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نمایشگاه دو روزه صنایع دستی زنان توسط محصلین اناث پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیالت عالی کهندژ برگذار گردید:

روز اول

نمایشگاه دو روزه صنایع دستی زنان توسط محصلین اناث پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیالت عالی کهندژ برگذار گردید:
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روز دوم
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فکر سبز و اندیشه بهاری
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برنامه تقدیر از استادان و محصلین ممتاز
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امضاء تفاهم نامه همکاری میان ریاست حقوق بشر کندز و موسسه تحصیالت عالی کهندژ

دفاع از پایان نامه های تحصیلی

6

چهارشنبه مؤرخ 12حمل  2931دو تن از فارغ التحصیالن دیپارتمنت زبان وادبیات دری پوهنحی تعلیم وترببریره از
پایان نامه های خود در حضور داشت معاون علمی ،روسای پوهنحی ها و هئیات ژوری موفقانه دفاع نموده و مورد تائید
همه قبار گبفت.

برگزاری سیمینار روش های نوین تدریس
7

سیمینار آموزشی یک روزه تحت عنوان (رویگبد های نرویرن در رو
های تدریس) ببای محصالن سمستب های هشتم پوهنحی تعلیم و ترببریره

بررررررررررررربگررررررررررررر ار

گررررررررررررربدیرررررررررررررد.

ابتدا مسائل و مشکالت آموزشی در نظام آموزشی کشور مورد برحرق قربار
گبفت و سپس محتبم احمد خالد (جمال زاده) ارایه کننده سیمریرنرار برا

توجه به موارد مطبح شده به چگونگی ارائه تدریس با هدف کسب یادگیبی
معنادار پبداخت و سه رو

تدریس نوین ( آموز

فاصله دار ،انرعرطراف

پذیب ،تعامل با دنیای واقعی) را ببای اشتباک کننده گان به معبفی گربفرت.
در ختم سیمینار یکی از اشتباک کننده گان هدف از ببگ اری این سیمینار
را چنین بیان نمود :هدف رو

های نوین تدریس بهبود کیفیت ترعرلریرم

وتببیه و همچنین شبکت شاگبدان در فبآیند یادگیبی است.

افتتاح جراید دیواری دانشجویان پوهنحی اقتصاد
8

چهار شنبه  ۴ثور  2931جباید دیواری دانشجویان پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیالت عالی کهندژ با حضور

داشت معاون علمی ،روسای پوهنحی ها ،استادان و دانشجویان افتتاح گبدید

اهدای کتاب اهدای دانایی
 9بیشتب از  055جلد کتاب از سوی بنیاد آسیا بره کرترابر رانره مرؤسرسرۀ ترحرصریرالت کرهرنردژ اهردا گربدیرد.
ببنامۀ که به همین مناسبت در سالون کنفبانس های مؤسسۀ تحصیالت عالی کهندژ با حضور داشت معاون علمی ،روسرای
پوهنحی ها و نماینده محتبم بنیاد آسیا در زون شمال شبق راه اندازی گبدیده بود .معاون علمی مؤسسه تحصیالت عرالری
کهندژ از همکاری های همیشگی بنیاد محتبم آسیا تشکبی نموده و در ادامه نماینده بنیاد آسیا ضمن تشکبی از همرکراری
های مؤسسۀ تحصیالت عالی کهندژ تعهد نمود که همکاری های بیشتبی با این مؤسسه در قسمت غنی سازی کترابر رانره
خواهند نمود.

روزنه ی جدیدی برای نویسندگی گشوده شد.
11

سه شنبه مؤرخ  22ثور  2931جبیده دیواری محصالن سمستب هفتم بیولوژی با حضور داشت معاون علمی ،روسای
پوهن ی ها ،استادان و محصالن افتتاح گبدید

جریان تدریس استادان پوهنحی اقتصاد
11

گام های استوار بسوی تحوالت ب رگ در سبزمین علم و دانش

کهندژ ،کانون علم و دانش

بازدید از مکتب خصوصی کهندژ
12

هئیت رهببی موسسه تحصیالت عالی کهندژ از جبیان تدریس استادان مکتب خصوصی کهندژ دیدار نمودند.

تبریکی آمر جندر مقام والیت کندز
13

هئیت رهببی مؤسسۀ تحصیالت عالی کهندژ به دیدار محتبمه روهینا رویین آمب جندر مقام والیت کندز رفته  ،ضمن
مبارک باد گفتن موقف جدید شان از همکاری های همیشگی که با این مؤسسه داشته اند ،تقدیب نمودند،روهینا
روهین یک تن از استادان قباردادی موسسه تحصیالت عالی کهندژ بوده که تازه به صفت آمب جندر مقام والیت کندز
مقبر گبدیده اند.

14

تصاویب ش صیت های مطبح فبهنگی ،اجتماعی و اماکن تاری ی در دهلی های موسسه تحصیالت عالی کهندژ نصب
گبدید.

فکر تازه و طرح نو
15

وقتی شب به پایان میبسد،
پیش از طلوع خورشید ،دروازه های کهندژ گشوده میشود.
دانشجویان ما با فکب تازه و طبح نو وارد کهندژ میشوند و روزنه های جدید ببای تحوالت جدید می گشایند.
افتتاح جباید دیواری سمستب های اول اقتصاد و بیولوژی

16

مطالعه و نویسندگی
گام دیگب در مسیب نهادینه کبدن فبهنگ مطالعه و نویسنده گی
افتتاح جبیده جدید دیواری توسط محصالن سمستب هفتم انگلیسی

ماه مبارک رمضان نسیم رحمت
17

ببنامه ی تحت عنوان (ماه مبارک رمضان ،نسیم رحمت) در مکتب خصوصی کهندژ راه اندازی گبدید.

رمضان ماه مهمانی خداوند (ج)

18

یکشنبه مورخ  20ثور  2931محفل باشکوهی به مناسبت فبا رسیدن ماه مبارک رمضان از سوی موسسه
تحصیالت عالی کهندژ ببگ ار گبدیده بود که در این ببنامه جمعی از روحانیون ،استادان و محصالن و شهبوندان
اشتباک نموده بودند.
ببنامه با آیاتی از کالم اهلل مجید توسط محتبم قاری حمیداهلل (احمدی) آغاز گبدیده و ثانیآ محتبم احمد خالد
(جمال زاده) معاون علمی موسسه تحصیالت عالی کهندژ پیبامون (رمضان و درسهای کالن انسان دوستی)

صحبت نموده ،حاضبین را به دست گیبی نیازمندان و احتبام به ارز

های دینی تشویق نموده .در ادامه

استادان ب ش علوم دینی و ثقافت اسالمی موسسه تحصیالت عالی کهندژ هبیک محتبم سباج الدین نوری،
قاضی جان محمد اکببی ،امین آغا ثاقب و مولوی محمد شبیف نوری و محتبمه مبضیه رستمی رییس شبکه
زنان افغان پیبامون فلسفه ،فضیلت و اهمیت ماه مبارک رمضان صحبت نموده حاضبین را در روشنای قبار دادند.

سبانجام این محفل باشکوه با دعایه یی توسط محتبم نجیب اهلل (سیال) رییس پوهنحی تعلیم و تببیه به پایان
رسید

تصاویب در صفحه بعدی...

19

تصاویر برنامه رمضان ماه مهمانی خداوند (ج)

امتحانات وسط سمستر بهاری سال ۸۹۳۱

21

امتحانات وسط سمستب پوهنحی های اقتصاد و تعلیم
وتببیه مؤسسۀ تحصیالت عالی کهندژ آغاز گبدید.
امبوز سه شنبه مؤرخ  21ثور
سال  2931امتحانات وسط
سمستب پوهنحی های اقتصاد و

تعلیم وتببیه مؤسسۀ تحصیالت
عالی کهندز آغاز گبدید،
محصالن و استادان مطابق
تقسیم اوقات از قبل تعیین
شده در زمان معین به امتحانات خود حاضب گبدیده و
ن ستین روز از امتحانات وسط سمستب خود را موفقانه
سپبی نمودند .

