. کتابخانه مؤسسه تحصیالت عـالـی کـهـنـدژ بـا 
داشتن صدها جلد کتاب و هزار ها جلد کتاب سافت مورد نیاز برای دانشجویان ضرورت های پژوهشی و علمی محصلین خویش را مـرفـع 

 نموده است.
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پایه کمپیوتر تجهیز گردیده است، مرکز تکنـالـوژی  15انترنت    2MBمرکز تکتالوژی معلوماتی موسسه تحصیالت عالی کهندژ با ظرفیت 
هـای  شود، هم اکنون تمام شعبات موسسه با انترنت وصل است و قرار است این مرکز در آیـنـده این مؤسسه با کارمندان اداری پیشبرده می

 نزدیک بیشتر تجهیز شود.

های کاری و اکادمیک و بلندبردن ارتقای کمی و کیفـی فـعـالـیـت هـای  جهت شریک ساختن تجارت، مهارت های علمی، بلندبردن ظرفیت
هـای عـلـمـی  المللیی و ملی توأمیـت های بین علمی و تدریسی در مؤسسه و نهاد های همکار، مؤسسه تحصیالت عالی کهندژ با پوهنتون

امضاء نموده است؛ همچنین این مؤسسه به هدف سهیم شدن در روند ظرفیت سازی با اداره های سکتور ها و نهاد های مختلف محلی از 
ها و نـهـاد  نامه همکاری امضاء نموده است و این روند ادامه دارد. پوهنتون جمله معارف، تجارت و صنعت، امور زنان، اقتصاد و غیره تفاهم

 نامه های همکاری امضاء نموده اند عبارت اند از: های تحصیلی که موسسه تحصیالت عالی کهندژ  با آنها توأمیت ها  و تفاهم

 دانشگاه ملی تاجکستان 

 پوهنتون دنیا 
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مؤسسه تحصیالت عالی کهندژ در دو پوهنحی )اقتصاد و تعـلـیـم و 
تربیه( با پالیسی، لوایح و طرزالعمل های آکادمیک مطابق نـرم وزارت 
تحصیالت عالی در سطح کندز فعالیت می نماید. ایـن مـؤسـسـه بـا 
داشتن استادان مجرب و متخصص، پالن آموزشی مدرن مطابق نصاب 
تحصیلی تحصیالت عالی افغانستان تا سطح لیـسـانـس دانشـجـو 
میپذیرد، همچنین دانشجویان برنامه ماستری و دکترا را طبق قرارداد 
با دانشگاه ملی تاجیکستان به آن کشور معرفی می دارد. افزون بـر آن 

نامه هـمـکـاری  مؤسسه تحصیالت عالی کهندژ در سال جاری تفاهم
علمی را با پوهنتون دنیا به امضاء رسانیده است که طبق آن اعضـای 
کادر علمی و کارمندان اداری این مؤسسه جهت ارتقاء سطح علمی و 

گردند. برعالوه مؤسسـه  آن پوهنتون معرفی می  ای تحصیلی به سویه
کوشد در جهت بهبود روند تـحـصـیـلـی و  تحصیالت عالی کهندژ می

نـامـه  های علـمـی تـفـاهـم های تحقیقی و آموزه فراهم سازی زمینه
  تدریسی را با ریاست محترم پوهنـتـون کـنـدز بـه  -همکاری علمی 

امضاء رساند تا با تطبیق آن برای دانشجویان این مـؤسـسـه اجـازه 
استفاده از کتابخانه و سایر منابع مهم آموزشی پوهنتون کـنـدز داده 
شود. مؤسسه تحصیالت عالی کهندژ دارای دو پوهنحی بوده که قرار 

 ذیل به معرفی گرفته می شود:
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زمان با تأسیس مؤسسه جواز فعالیت دو دیپارتمنت )اداره و تشبثات خصوصی و امورمالی و بانکـی( را  هم 1394پوهنحی اقتصاد در سال 
در چوکات پوهنحی اقتصاد مؤسسه تحصیالت عالی کهندژ اخد نمود که اکنون تنها دیپارتمنت اداره، مدیریت و تشبثات خصـوصـی ایـن 
پوهنحی فعال است و در آینده برحسب اقتضای دانشجویان دیپارتمنت امورمالی و بانکی این پوهنحی نیز فعال خواهد شد. هدف از ایجـاد 