دیدار با رئیس معارف والیت کندز

21

دیدار دوستانه با جوان رشید و ببومند محتبم نجیب اهلل (ثاقب) رییس مبتکب و پبتال

معارف والیت کندز،

در این دیدار روی موضوعات م تلف ب صوص تنظیم ببنامه های تدریس آموزی پوهنحی تعلیم وتببیه موسسه
تحصیالت عالی کهندژ صحبت نموده و خواهان همکاری ریاست معارف در رابطه به آن شدیم که خوشب تانه از
سوی رییس معارف به گبمی استقبال گبدیده و وعده هبگونه همکاری در رابطه به پبوسه تدریس آموزی و
ببنامه های فبهنگی داده شد.

جای دارد از لطف و مهببانی رییس معارف و زمینه سازی ایشان ببای راه اندازی ببنامه های تدریس آموزی ابباز
تشکب و قدردانی نماییم.

22

هفته محیط زیست

23

گام های که مردم را به آیندۀ درخشان معارف امیدوار می سازد؛
بب اساس فیصله شورای علمی موسسه تحصیالت عالی کهندژ و هماهنگی با ریاست محتبم معارف کندز قبار
ببآن شد تا از تحوالت اخیب ی که در معارف رخ داده و پیشبفت های که به میان آمده دیدن نموده و دیدگاه ها
و نظبیات دانشجویان را در قالب یک طبح اصالحی و تقویتی ببای بهبود وضعیت معارف و تقویت پیشبفت های
موجود ارایه نمایم.
امبوز چهارشنبه  11جوزا سال  2931محصالن سمستب های هشتم دیپارتمنت های زبان وادبیات دری ،بیولوژی

و زبان وادبیان انگلیسی با معاون علمی ،رییس پوهنحی تعلیم وتببیه و استادان مببوطه به لیسه ذکور کهندژ
رفته و از جبیان کار اعمار ساختمان جدید لیسه متذکبه دیده نموده کارگبان و مسوولین پبوژه را مورد تقدیب و
تشویش قبار دادند .در ادامه به صنوف درسی رفته از جبیان دروس لیسه های ذکور و اناث کهندژ دیده نمودند و
در اخیب احمد خالد جمال زاده معاون علمی موسسه تحصیالت عالی کهندژ از همکاری های همه جانبه

مسوولین لیسه نسوان کهندژ ب صوص از محتبمه قمب جان مدیبه این لیسه تشکبی نموده و خواهان ادامه
همکاری های همه جانبه میان موسسه تحصیالت عالی کهندژ و لیسه متذکبه گبدید .

تصاویب در صفحه بعدی...

تصاویر بازدید محصلین سمستر های هشتم پوهنحی تعلیم و تربیه از مکاتب کندز
24

25

سیمینار میتودلوژی (روشها و فنون تدریس)
سیمینار یک روزه ی میتودلوژی تحت عنوان (رو ها و فنون تدریس)
ببای استادان تازه کار پوهنحی های اقتصاد و تعلیم و تببیه امبوز پنر

شنبه مؤرخ  19جوزا سال جاری از سوی معاونیت علرمری مروسرسره
تحصیالت عالی کهندژ راه اندازی گبدید.
ببنامه ی که به همین منظور در سالن کنرفربانرس هرای مروسرسره

تحصیالت عالی کهندژ راه اندازی گبدیده بود ،ابتدا با آیاتی از کالم اهلل
مجید توسط محتبم سباج الدین نوری استاد ب ش ثقافت اسالمی آغاز
گبدیده و سپس محتبم انجینیب افشین ایماق رییس موسسه تحصیالت
عالی کهندژ پیبامون ارزشها و جایگاه استادان حبفه ای در نظام هرای

آموزشی صحبت نموده تاکید نمود که مشمولین سیمریرنرار امربوزی
بتوانند از موضوعات ارایه شده بشکل درست و اساسی در درس هرای
خود استفاده نمایند .سپس سیمینار توسط محتبم احمد خالد جرمرال
زاده معاون علمی موسسه تحصیالت عالی کهندژ آغاز گبدید

26

نه نه مور مادر مومه آنه آیه ابیی

 42جوزا

شهردار مبتکر ،شهر زیبا؛
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کندز یکی از مهمتبین و پب اهمیت تبین والیات کشور محسوب می شود که در مبک زون شمالشبق واقع گبدیده
است.

این والیت مهم اقتصادی کشور که در این اواخب به نسبت توجۀ مسوولین دلسوز و آگررررراه دارای امنیت نسبی
گبدیده ،صاحب شهبدار شده که از بام تا شام ببای تغییب سیما ی شهب همگام با مسوولین شهبداری کار و پیکار
می کند.

موسسه تحصیالت عالی کهندژ ببای نهادینه کبدن فبهنگ
پسندیدۀ تشکب و سپاس گ اری ،فعالیت های شهبدار کندز
را به دیده قدر نگبیسته و ضمن حمایت ،لوح ی تقدیب ی را
به پاس خدمات ارزشمند موصوف مدنظب گبفته بود؛ که روز

شنبه مؤرخ  10جوزا سال جاری مرررررحتبم انجینیب افشین
(ایماق) رییس موسسه و مرررحتبم احمد خالد (جمال زاده)
معاون علمی موسسه به دفتب شهبدار رفته و از ن دیک ایشان را با اهدای لوح تقدیب مورد تقدیب قبار دادند .

محیط زیست ـ بقای زندگی

28

روز شنبه مؤرخ  10جوزا سال جاری محتبم انجینیب افشین (ایماق) رییس موسسه تحصیالت عالری کرهرنردژ و

محتبم احمد خالد (جمال زاده) معاون علمی به دیدار محتبم انجینیب حشمت اهلل (گبنگ) رییس جردیردالرترقربر
ریاست محیط زیست والیت کندز رفته و ضمن تببیکی موقف جدید شان در رابطه به همکاری هرای دوجرانربره
میان موسسه تحصیالت عالی کهندژ و ریاست محیط زیست کندز صحبت نمودند که هب دو طبف روی ایجاد یک
مکانی مش ص ببای راه اندازی ببنامه های آگاهی دهی در رابطه به بلند ببدن آگاهی مبدم پریربامرون مرحریرط
زیست به موافقه رسیدند.

29

مسابقه تربوز خوری
ببای ن ستینبار دانشجویان موسسه تحصیالت عالی کهندژ در والیت قندوز ،رقابت پبخوری تببوز را راهانردازی
کررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررربدنرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد.
آنان این کار را از بهب حمایت از کشاورزان تببوز در کشور انجام دادند؛ اخیباٌ کاهش بیپیشینه در بهای این مریروه
در والیت های م تلف افغانستان نگبانی کشاورزان و باشندهگان دیگب والیتهای کشور را ببانگی ته بود .

تصاویب در صفحه بعدی...

31

پوشش این برنامه از طریق بی بی سی فارسی ،بی بی سی پشتو  ،نیویارک تایمز ،تلویزیون طلوع ،آریانا و تمام رسانه های محلی

دوباره سازی شرکت سپین زر

31

پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیالت عالی کهندژ با استادان جوان و دانشمند که همه روزه تال
آموز

بهتب را ببای دانشجویان فعال و پبتال

می نمایند زمینه

این پوهنحی مساعد بسازند ،گام های تازه ای ببای دوباره سازی

شبکت سپین زر ببداشته اند.
روز گذشته استاد سید نثار احمد سادات با جمع ی از محصالن سمستب چهارم پوهنحی اقتصاد به شبکت سپین زر
کندز رفته و ضمن دیدار با مسوولین شبکت در رابطه به وسایل موجود و طبح های مش ص که توسط محصالن
این رشته ببای دوباره سازی این شبکت ارایه گبدیده بود صحبت نموده و می ان عملی شدن طبح های دانشجویان
را مش ص ساختند.
قبار است طبح های دوباره سازی شبکت سپین که توسط محصالن و به همکاری استادان پوهنحی اقتصاد این
موسسه تهیه گبدیده طی یک محفل با شکوه و با حضور داشت مقامات عالی رتبه والیتی ارایه گبدد.

جای دارد از رییس سپین زر کندز که با محصالن این موسسه همکاری همه جانبه نموده اند سپاس گ اری نماییم .

تصاویب در صفحه بعدی...

32

آموزش های تیوریک با فعالیت های عملی!

33

استادان جوان و پبتال

پوهنحی اقتصاد در نهایت مهببانی مسوولیت های ایمانی و وجدانی خود را در قبال

جوانان آینده ساز کشور انجام میدهند.
ام روز محتبم سید ضیاالحق ولی اده رییس پوهنحی اقتصاد و محتبم امباهلل قانع آمب دیپارتمنت اداره و مدیبیت
این پوهنحی با جمع ی از محصالن سمستب ششم دیپارتمنت اداره و مدیبیت به شبکت تولیدی سویابین کهندژ
رفته و از جبیان کار و چگونگی تولید شبکت متذکبه دیدن نمودند

ایجاد روابط گسترده میان نسل دانشگاهی

34

روز شنبه مؤرخ  1سبطان 2931
هیئت رهببی موسسه تحصیالت عالی کهندژ با جمع ی از استادان این موسسه به دیدار مستوفی جدید والیت
کندز رفتند.
در این دیدار محتبم احمد خالد جمال زاده معاون علمی موسسه تحصیالت عالی کهندژ ،تقبر محتبم محتبم فبید
احمد رجب زاده مستوفی جدید والیت کندز را مبارک باد گفته و تاکید نمود که« :حضور جوانان در نهاد های

کلیدی زمینه ساز تحوالت مهم و ارزشمند بوده است ،امیدواریم حضور شما در کبسی مستوفیت کندز باعق
تقویت اعتماد همگانی نسبت به نسل جوان شده و زمینه ساز حل چالشهای موجود گبدد» .در ادامه محتبم فبید
احمد رجب زاده مستوفی والیت کندز از تشبیف آوری هیئت رهببی موسسه تحصیالت عالی کهندژ تشکبی
نموده و روی ایجاد روابط گستبده میان نسل دانشگاهی تاکیده نمود.

قابل یادآوریست که موسسه تحصیالت عالی کهندژ در طول سالهای گذشته همکاری های فبهنگی خوبی با
مستوفیت والیت کندز داشته که چندین ببنامه را در قالب گفتمان های م تلف در رابطه به مالیه دهی و ارز
مالیه در شکل دهی کشور و نظام راه اندازی نموده اند

تصاویب در صفحه بعدی...
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آموزش های تیوریک با فعالیت های عملی!
به ادامۀ دیدار های علمی!
محصالن سمستب چهارم پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیالت عالی کهندژ با حضور داشت محتبم سید ضیاالحق

ولی اده رییس پوهنحی ،محتبم امباهلل قانع آمب دیپارتمنت اداره و مدیبیت و محتبم قیس دانش استاد پوهنحی
اقتصاد به دیدار شبکت تولیدی نوشابه های غیبالکولی عابدکوال رفته و از ن دیک چگونگی تولید ،وسایل و ماشین
آالت شبکت متذکبه را مشاهده نمودند

37

دیدار با معاون علمی پوهنتون کندز
محتبم انجینیب افشین ایماق رییس موسسه تحصیالت عالی کهندژ و محتبم احمد خالد جمال زاده معاون علمی
موسسه تحصیالت عالی کهندژ به دیدار محتبم پوهنیار روح اهلل رویین معاون علمی پوهنتون کندز رفته و ضمن

تقدیب از همکاری های همیشگی شان با این موسسه در رابطه به چگونگی همکار های دوجانبه میان دو نهاد
علمی صحبت و تباد نظب نمودند

افتتاح کلسترهای نصاب تحصیالت عالی

38

یکشنبه  3سبطان ،ببنامۀ ملی بازنگبی نصاب و انکشاف نصاب پوهنحی های تعلیم و تببیۀ پوهنتونهای کشور با اشتباک مرحرتربم
پوهاند دکتور ببی صدیقی ،معین امور محصالن وزارت تحصیالت عالی ،محتبم پوهنمل دکتب ذبیح اهلل اسدی رئیس پوهنتون تعلیم

و تببیۀ شهید استاد ربانی ،محتبم پوهنمل خواجه زبیب صدیقی رئیس انکشاف ببنامه های علمی وزارت تحصیالت عرالری ،هریر ت
رهببی پوهنتون تعلیم و تببیۀ شهید استاد ربانی ،اعضای کمیتۀ ملی نصاب وزارت تحصیالت عالی ،مت صصین و مسرؤولریرن امرور
نصاب وزارت محتبم معارف و اعضای کلستبهای نصاب پوهنتون ها طی محفلی در ادیتوریم پوهنتون تعلیم و تببیۀ شهیرد اسرتراد
ربرررررررررررررانررررررررررررری،

افرررررررررررررترررررررررررررتررررررررررررراح

گررررررررررررربدیرررررررررررررد.

محفل با تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید توسط پوهندوی عبدال الق حیدری معاون امور اداری پوهنتون آغاز گربدیرد .سرپرس
سبود ملی نواخته شد .به تعقیب آن محتبم پوهنمل خواجه زبیب صدیقی در مورد محتوا ببنامه و سمت کار اعضای کلستب صحربرت
نمود .پیوست به آن محتبم پوهاند دکتور ببی صدیقی ،محتبم پوهنمل دکتب ذبیح اهلل اسدی ،محتبم پوهنوال غالم دستگیب خاورین
هبکدام به جوانب گوناگون تدویب کلستبهای نصاب تماس گبفته اظهار نظب کبدند .در ب ش پایانی محفل ،محتبم پوهندوی دکترور
س ی داد سلیم و محتبم پوهنوال عادله انوری ،کارشیوۀ کلستب را ببای اشتباک کننده ها توضیح نمودند .سپس اعضای کلستب هرا
هبکدام در گبوپ مببوط شان به ب ش های کاری شان تقسیم گبدیدند .در این ببنامه از طبف موسسه تحصیالت عالی کهندژ خالد
احدی و سمیع اهلل نوید اشتباک نموده بودند .
تصاویب در صفحه بعدی...

39

41

تیم فوتبال کهندژ
مطابق هدایت شورای موسسان موسسه تحصیالت عالی کهندژ ،قبار است تیم های فوتبال ،والیبان و فوتسال این موسسه ایجاد و
شامل مسابقات والیتی گبدند ،که خوشب تانه امبوز گام ن ستین ببای ایجاد تیم فوتبال کهندژ ببداشته شد.

قبار است به روز های آینده تیم های فوتسال و والیبال نی ایجاد گبدد

41

درس های عملی بیولوژی

شهادت هنر مردان خدا است

42

با اندوه بی پایان اطالع حاصل نمودیم که دوست محمد معنوی دانشجوی سمستب هفتم دانشکده اقتصاد این موسسه در اثب حادثۀ ی جام
شهادت نوشیده.

اناهلل و انا الیه راجعون
بدینوسیله هیئت رهببی مؤسسۀ تحصیالت عالی کهندژ ،استادان و کارمندان این موسسه تاثیبات عمیق خود را خدمت خانواده محتبم و
دوستان مبحوم عبض نموده و از بارگاه خداوند ب رگ (ج) ببای شهید دوست محمد معنوی بهشت ببین استدعا می نمایند

صد سال استقالل

43

صد سال استقالل؛
(ببرسی فبصت ها ،امکانات و چالشهای حکومتداری در طی صد سال اخیب)

44

جلسه نخستین برای آغاز سمستر های خزانی ۳۱
امبوز سه شنبه مورخ  13اسد سال جاری جلسه هماهنگی بابت آغاز دروس سمستب های خ انی با اشتباک هیئت رهببی و استادان
موسسه تحصیالت عالی کهندژ در سالون کنفبانس های این موسسه راه اندازی گبدید

کلستر بازنگری و انکشاف نصابهای تحصیلی رشتههای تعلیم و تربیۀ پوهنتونهای کشور گشایش یافت.
45

در این ببنامه ،پوهنمل عبدالتواب باالکبزی سبپبست و معین علمی وزارت تحصیالت عالی ،معینان و رییس انکشاف ببنامه های
علمی این وزارت؛ مبجان متین معین امور تببیه معلم و نصاب تعلیمی وزارت معارف ،استادان و اعضای کمیتۀ نصاب از پوهنتون

های مبک و والیات اشتباک نموده اند.
پوهنمل عبدالتواب باالکبزی سبپبست وزارت تحصیالت عالی ،گشایش کلستب بازنگبی و انکشاف نصابهای تحصیلی رشتههای
تعلیم و تببیۀ پوهنتونهای کشور را مهمتب از همه ب ش ها خوانده گفت که حلقه بازنگبی نصاب تعلیم وتببیه ،روی تمام ب ش ها
ت ثیب می گذارد.
وی اضافه کبد که اکنون روی یک نصاب جامع ،بَبُوز و آذین شده با اقتضاآت زمان کار جبیان دارد و با تطبیق آن در مسیب جدیدی
از آموز

و پبور

با کیفیت در نظام تحصیلی کشور ،قبار خواهیم گبفت.