 است.  های جامعه کنونی افغانستان  این رشته تحصیلی تربیه کادرهای متخصص با توجه به نیازمندی

دیپارتمنت اداره )منجمنت( و تشبثات خصوصی برای زدودن فقر اقتصادی و بلند بردن سطح تولیدات داخلی، صادرات تولید داخـلـی و طـرح 
در چوکات پوهنـحـی  1394اصولی برای واردات نیازمندی ها از بیرون کشور می تواند فوق العاده مؤثر و مفید واقع گردد؛ این دیپارتمنت در سال 

طـح اقتصاد  فعالیت خود را اغاز نموده است، پوهنحی اقتصاد مؤسسه تحصیالت عالی کهندژ از این دیپارتمنت تا اکنون سه دوره روزانه را به س
دانشجو اناث و ذکور دارد که در تایم های روزانه  821لیسانس مؤفقانه فارغ داده است. اکنون دیپارتمنت اداره و تشبثات خصوصی این مؤسسه 

 و شبانه مشغول تحصیل هستند.

محصالن این رشته در بخش های مدیریت استراتیژیکی، مارکیتینگ و بهره وری اقتصادی که پیش نیاز مدیریت مؤثر سازمـان اسـت مصـروف 
ر ی دآموزش هستند.  فارغ التحصیالن این رشته  بعد از ختم درس شان میتوانند در زمینه های بازار یابی، برنامه ریزی و همچنان مشاوره تجارتـ

سازمان های خصوصی و دولتی مشغول به کار شوند. یک دانش آموخته مدیریت تجارتی به عنوان یک مدیر تجاری تحصیل کرده، میتواند امـور 
ه، عـرضـتجارتی را تفکیک و اداره کند، و به کمک قدرت خالقانه خویش در ایجاد بازار جدید، ارایه خدمات متنوز و تازه، و ابداز روش های نو در 

 تولید و توزیع کار آفرین باشد. دروس اساسی و اصلی دیپارتمنت اداره )منجمنت( و تشبثات خصوصی قرار ذیل میباشد:

مبانی سازمان و مدیریت استراتیژیک، مدیریت تولید، مدیریت مالی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی حسابداری صنعتی، بازار یابی مـدیـریـت »
ر بازار، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم، سازمان های پولی و مالی بین المللی، حقوق تجارت بین الملل، مدیریت منابع انسانی، مدیریـت رفـتـا

  «سازمانی.

֍ 
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تأسیس گردیده و از بدو تأسیس خویش در دو بخش محصالن را هر کـدام بـخـش  1394این پوهنحی در سال 
قبل از خدمت که مربوط به محصالن فارغین صنوف دوازدهم و بخش داخل خدمت که معلمـیـن و کـارمـنـدان 

محصل ذکـور و انـاث در  858باشند. این پوهنحی فعال با  شامل این بخش می 14معارف بوده بعد از صنوف 
های قـبـل از روزانـه و  های )زبان  و ادبیات دری، زبان و ادبیات انگلیسی، تاریخ و بیولوژی( در تایم دیپارتمنت

شبانه این مؤسسه فعالیت دارد. پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیالت عالی کهندژ بـراسـاس دیـدگـاه و 
 اهداف کلی آن قرار ذیل میباشد: رسالت که دارد مصروف تربیه و تقدیم کادرهای جوان به جامعه بوده و

  آماده سازی کادر های مسلکی، متخصص، متعهد، مبتکر ودارای حس وطن دوستی و پابند بـه ارزشـهـای
 ملی، میهنی ودینی؛

 فراهم نمودن زمینه تحصیل در مقاطع باالتر )ماستری و دکترا( برای استادان و کارمندان پوهنحی؛ 

 ی محصالن روشنفکر، مسئوولیت پذیر و متعهد، دارای ظرفیت الزم و اندیشه های علمی و انسـانـی  تربیه
 مبتنی بر تعهدات اسالمی و اجتماعی؛

  تعمیم و تعلیم بردباری و احترام متقابل برای همه دانشجویان این پوهنحی تا بتوانند منحیث شـهـرونـدان
 خوب مصدر خدمت به ملت گردند؛

  ارتقای سطح تدریس، تحقیق، فراگیری و تشویق محصالن به علوم نوین و عرضهء خدمات بهتر تحصیلـی
 به جامعه علمی افغانستان.