آقای باالکبزی با اولویت شمبدن بازنگبی نصاب ،گفت وزارت تحصیالت عالی می خواهد ضمن تش یص ملکیت های این وزارت و
راه اندازی طبح مصوون سازی آن از غصب و اتالف ،اصالحات ساختاری و فبهنگ استفاده از تکنالوژی معلوماتی را در نظام
تحصیالت عالی ت مین کند.

وزیب تحصیالت عالی همچنان با اظهار این که قبار است یک الیحه جدید نظارتی و مدیبیتی در ب ش نهادهای تحصیلی تسوید
شود که ببمبنای آن تفاوت میان پوهنتون های دولتی و خصوصی از میان ببداشته شده و تبفیعات علمی و مصوونیت شغلی در
پوهنتون ها و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی ت مین گبدد.
ادامه دارد...

46

خانم مبجان متین معین امور تببیه معلم و نصاب تعلیمی وزارت معارف ضمن ابباز سپاس از وزارت تحصیالت عالی گفت :این دو
وزارت زیب یک سقف ببای یک هدف کارمی کنند .وی با ابباز این که در معارف افغانستان کمتب دانش پیداگوژی و مدیبیت آموزشی
تولید شده است؛ گفت :پیش از این هماهنگی در راستای ایجاد و بازنگبی نصاب آموز

عالی و معارف وجود نداشت ،فارغان

تحصیالت عالی در معارف مضامینی را تدریس می کبدند که با رشته تحصیلی آنان مطابقت نداشت .خانم متین هماهنگی میان
وزارت های تحصیالت عالی و معارف را ببای تقویت ظبفیت جدید مبتنی بب دانش روز مهم و با اهمیت خواند.
پوهنمل زبیبصدیقی رییس انکشاف ببنامه های علمی ،همچنان مس له بازنگبی نصاب را مهم و حیاتی ببای نظام تحصیالت عالی
خوانده گفت که از اوایل سال  2931کار روی بازنگبی نصاب ادامه دارد و قبار است که تا پایان امسال بازنگبی  35رشته تحصیلی

صورت گبفته و متباقی در سال بعد تکمیل گبدد.
صدیقی هدف از بازنگبی نصاب را مطابقت دادن نصاب نظام تحصیلی با معیارهای بین المللی و مقتضیات بازار کار عنوان کبده
عالوه نمود :می خواهیم با تطبیق این نصاب محصل را درفبایند یادگیبی دخیل کبده ،اندیشه ورز ،پویا و متحبک بسازیم.
پیش از این بازنگبی روی  12رشته انجنیبی 1 ،رشته طب ،سه رشته شبعیات 1 ،رشته حقوق و 3رشته زراعت کار صورت گبفته و
اینک روی نصاب رشته های تعلیم و تببیه الی تاریخ  1سنبله در کمیته های م تلف کار ادامه دارد در این ببنامه از طبف موسسه
تحصیالت عالی کهندژ محتبم نجیب اهلل سیال رئیس پوهنحی تعلیم تببیه اشتباک نموده بودند.

تصاویب در صفحه بعدی...

47
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ویژه استقالل کشور.

مشعل کهندژ؛

شماره جدید با مطالب مهم و ارزشمند

وَالَتَقُولُوا لِمَن یُقْتَلُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَ َتُ بَلْ أَحْیَآءٌ وَ لَـَکِن آلتَشْعُرُون
49

و به آنها که در راه خدا کشته میشوند ،مرده نگویید! بلکه آنان زندهاند ولی شما نمیفهمید

امتحان کانکور خزانی سال ۸۹۳۱

51

امتحان کانکور مؤسسۀ تحصیالت عالی کهندژ به تاریخ  21سنبله سال جاری در یک فضای کامالً آرام و شفاف با حضور
داشت محتبم پوهنمل دیپلوم انجینیب عبدالهادی ایماق مؤسس این موسسه و محتبم دوکتور خیبب سیفی رییس دانشگاه

کندز ،محتبم پوهنیار روح اهلل رویین معاون علمی پوهنتون کندز ،محتبم پوهندوی عبدالقدوس اصولی معاون امور محصالن
پوهنتون کندز ،هیئت نظارت از امتحان کانکور پوهنتون محتبم کندز ،هیئت رهببی و استادان موسسه تحصیالت عالی
کهندژ راه اندازی گبدید

وَالَتَقُولُوا لِمَن یُقْ َتلُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَ َتُ بَلْ أَحْیَآءٌ وَ لَـَکِن آلتَشْعُرُون
51

و به آنها که در راه خدا کشته میشوند ،مرده نگویید! بلکه آنان زندهاند ولی شما نمیفهمید
 ۸1سنلبه  ۸۱ -سنبله

52

تقدیر از نثار احمد نوری قهرمان مبارزات آزاد کشور
ببنامه ی که به همین مناسبت در تاالر کنفبانس های موسسه تحصیالت عالی کهندژ راه اندازی گبدیده بود که در آن مرحرتربم

فبهاد آرینفب معاون علمی ،استادان ،رئیس واعضای شورای مرحرصرالن ومرحرصرالن مروسرسره اشرترباک نرمروده برودنرد.
ببنامه با آیاتی ازکالم اهلل مجید توسط محتبم استاد سباج الدین نوری آغاز گبدیده و
سپس س نبانان هبیک پیبامون موضوع صحبت نموده و این موفقیت بر رگ را بره
مرررحرررتررربم نرررثرررار احرررمرررد نررروری مررربرررارک بررراد گرررفرررترررنرررد.

قابل یادآوریست که محتبم نثار احمد نوری در مسابقات مبارزات آزاد که در شرهرب
م ار شبیف راه اندازی گبدیده بود به مقام قهبمانی نایل گبدیده و کرمرببرنرد ایرن
مسابقات را بدست آورده است.

53

محصالن سمستر هشتم بیولوژی از پایان نامه های خود در حضور داشت معاون علمی ،آمرین دیپارتمنت ها و استادان
دفاع نمودند.

54

بازدید دانشجویان زبان و ادبیات انگلیسی مؤسسه تحصیالت عالی کهندژ
از مرکز منابع زبان انگلیسی مؤسسه عالی تربیه معلم والیت کندز
دانشجویان دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی مؤسسۀ تحصیالت عالی کهندژ با رهرنرمرایری
محتبم خیباهلل ع ی آمب دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم وتببیه این مؤسسه

از مبک منابع زبان انگلیسی مؤسسۀ عالی تببیه معلم والیت کندز دیدن نمودند.

55

کنفرانس علمی استادان مؤسسه تحصیالت عالی کهندژ
محتبم استاد محمد داوود “داهی“  ،استاد فبهاد آریانفب استاد دیپارتمنت زبان و ادبیات پارسری
دری و محتبم خالد احدی استاد دیپارتمنت تاریخ و محتبم خیباهلل ع ی ی در حضرور داشرت
هیئت رهببی مؤسسه ،استادان و دانشجویان ارایه نمود .و قبار است به روز های آینرده سرایرب
استادان کنفبانس های علمی خود را نی ارایه نمایند.

56

شعرخوانی شمس زردشت

ببنامه ی که تحت عنوان شعبخوانی شرمرس زردشرت در
مؤسسۀ تحصیالت عالی کهندژ راه اندازی گبدیده بود در آن
مسرروولرریررن رهرربرربی مرروسررسرره تررحررصرریررالت عررالرری

کهندژ،استادان،شعبای و نویسندگان حضور به رسرانریرده و
سبوده های خود را به خوانش گبفتند.
ابتدا ببنامه با آیاتی از کالم اهلل مجید توسط یکی از محصالن این موسسه آغاز گبدیده سپس محتبم احمد خالد
جمال زاده پیبامون زندگی و فعالیت های ادبی و فبهنگی استاد شمس البحمن زردشت آمب تحقیقات عرلرمری
مؤسسۀ تحصیالت عالی کهندژ صحبت نموده اف ود« :استاد شمس البحمن زردشت یکی از استادان توانمنرد و
پبتال مؤسسۀ تحصیالت عالی کهندژ است که پیوسته ببای بهبود وضعیت تحصیلی کشور تال کربده کره
هیئت رهببی مؤسسه تحصیالت عالی کهندژ از همکاری های همیشگی و صادقانه ایشان تشکبی نمروده و از
بارگاه خداوند ببای شان موفقیت های بی پایان را خواهانیم.

ادامه...
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و در قسمت فعالیت های ادبی و فبهنگی ما خدمت تان به عبض ببسانم که مؤسسۀ تحصیالت عرالری از
ابتدا کنون بیشتبین فعالیت های فبهنگی و ادبی را در سطح کندز داشته که این فعالیت ها در ماه هرای
آینده اف ایش پیدا خواهد کبد و شما شاهد چندین ببنامه در قسمت رونمایی آثار استادان و محصالن ایرن

موسسه خواهید بود ” سپس محتبم استاد شمس البحمن زردشت س نبانی نموده از مؤسسۀ تحصریرالت
عالی کهندژ بابت راه اندازی این ببنامه تشکبی نموده و چندین قطعه از سبوده های خود را بره خروانرش
گرررربفررررت

کرررره

ترررروسررررط

حرررراضرررربیررررن

اسررررتررررقرررربررررال

گرررربدیررررد.

در ادامه هبیک از شعبا و نویسنده گان اشعار و سبوده های شان را به خوانش گبفتند که ببنامه با تقدیب و
تشکب از استاد شمس البحمن به پایان رسید.

58

اشتراک آمرین دیپارتمنت مؤسسه تحصیالت عالی کهندژ در کلستر دور دوم
بازنگری نصاب ها

دو تن از استادان مؤسسۀ تحصیالت عالی کهندژ هبیک محتبم رحیم اهلل حکیمی آمب دیپارتمنرت تراریرخ و
محتبم عبدالسمیع نوید آمب دیپارتمنت بیولوژی در کلستب دور دوم بازنگبی نصاب های تحصیلی دانشگاه هرای
کشور حضور به هم رسانیده و دیدگاه های خود را ببای غنی سازی نصاب های تحصیلی دانشگاه های کشور در
میان گذاشتند.

ما مستحکم و استوار به پیش میرویم

رونمایی کتاب (طوالنی ترین عصر امپراتوری (تاریخ عثمانی ها در قرن )۸۳
59

ترجمه محترم استاد حسیب اهلل

ببنامۀ که به همین مناسبت در تاالر کنفبانس های مؤسسۀ تحصیالت
عالی کهندژ راه اندازی گبدیده بود با آیاتی از کالم اهلل مجید تروسرط
محتبم استاد شمس اهلل بهبامی عضو دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم

وتببیه این موسسه آغاز گبدید و سپس محتبم احمد خالد جمال زاده
پیبامون کتاب (طوالنی تبین عصب امپباتوری) صحبت نموده و تبجمره
این اثب را یک گام مهم عنوان نموده اف ود« :از آنجایکه ما با تربکرهرا

روابط دیبینۀ فبهنگی داریم دانستن تاریخ تبکها ب صوص عثمانی ها ببای ما مهم و ضبوری پنداشته میشود» .
در ادامه محتبم مسیح اهلل حیدری ،محتبم رحیم اهلل حکیمی ،محتبم فبهاد آریانفب ،محتبم ادریس مرحرمردی
پیبامون کتاب (طوالنی تبین امپباتوری) صحبت نموده و خواهان تقویت روند تبجمه در کشور شدند .ببنامه برا
دعای خیب و فالح ببای مبدم و کشور توسط محتبم سباج الدین نوری به پایان رسید.

تصاویر در صفحه بعدی
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طی مراحل سند فراغت  ۹3تن از محصلین

62

انتخابات شورای دانشجویان مؤسسۀ تحصیالت عالی

به روز یک شنبه  23عقبب سال جاری ساعت  1صبح پبوسۀ رای دهی آغاز گبدیده و الی  ۴عصب ادامه پیدا نمرود
کرره خرروشرربرر ررتررانرره برریررشررتررب از  2555تررن در آن اشررتررباک نررمرروده بررودنررد.
این انت ابات به منظور گ ینش اعضای شورای دانشجویان این موسسه راه اندازی گبدیده بود که در آن  15تن خود
را نام د ساخته بودند که از میان  15تن  2تن آنها به شمول یک بانو به شورای دانشجویان موسسه تحصیالت عالی

کهندژ راه پیدا نمودند.
جای دارد تا از همکاری کمیسیون محتبم انت ابات والیت کندز بابت تهیه مواد انت اباتی سپاس گ اری نماییم
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انتخابات شورای دانشجویان مؤسسۀ تحصیالت عالی کهندژ
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فهبست دانشجویانیکه به شورای دانشجویان مؤسسۀ
تحصیالت عالی کهندژ راه پیدا نمودند:
 -2عبدال لیل عبب
 -1محمد عارف نظبی
 -9محمد عاطف عارفی
 -۴فبید اهلل کبیم
 -0شبیف اهلل شبیفی

 -2کببا رستمی

65

دفاغ پایان نامه های دانشجویان
دانشجویان پوهنحی تعلیم و تببیه از پایان نامه های خود در حضور داشت معاون علمی ،رییس پوهنحی
تعلیم وتببیه ،آمبین دیپارتمنت و استادان دفاع نمودند.

محبت شاگردان مکتب با موسسه تحصیالت عالی کهندژ

66

شهبزاد متعلم صنف هشتم لیسه فاطمه
ال هبا این تصویب احمد شاه درانی را با
زیبایی تمام نقاشی نموده و توسط استاد
خود که یکی از محصالن سمستب هشتم

دیپارتمنت تاریخ این موسسه است ببای
مؤسسه تحصیالت عالی کهندژ ارسال
نموده که از شهبزاد گبامی سپاس گ اری

می نماییم.
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تجلیل از روز جهانی دانشجو
از روز جهانی دانشجو در موسسه تحصریرالت
عالی خصوصی کهندژ تجلیل و گبامیداشت به
عمل آمد .این محفل که در تراالر مروسرسره
تحصیالت عالی خصوصی کرهرنردژ بربگر ار

گبدیده بود ؛ محتبم حشمت اهلل رحریرمری
عبضبیگی معاون مالی و اداری مقرام والیرت
کندز ،محتبم نجیب البحمن ثاقب رئیس معارف کندز ،محتبم محمد یوسف ایوبی رئیس شرورای والیرتری

کندز ،محتبم احمد خالد جمال اده مشاور علمی موسسه تحصیالت عالی خصوصی کهندژ  ،اسراتریرد ایرن
موسسه ،دانشجویان و مدیبان بعضی از مکاتب کندز و اصحاب رسانهها اشتباک نموده بودند .ن ست ببنامه با
تالوت آیات کالم پبوردگار آغاز و ثانیا محتبم احمد خالد جمال اده مشاور علمی موسسه تحصریرالت عرالری
خصوصی کهندژ به ایباد س ن پبداخت.

ادامه...
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آقای جمال اده ضمن خو

آمد گویی مهمانان و عبض تببیکی روز جهانی دانشجو ببای دانشجویان به بیان

دست آوردهای موسسه تحصیالت عالی خصوصی کهندژ پبداخت .وی از دست آورد های این موسرسره در
ب ش تببیه کادرهای جوان در عبصه تعلیم و تببیت س ن گفته اف ود که موسسه تحصیالت عالی کهندژ برا

عبور از مبحله مصبف علم به مبحله تولید علم و دانش رسیده است .وی از کار های تحقیرقری اسراتریرد و
دانشجویان این موسسه یاد آوری نموده گفت که تمام تحقیقهای صورت گبفته در این موسسه بهروز و برب
اساس نیازمندیهای امبوزی جامعه صورت گبفته است .همچنا آقای جمال اده از کارهای تحقیقری کره در

جبیان پبوسه تدریس آموزی از سوی محصلین این موسسه صورت گبفته یاد آوری نموده اف ود که یافتههای
خویش در زمینهچالش و دست آوردهای معارف کندز با موسولین معارف کندز به زود تبین فبصت شربیرک
خواهند ساخت .س نبان دیگب این ببنامه محتبم حشمت اهلل رحیمی عبضبیگی معاون مالی و اداری مرقرام
والیت بود؛ آقای عبض بیگی در ن ستکار کبد و فعالیتهای موسسه تحصیالت عالی خصوصی کرهرنردژ را
قابل تحسین خوانده و خدمات این موسسه را در جهت رشد استعدادهای نسل جوان کندز در زون شمالشبق
بی نظیب عنوان نمود .همچنان آقای عبضبیگی دانشجویان را آینده سازان این سبزمین خوانرده و از آنران
خواست تا با جدیتبیشتب و اراده محکم به فباگیبی دانش پبداخته و در اف ونی دانش سهم ارزنده یی خویش

را ادا نمایند.