 پوهنحی تعلیم و تربیه دارای دیپارتمنت های ذیل می باشد:

֍ 
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تن دانشجو فعالیت های تدریسی و عـلـمـی   41با جذب   1394دیپارتمنت زبان و ادبیات دری با تأسیس پوهنحی  تعلیم و تربیه در سال 
دانشجو ذکور و اناث مشغول تحصیل استند،  دیپارتمنت زبان و ادبیات فـارسـی  279خویش را آغاز نموده است. اکنون در این دیپارتمنت 

دری در چوکات پوهنحی تعلیم و تربیه در نظر دارد با امکانات دست داشته و استفاده از تکنالوژی جدید در عرصه های علمی و فرهـنـگـی، 
به معیار های ملی برابری نموده، درعرصه فرهنگ و ادبیات، بهـتـریـن پـژوهـنـده گـان، 
نویسنده گان، ادیبان و آموزگاران را برای تربیت فرزندان میهن عزیز وهمچنان به مـنـظـور 
روشنگری افکارعامه، پاسداری از ارزش های فرهنگی کهن سال کشور، ارتباط بـا زبـان و 

 وجود آورده امکانات الزم را فراهم نماید. فرهنگ  را به 

  اهداف دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری را میتوان به طـور فشـرده قـرار زیـر
 معرفی نمود:

  تربیه کادر های ورزیده و مسلکی رشته زبان وادبیات فارسی دری و تقدیم آنـهـا بـه
 حیث آموزگاران ورزیده به جامعه؛

 ارتقای ظرفیت علمی و دانش مسلکی استادان؛ 

 های تحصیلی و تعلیمی کشور؛ پیشبرد امور تدریس مطابق لوایح و طرزالعمل 

  :سهم فعال در عرصه نشرات و آگاهی های عامه، و وسایل ارتباط جـمـعـی مـانـنـد
 وبهره برداری از آنها.  )جریده، مجله، رادیو، تلویزیون، مقاله و...(

֍ 
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 دانشجو در چوکات مؤسسه  تحصیالت عالی کهـنـدژ فـعـالـیـت هـای  11با جذب  1394در سال  دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی
تدریسی و علمی خویش را آغاز کرد. دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی به دنبال تقویت یک جامعه علمی با دانشمندان، منتقـدیـن، و 
آموزگاران مسلکی است؛ این دیپارتمنت برای تقویت دروس ادبی و زبانشناسی مطابق نصاب تحصیلی وزارت محترم تحصیالت عالی 
افغانستان فعالیت می نماید.عالوه بر این  مؤسسه تحصیالت عالی کهندژ با همکاری استادان ورزیده داخلی کوشش مینمـایـد تـا در 
بخش ادبیات انگلیسی دانشجویان را در عرصه رشد مهارت های خواندن، نوشتن، تکلم و شنیدن به آن زبان یاری رسـانـنـد. در سـال 

 مؤسسه تحصیالت عالی کهندژ مشغول به تحصیل هستند.  های روزانه و شبانه تن محصلین ذکور و اناث در تایم 74جاری به تعداد 

 

 اهداف عمده علمی دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی قرار ذیل میباشد:

  ایجاد زمینه های تحقیق علمی برای محصالن با استفاده از متون انگلیسی و باال بردن مهارت های تحقیقی در بخش های مخـتـلـف
 تحقیقاتی به زبان انگلیسی؛

 .آشنا سازی دانشجویان به زبان انگلیسی و آموزش مقاله نویسی، تحقیق نویسی و فنون ترجمه 

֍ 
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هـ ش در چوکات مؤسسه تـحـصـیـالت 1394دیپارتمنت تاریخ یکی از دیپارتمنت های کلیدی پوهنحی تعلیم و تربیه میباشد که در سال 
محصل آغاز به فعالیت نموده است. تاریخ درآموزش و پرورش تنها به بازخوانـی حـوادث گـذشـتـه و هـیـاهـوی  52عالی کهندژ با جذب 

پیشین نیست بلکه تاریخ قواعد ثبت وقایع مؤثر بر یک ملت را با حفظ سلسه مراتب تاریخی و زمانی که مبنـی بـر   قدرتمندان و پادشاهان
تحقق منتقدانه منابع اطالعاتی باشد مطالعه می کند.  همین منظور مؤسسه تحصیالت عالی کهندژ تالش نموده است تا با رویکرد علمی و 
بدور از قضاوت ارزش این رشته ی تحصیلی را برای دانشجویان خویش بیآموزاند و امیدواریم که در این راستا به ویـژه تـاریـخ نـگـاری و 

تن دانشجویان ذکور و انـاث  327اکنون  آموزش رویداد های تاریخی با رعایت اصل واقعیت مصدر خدمت واقع شویم. در این دیپارتمنت هم
 های روزانه و شبانه مؤسسه مشغول تحصیل هستند. در تایم

 اهداف رشته تاریخ را میتوان به طور فشرده قرار زیر معرفی نمود:

 رشد افکار سیاسی ، فرهنگی ، علمی و اجتماعی جامعه؛ 

 تربیت استادان و معلمان مسلکی در رشته تاریخ و تقدیم آن به جامعه علمی کشور؛ 

 سازی زمینه های تحقیقی برای محصالن این رشته؛ فراهم 

 ارتقای سطح دانش محصلین این رشته پیرامون تاریخ؛ 

 آموخـتـگـان  ایجاد روحیه وطن دوستی، حس همپذیری و مسؤلیت پذیری برای دانش
 این رشته.

֍ 
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دانشجو در چارچوب مؤسسه تحصیالت عالی کـهـنـدژ بـه  19با جذب  1394دیپارتمنت بیولوژی بحیث یک دیپارتمنت مستقل در سال 
کادر های مسلکی مورد نیاز جامعه اکادمیک و معارف افغانستان، تربـیـه مـعـلـم، مـؤسـسـات  فعالیت آغاز نمود.  این دیپارتمنت در تربیه

دانشجوی ذکور و انـاث  178تعداد  اینک به رساند که هم تحصیالت عالی و پوهنتون ها را در عرصه تربیت و تخصص علوم حیاتی یاری می
 ی تحصیل لیسانس خویش هستند. های روزانه و شبانه مؤسسه مصروف اکمال دوره در تایم

 اهداف عمومی دیپارتمنت بیولوژی قرار ذیل میباشد:

 تربیه کادر های مناسب، مسلکی و ملی برای نظام تعلیم و تربیه کشور؛ 

  ایجاد زمینه های تحقیقی گسترده درشقوق مختلف بیولوژی و در نتیجه خلق علم، ابتکار و تخصص در بـخـش هـای مـخـتـلـف
 بیولوژی؛

 سعی در ارتقاء ظرفیت علمی اساتید دیپارتمنت و فراهم سازی زمینه ادامه تحصیل تا مقطع دکتورا؛ 

 ایجاد توامیت و برقراری روابط اکادمیک با پوهنتون های معتبر داخلی و خارجی؛ 

   معلومات و دست آورد های جوامع پیشرفته، تدریس و انتقال آن بـه مـحـصـالن بـر  استفاده از تجارب ،
 ֍ حسب  ضرورت جامعه.
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های درسی مؤسسه تحصیالت عالی براساس تقویم تحصیلی مؤسسه و اقتضای محصلین بادرنظرداشت فصول سـال تـنـظـیـم و  تایم
صـبـح، و  8:31الـی  6:1صبح، در فصل تابستان و خزان از  9:1الی  6:31های روزانه مؤسسه در فصل بهار از  ترتیب گردیده است، تایم

شام تنـظـیـم شـده  6:31الی  4:1شام، و در سمستر خزانی از  7الی  4:31های شبانه مؤسسه در سمستر بهاری از ساعت  همچنین تایم
 است.