ادامه...
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نجیب البحمن ثاقب رئیس معارف کندز س نبان دیگب این ببنامه از کار کبد و فرعرالریرتهرای مروسرسره
تحصیالت عالی خصوصی کهنذز به نیکی یاد نموده اف ود که بب اثب تال های رهببی این مروسرسره امربوز
معارف کندز بیشتب از هب والیتدیگب کادرهای ورزیده و مسلکی دارد .در ب ش دیگب این ببنامره مروسرسره

تحصیالت عالی خصوصی کهندژ از مدیبان مکاتب که در راستای کار آموزی و فعرالریرتهرای عرمرلری برا
دانشجویان این موسسه کمک و یاری نموده بودند تقدیب و تمجید نمود؛ همچنان در این ببنامه به محصلیرن
ممتاز و زحمتکش که در پبوسه تدریس آموزی خوب درخشیده

بودند با تقدیم لوح سرپراس قردر

71

71

اتحادیه پوهنتون ها و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی در زون شمالشریق

پوهنتون ها و موسسات تحصیالت عالی خصوصی در زون شمالشبق کشور جهت فعالیت های هماهنگ تحصریرلری و
رشد نسل بالنده در عبصه های م تلف تحصیلی ،ت صصی ،مسلکی و تببیه کادر های توانمند و کارآگاه جهت ایرجراد
اتحادیه پوهنتون ها و موسسات تحصیالت عالی خصوصی در زون شمالشبق کشور از مدتها به اینطبف غبض تحقق این
هدف جلساتی را راه اندازی نموده بودند به ادامه آن به روز سه شنبه مورخ  11عقبب سال جاری در موسسه تحصیالت
عالی نمب جلسه با اشتباک روسا و معاونین علمی پوهنتونها و موسسات تحصیالت عالی خصوصی دایب گبدیده بود کره

محتبم احمد خالد جمال زاده مشاور علمی موسسه تحصیالت عالی کهندژ به صفت رییس موقت اتحرادیره ،مرحرتربم
محمد اسماعیل بشبمل رییس موسسه تحصیالت عالی شمال به صفت منشری
و محتبم محمد عالم نظبی معاون علمری مروسرسره
تحصیالت عالی امام محمد شیبانی به صفت مسروول

مررررالرررری

انررررترررر رررراب

گرررربدیرررردنررررد.

قبار است در آینده ن دیک اجالس عمومی اترحرادیره
ببای انت اب هیئت مدیبه و افتتاح اتحادیه راه انردازی
گبدد.
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پالن استراتیژیک
دوشنبه مؤرخ  22قوس سال جاری پالن استباتژیک مؤسسه از طبف محتبم فبهاد آریانفب معاون علمی در حضور داشت محتبم احمرد خرالرد
جمال زاده مشاور علمی ،امبین دیپارتمنت ها ،استادان ،اعضای آمبیت تحقیقات علمی ،رییس و اعضای شورای محصالن ارایه گبدید.
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یلدا یعنی همدلی
بب نامه به پیشواز شب یلدا از سوی انجمن ادبی محصالن دیپارتمنت زبان وادبیات پارسی دری راه اندازی گبدید.
این ببنامه که در صحن موسسه تحصیالت عالی خصوصی کهندژ ببگ ار گبدیده بود؛ محتبم احمد خالد جرمرالر اده مشراور
علمی موسسه  ،فبهاد آریانفب معاون علمی ،شمس البحمن زردشت آمب تحقیقات علمی و اساتید و دانشجرویران مروسرسره
تحصیالت عالی خصوصی کهندژ اشتباک نموده بودند .در ن ست محتبم استاد احمد خالد جمال اده پیبامون پیشینه و تاریخ
شب یلدا صحبت نموده و فلسفۀ تجلیل این مناسبت فبهنگی را واضیح ساخت .وی در ادامه س نهایش تجلیل از روز هرای
ملی و فبهنگی را از مسوولیتهای موسسه تحصیالت عالی خصوصی کهندژ خواند .وی در ادامه صحبرت هرایرش ارز

و

جایگاه شب یلدا را در زندگی انسان معاصب ببسی نموده و این امب نمادین معنا دار را در جهت بهبود و ن دیک انسانها و ایجاد
همدلی مهم و ارزشمند عنوان نمود .در ادامه شمس البحمن زردشت ضمن س نبانی پیبامون ارز

و اهمیت تجلیل شرب

یلدا به عنوان یک روز فبهنگی ،آمبیت دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری را متعهد بب ارج گذاری بره مرنراسربرتهرای
فبهنگی و زنده نگهداشتن فبهنگ و هویت پارینه این سب زمین دانست .س ن ران دیگب این ببنامه فبهاد آریانرفرب مرعراون
علمی این موسسه بود که پیبامون کارکبد ها و پالن های بعدی موسسه جهت تدویب و گبامیداشت ببنامه فبهنگی صحربرت
نموده از ببگ اری بیشتب این مناسبتهای فبهنگی خبب داد .در ادامه دانشجویان و اشتباک کننده گان به نوبه خود پیربامرون
فصل پایی و شب یلدا اشعاری را به دکلمه گبفتند

تصاویب در صفحه بعدی...
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معلولیت ناتوانی نیست
ببنامۀ تحت عنوان (معلولیت ناتوانی نیست) در سالون کنفبانس های مؤسسۀ تحصیالت عالی کهندژ راه اندازی گبدیده بود
که در آن هیئت رهببی ،استادان و محصالن اشتباک نموده بودند.
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به خشونت علیه زنان نه بگویم
ببنامۀ زیب عنوان به خشونت علیه زنان نه بگوییم از سوی موسسه تحصیالت عالی خصوصی کهندژ بب گ ار گبدید .این ببنامره
که به مناسبت کمپاین شان ده روزه محو خشونت علیه زنان بب گ ار گبدیده بود  ،محتبم احمد خالد جمال اده مشاور علمری،

استادان ،محصلین و جمعی از فعاالن حقوق زن اشتباک ورزیده بودند .اشتباک کننده گان این ببنامه برا اجربای حربکرت
نمادین با حمل شعار های حاوی حقوق و جایگاه زنان در جاده های شهب کندز دور زدند و از مبدان خواستند که از خشونرت
علیه زنان دست بکشند .احمد خالد جمال اده مشاور علمی موسسه تحصیالت عالی خصوصی کهندژ می گوید کره زنران در
افغانستان همواره مورد خشونت و آزار قبار گبفته اند و این فبهنگ باید از جامعه افغانستان زدوده شود .وی هردف از ایرن

حبکت نمادین آگاهی دهی مبدان از حقوق زنان عنوان نموده اف ود که کهندژ جهت آگاهی شهبوندان کندز و بهبود وضعیت
زنان در این والیت بب نامه های دیگبی را نی روی دست دارد.
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افتتاح کلینیک صحی موسسه تحصیالت عالی کهندژ

78

کلینیک صحی موسسه تحصیالت عالی خصوصی کهندژ امبوز با حضورداشت هیات رهببی ،اساتید و تعداد از دانشرجرویران ایرن
موسسه افتتاح گبدید .این کلینیک جهت ارائه کمکهای اولیه صحی به دانشجویان موسسه تحصیالت عالی خصوصی کرهرنردژ در