مؤسسه تحصیالت عالی کهندژ به هدف خدمتگذاری برای جامعه علمی کشور مـطـابـق فـرامـیـن، 
نماید، ایـن  قوانین و دساتیر وزارت محترم تحصیالت عالی جمهوری اسالمی افغانستان فعالیت می

اکـادمـیـک در   های آسان تحصیلی را با استندرد های پذیرفته شده نهاد علمی درنظر دارد تا زمینه
 سطح کشور برای شایقین تحصیالت عالی فراهم سازد.  

֍ 
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 محوری و اعتالی اصل ملیگرایی و مردم ساالری؛ توحید محوری، عدالت 

 اعتالی فرهنگ اسالمی و ملی؛ 

 اعتالی کرامت و منزلت انسانی، تکریم علم و عالم و شاگردپروری؛ 

 المللی؛ گویی در قبال نیازهای علمی در سطح ملی و بین مسئولیت پذیری و پاسخ 

 های فکری؛ گستری و ارج نهادن به آفرینش آفرینی، دانش انشد 

 اندیشی علمی؛ پذیری و آزاد خودباوری، نوآوری، رقابت 

 بندی به مصالح عمومی و تقویت روحیۀ مشارکت جمعی و ملی؛ پای 

 المللی. های علمی و فرهنگی بین تعامل سازنده و مؤثر در همکاری  ֍ 
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 نوعوظیفهدرشورا موقفوظیفوی ناموتخلص شماره

 رئیسشورا رئیسمؤسسه پوهنملدیپلومانجنیرعبدالهادیایماق ۱

 معاون معاونعلمی فرهادآریانفر 2

 عضو مشاورعلمی خالدجمالزاده 3

 عضو رئیسپوهنحیتعلیموتربیه اهللحکیمیرحیم 4

 عضو رئیسپوهنحیاقتصاد زبیداهللسیرت 5

۱ 

٢ 

۳ ۴ ٥ 

֍ 
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 وظیفه نام پدر نام شماره

 معاونعلمی آریانفر فرهاد ۱

 معاونمالیواداری عبدالرشید عبدالباسط 2

 معاونامورمحصالن غالمحیدر اهللمسیح 3

 رئیسپوهنحیاقتصاد عبدالنظر اهللزبید 4

 رئیسپوهنحیتعلیموتربیه گلمحمد اهللرحیم 5

 آمرتضمینکیفیت عبدالجلیل عبدالقهار ۶

 آمرتحقیقاتعلمی محمدولی شمسالرحمن ۷

 مدیرفارغان محمداکبر نجمالدین ۸

 مدیرتدریسیاقتصاد کینجهبای رسولشاه ۹

 مدیرتدریسیتعلیموتربیه حاجیمراد اهللسمیع ۱۱

 مدیرمالی محمدکریم فرشته ۱۱

 مدیرتحریرات عبدالمتین خالدین ۱2

 ادامه ...

֍ 
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 وظیفه نام پدر نام شماره

 مدیرعمومیکتابخانه عبدالمعروف عبداالول ۱3

 آمراستادان عبداهلل نگینه ۱5

 مدیراحصائیهومعلومات بشیراحمد هوگی ۱۶

 مدیرمحاسبه محمدعلی اسالمالدین ۱۷

 مدیرایتی محمدکریم احمدفواد ۱۸

 درایور عجبگل تازالدین ۱۹

 محافظ عبدالبصیر عبدالمحسن 2۱

 گارد عبدالعلی عبدالعزیز 2۱

 ֍ خدمه ولیمحمد نورزیه 22
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 رشته تحصیل درجه تحصیل رتبه علمی تخلص نام شماره

 امورمالیوبانکی لیسانس   والیزاده سیدضیاءالحق 1

 اقتصادملی لیسانس   سادات نثاراحمد 2

 اقتصادملی لیسانس مسلکفهم حمیم نصیراحمد 3

 اقتصادبینالملل ماستر پوهنیار حیدری احمدجاهد 4

 امورمالیوبانکی ماستر پوهنیار فروغ محمدجمشید 5

 امورمالیوبانکی لیسانس مسلکآموز قانع امراهلل 6

 اقتصادملی لیسانس   سلطانی امیناهلل 7

 امورمالیوبانکی لیسانس   حیدری مسیحاهلل 8

 اقتصادبینالملل ماستر پوهنیار کندزی محمدعمر 9

 ریاضی ماستر   حسابی عبدالقهار ۱۱

 ادارهومدیریت لیسانس   دانش قیس 11

 ادارهومدیریت لیسانس   مرزبان پرمیال 12

 کمپیوترسانیس لیسانس   وکیلزاده شاهرسول 13

 ادارهومدیریت لیسانس   جویا نرگس 14

 انگلیسی لیسانس   دانا فریدون 15

 ثقافتاسالمی لیسانس   زاهد احمدگل 16

 ادارهومدیریت لیسانس   سیرت زبیداهلل 17

 ادارهومدیریت ماستر   مهرزاد عبدالقادر ۱۸

 ادارهوتجارت ماستر   نعمتی شفیعاهلل ۱۹

֍ 
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   استادان پوهنحی تعلیم و تربیه

 رشته تحصیل درجه تحصیل رتبه علمی تخلص نام شماره

 زبانوادبیاتفارسیدری لیسانس پوهنوال نبیل محمدکبیر 1

 زبانوادبیاتفارسیدری ماستر شوونیار فرحت روحگل 2

 زبانوادبیاتفارسیدری لیسانس شوونمل حبیبی امیناهلل 3

 زبانوادبیاتفارسیدری لیسانس شوونیار جمال ظهیرالدین 4

 زبانوادبیاتفارسیدری لیسانس . روهین روهینا 5

 زبانوادبیاتفارسیدری لیسانس . داهی محمدداوود 6

 زبانوادبیاتفارسیدری لیسانس . زردشت شمسالرحمن 7

 زبانوادبیاتفارسیدری لیسانس . نبیل محمدنعیم 8

 زبانوادبیاتفارسیدری لیسانس . سیال نجیباهلل 9

 تاریخ لیسانس شوونیار جمالزاده احمدخالد ۱۱

 تاریخ لیسانس . بهرامی شمساهلل ۱۱

 تاریخ لیسانس . کوهستانی آرزو ۱2

 تاریخ لیسانس . محمدی ادریس ۱4

5۱  تاریخ لیسانس شوونیار آژیرپور وحیداهلل 

6۱  تاریخ لیسانس . حکیمی رحیماهلل 

 تاریخ لیسانس . احدی عبدالخالد ۱۷

 ادامه ...

֍ 
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 رشته تحصیل درجه تحصیل رتبه علمی تخلص نام شماره

 زبانوادبیاتانگلیسی لیسانس . مومند نقیباهلل ۱۸

 زبانوادبیاتانگلیسی لیسانس شوویالی دانا فریدون ۱۹

 زبانوادبیاتانگلیسی لیسانس . بیدار حسیباهلل ۰۲

 زبانوادبیاتانگلیسی لیسانس . احمدزی فریبا ۰۲

 زبانوادبیاتانگلیسی لیسانس . امانزاده پرمیال ۰۰

 بیولوژی لیسانس . هدایت فریما ۰۲

 کیمیا لیسانس . ایوبی محمدداوود ۰۲

 کیمیا لیسانس . باهر عبدالباسط ۰۲

 ادبیاتپشتو لیسانس شوونیار ناصری محمدنصیر ۰۲

 ادبیاتدری لیسانس . نظامی سوژه ۰۲

 ریاضی ماستر . حسابی عبدالقهار ۰۲

 شرعیات لیسانس شوونیار اکبری قاضیجانمحمد ۰۲

 حقوق لیسانس . صوفیزاده شجاعاهلل ۲۲

 شرعیات لیسانس . نایل تهمینه ۲۲

 ادبیاتدری لیسانس   آریانفر فرهاد ۲۰
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