ب شی از تعمییب این موسسه ایجاد شده است .در این کلینیک تمام لوازم ضبوری جهت رسیده گی به بیماریهای آنری در نرظرب
گبفته شده و یک داکتب نی جهت ارائه خدمت است دام شده است .احمد خالد جمال اده مشاور علمی این موسسه می گوید که ایرن
کار ببای زمینهسازی بهتب آموز
کهندژ در تال

و انجام خدمتهای به موقع به دانشجویان این موسسه صورت گبفته است .او اضافه مری کرنرد

است تا تمام امکانات یک دانشگاه معیاری را به دانشآموزان ا

مهیا کند؛ و بیشتب از پیش در راستای تببریرت و

رشد استعدادهای نسل جوان کشور به ویژه کندز عبضه خدمت نماید .همچنان دانشجویان موسسه تحصیالت عالی خصوصی کهندژ
از ایجاد و افتتاح کلینیک صحی کهندژ اظهار خشنودی نموده از ارائه خدمات بهتب این موسسه اظهار سپاس می نمایند
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دیدار با رئیس کار و امور اجتماعی والیت کندز
دیرردار هرریررات رهرربرربی مرروسررسرره تررحررصرریررالت عررالرری کررهررنرردژ بررا ریرریررس کررار و امررور اجررتررمرراعرری والیررت کررنرردز.
این دیدار که صبح امبوز صورت گبفت روی موضوعات مهم و ارزشمند چون همکاری های دوجانبه ،زمینه سازی آموز

مهارتهای عملی ببای دانشرجرویران

موسسه تحصیالت عالی کهندژ از سوی ریاست کار و امور اجتماعی ،صدور جواز کار ببای اساتید و مدیبان و مامورین این موسسه ،ایجاد زمیرنره مرنراسرب و
خدمت گ اری صادقانه به شهبوندان کندز و مهیا سازی زمینه اشتغال و کار ببای جوانان از سوی موسسه تحصیالت عالی خصوصی کهندژ بحق و تبادل نرظرب
صورت گبفت .احمد خالد جمال اده مشاور علمی موسسه تحصیالت عالی خصوصی کهندژ می گوید که این موسسه پیوسته و مستمب در تال

است تا زمریرنره

تفاهم و همکاری های بیشتب را میان ادارات دولتی و این موسسه فباهم نموده و در همکاری با نهاد های دولتی زمینه خدمت گ اری بیشترب و برهرترب را بره
شهبوندان کندز به ویژه نسل جوان مساعد سازند .همچنان مرحرمرد
ظاهب عظیمی رئیس کار و امور اجتماعی کندز کار کبد و فعالیتهای
موسسه تحصیالت عالی خصوصی کهندژ چشرم گریرب و در خرور
ستایش خوانده اف ود که ریاست کار و امور اجتماعی از هیرچرگرونره
همکاری با این موسسۀ جوان محور و جوان پبور دریغ ن واهد کربد.
در پایان هیات رهببی موسسه تحصیالت عالی خصوصی کرهرنردژ و
رئیس کار و امور اجتماعی کندز جهت همکاری های بیشتب و دوامدار
روی امضای تفاهمنامه همکاری نی بحق و تبادل نظب نمودند.
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دیدار با رئیس اصالحات اداری و خدمات ملکی
دیدار هیات رهببی موسسه تحصیالت عالی خصوصی کهندژ با محمد اسماعیل مسوول رئیس
اصالحات اداری و خدمات ملکی والیت کندز.
در این دیدار محتبم احمد خالد جمال اده مشاور علمی موسسه تحصیالت عرالری خصروصری
کهندژ به نماینده گی این موسسه با محتبم محمد اسماعیل مسوول رئیس اصالحات اداری و
خدمات ملکی کندز روی موارد چون :زمینه سازی آموز

مهارت های مسلکی و اداری بره

دانشجویان موسسه تحصیالت عالی خصوصی کهندژ و مامورین دولتی  ،ببگ اری ورکشاپها و
سیمینار ها جهت ارتقای ظبفیت جوانان و مامورین تازه است دام شده ،زمینه سازی کار ببای
کادرهای فارغ شده از موسسه تحصیالت عالی خصوصی کهندژ در ادارات دولتی و هرمرکراری
مشتبک در ب ش موارد ضبورت بحق و تبادل نظب صورت گبفته است .احمد خالد جمرالر اده
مشاور علمی موسسه تحصیالت عالی خصوصی کهندژ؛ این موسسه را در راسرترای رشرد و
توانمند سازی ظبفیت جوانان و مامورین خدمات ملکی متعهد و پایبند دانستره و ترقرویرت
مهارت های مسلکی و بلند ببدن سطح آگاهی مامورین و کارمندان خدمات ملکی را از قوانیرن
و فبامین از وجیبه های این موسسه عنوان نمود .در ادامه محمد اسماعیل مسروول رئریرس
اصالحات اداری و خدمات ملکی والیت کندز از فعالیتهای موسسه تحصیالت عالی خصوصری
کهندژ تمجید نموده این موسسه را در راستای تببیت نسل جوان در کهندژ بی نظیب خروانرد.
همچنان وی از همکاری ریاست اصالحات اداری با این موسسه س ن گفته و کار مشتبک برا
این موسسه را در راستای خدمتگ اری به مبدم کندز افت ار دانست .در پایان طبفین جرهرت
همکاری های دائمی و دوامدار روی امضای تفاهمنامه همکاری های مشتبک صحبت نمرودنرد
که قبار است به همین زودی ها امضا گبدد

ریاست مستوفیت کندز در راستای آموزشهای مسلکی با دانشجویان اقتصاد موسسه تحصیالت عالی خصوصی کهندژ
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همکاری جدی می نماید
این س نان را محتبم فبید احمد رجب زاده مستوفی والیت کندز در دیداری که با مرحرتربم
احمد خالد جمال زاده مشاور علمی و محتبم فبهاد آریانفب معاون علمی موسسۀ تحرصریرالت
عالی کهندژ داشت بیان کبد .در این دیدار محتبم احمد خالد جمال زاده مشراور عرلرمری و
محتبم فبهاد آریانفب معاون علمی موسسه تحصیالت عالی خصوصی کهندژ با محتربم فربیرد
احمد رجب زاده مستوفی والیت کندز روی موضوعات مهمی چون :زمینه سازی مهارت هرای
مسلکی عملی ببای دانشجویان دانشکده اقتصاد مؤسسۀ تحصیالت عالی کهرنردژ ،بربگر اری
سیمینار ها و ورکشاپ های مشتبک جهت آگاهی دهی شهبوندان کندز پیبامون پبداخت بره
موقع مالیه ،آگاهی دهی شهبوندان از مفاد و اهمیت پبداخت مالیات به وقت و زمان مرعریرن،
زمینه سازی تحصیالت و بلند ببدن ظبفیت کارمندان مستوفیت از کهندژ و ببخی از مروارد
مهم دیگب بحق و گفتو گو صورت گبفت محتبم احمد خالد جمال زاده مشاور علمی موسسه
تحصیالت عالی خصوصی کهندژ ضمن سپاسگ اری و قدردانی از هرمرکراری هرای ریراسرت
مستوفیت کندز با این موسسه وعده همکاری در ب ش های م تلف را به مستوفیت کندز داد.
همچنان محتبم فبید احمد رجب زاده مستوفی والیت کندز کارهای مؤسسۀ تحصیالت عالری
کهندژ را در قسمت تببیه کادر های جوان ستایش کبده و وعده سپبد که در زمریرنره هرای
م تلف با این موسسه همکاری می نمایند .در فبجام طبفین روی امضای تفاهمنامه همکراری
های مشتبک صحبت نمودند که قبار است به همین زودی ها به امضا ببسد.

هیات رهبری موسسه تحصیالت عالی خصوصی کهندژ با سر پرست ریاست امور زنان کندز دیدار نمود.
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در این دیدار که در ریاست امور زنان کندز صورت گبفت محتبم احمد خالد جمال اده مشاور
علمی موسسه تحصیالت عالی خصوصی کهندژ با سب پبست ریاست امور زنان کندز روی
موضوعات مهم چون :اهدای بورسیه و ت فیف های ویژه ببای زنان فقیب کندز ،ایجاد کمیته

حمایت از زنان و کودکان در ساختار موسسه تحصیالت عالی خصوصی کهندژ ،دادن ت فیف
ویژه تحصیلی ببای کارمندان ریاست امور زنان ،ببگ اری سمینار ها و ورکشاپ های مشتبک
جهت آگاهی دهی شهبوندان کندز از حقوق زنان  ،ایجاد و توسعه کمیته جندر موسسه
تحصیالت عالی خصوصی کهندژ و دایب نمودن ببنامه های حمایتی از حقوق زنان بحق و
تبادل نظب نمودند.

احمد خالد جمال اده مشاور علمی موسسه تحصیالت عالی خصوصی کهندژ در این دیدار زنان
را نیم از پیکب جامعه انسانی عنوان نموده اف ود که کهندژ پیوسته در راستای رعایت جندر و
تساوی حقوق جنسیتی کوشیده است .وی در ادامه اف ود که کهندژ در تال

است تا سهم

زنان در رهببی و سایب فعالیت های دیگب در این موسسه تا پنجاه در صد اف ایش دهد.
در ادامه سبپبست ریاست امور زنان از فعالیت های کهندژ در راستای تعلیم و تببیت نسل
جوانان به ویژه زنان قدر دانی نموده  ،رعایت تساوی جنسیتی در کهندژ بی نظیب و در خور
ستایش خواند .همچنان وی از همکاری های بیشتب ریاست امور زنان کندز با این موسسه
س ن گفت.
در پایان طبفین روی امضای یک توافقنامه همکاری های دوجانبه موافقه نمودند که در آینده
ن دیک این توافقنامه به امضا خواهد رسید.
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برره آمررد آمررد فصررل زمسررترران
برربای دسررتررگرریرربی از فررقرریرربان
کررهررنرردژ کرربده اقرردام در ایررنررجررا
لباس گربم جرویرد از شرمرا یران
فقیبان را رضرا سرازیرم و خشرنرود
رضررای ایر د از ایررن کررار شررایرران
لباس کهنره و گربم بره مسرکریرن
خدا دانرد چره زیربرا در زمسرتران
کمک ای هموطن با هرمروطرن کرن
لباس کهنه ات بر رشری بره ایشران
خررداونررد جررهرران خشررنررود گرربدد
ز احسانت زمستان گبدد آسان

بدین وسیله از هموطنان با احساس تقاضا می کنیم ببای مساعدت به فقیبان و نجات ایشان از سبدی فصل زمستان با اهدای البسه های اضافی خرود بر راطرب
رضای خداوند در این کار خیب اقدام فبمائید ،موسسه تحصیالت عالی کهندژ در جمع آوری و توزیع به مساکین در پهلوی شما سهم اسالمی خواهد داشت.

همکاری و فعالیت مشترک موسسات تحصیالت عالی خصوصی در تولید علم و دانش و تربیت کادر های جوان کندز کار ساز
84

و ارزشمند است
این س نان را احمد خالد جمال زاده در دیداری که با رئیس موسسه تحصیال عالی خصوصی امام محمد شیبانی داشت بریران کربده
است .در این دیدار دوستانه که در مقب موسسه تحصیالت عالی خصوصی امام محمد شیبانی صورت گبفت؛ احمد خالد جرمرال زاده

مشاور علمی موسسه تحصیالت عالی خصوصی کهندژ در ن ست سمت جدید محتبم الحاج ماستب عبداهلل ابباهیمی را که به تازگی بره
حیق رئیس این موسسه گماشته شده است مبارک باد گفته و روی موارد چون :همکاری های مشتبک در ب ش های گوناگون ،انجرام
پبوژه های تحقیقی و علمی مشتبک ،حل مشکالت به مشوره و همکاری یکدیگب ،بلند ببدن ظبفیت و ارتقای استادان و دانشرجرویران
هب دو موسسه صحبت های سود مندی را انجام دادند .در آخب رهببی هب دو نهاد وعده سپبدند که بعد از این جهت خدمرت گرذاری
بهتب و بیشتب به شهبوندان کندز همکاری های دوجانبه داشته و ببای زدودن مشکالت مشتبکاً با هم کار می نمایند.

گامی به سوی تولید دانایی؛ نخستین کار تحقیقی دانشجویان موسسه تحصیالت عالی خصوصی کهندژ به چاپ رفت.
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موسسه تحصیالت عالی خصوصی کهندژ با جمعی از کادرهای جوان و متعهد از چند سال بدینسو در زون شمالشبق به ویژه کرنردز
کارهای ارزشمندی را انجام داده است .از آغاز تاسیس ( )293۴تا کنون این موسسه ده ها بب نامهی علمی فبهنگی را به راه انداخته ،

کرره ایررن هررمرره درجررهررت رشررد فرربهررنررگ و گسررتررب

و تررولرریررد عررلررم در کررنرردز برری سررابررقرره برروده اسررت.

اینک جمعی از دانشجویان این موسسه دست به یک اقدام خبدمندانه زده و تحقیقی را بب اساس اصول و رو

تحقیق پیبامون شکرل

گیبی و فعالیتهای بانکهای خصوصی درکندز انجام داده اند .در این پژوهش روی پیشینه و چگونگی شکرل گریربی برانرکهرای
خصوصی ،نوع فعالیتها ،چگونگی عبضه خدمات و نقش و اهمیت این بانکها در رشد اقتصاد و توسعه سبمایه گذاری بحقهای خوبی
ارائه شده است.
این موفقیت را به تمام همکارانم که پیوسته و بدون خسرترهگری
ببای تببیت نسل جوان زحمت می کشند مبارک باد می گویم.
کهندژ مکانی ببای تحصیل و تولید دانایی!

گام مثبت دیگر به سوی جهانی شدن!
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دیتابیس و ویب سایت مؤسسۀ تحصیالت عالی کهندژ امبوز با حضور هیات رهببی ،اساتید و دانشجویان این مؤسسه رونمایی گبدید.
مؤسسۀ تحصیالت عالی کهندژ جهت ارائه خدمات بهتب و وصل شدن با جهان و سهم گبفتن در ارائه مسائل علمی امبوز از دیتابیس و
یب سایت این موسسه رونمایی کبد .این دیتابیس به شکل آنالین و آفالین قابل بهبه ببداری بوده و جهت زمینه سازی خردمرت بره
موقع و سهولت در کار ها و در نظب گیبی شفافیت در امور اداری ایجاد شده است .بعد از این شهبوندان کندز به ویژه دانشجویان ایرن
موسسه می توانند از این طبیق تمام مباحل کاری خویش را انجام دهند؛ همچنان محصلین کهندژ می توانند بعد از ایرن نرمربات و
نتای خویش را از این طبیق در موقع مناسب مشاهد نموده و سایب کار های اداری خویش را نی طی مباحل نمایند .از سوی دیگب برا
ایجاد و رونمایی و یب سایت این موسسه بعد از این تمام مواد علمی تولید شده از سوی اساتید و دانشجویان این موسرسره بره نشرب
رسیده و در خدمت عالقمندان دانش در سب تا سب جهان قبار داده می شود .محتبم احمد خالد جمال زاده مشاور علمی این موسرسره
می گوید که کهندژ در تال

است از تکنولوژی معاصب جهت رسیدن به اهداف بلند علمی و ببقباری ارتباط با دانشگاه های م رترلرف

در سطح افغانستان و جهان استفاده ببده و بیشتب از پیش خدمات ارزشمند را انجام دهد .همچنان در حاشیه رونمایی دیتابیرس و و
یب سایت  ،موسسه تحصیالت عالی خصوصی کهندژ از دانشجویان فعال و ببتب موسسه نی تقدیب به عمل آمد .از سوی هم محصلریرن

کهندژ از عبضه خدمات خوب و عالی و تشویق و همکاری این موسسه با دانشجویان س ن گفته و کهندژ را مکران مرنراسرب بربای
فباگیبی علم و دانش عنوان می نمایند و از جوانان کندزی می خواهند که از فبصت استفاده نموده جهت بلند ببدن تروانرایری هرای
خویش از این موسسه استفاده بببند .در آخب دانشجویان این موسسه از کار کبد ها و فعالیت های این مکان علمی قدر دانی و اظرهرار
سپاس نموده از زحمتهای هیات رهببی و اساتید این موسسه قدر دانی نمودند.
تصاویب در صفحه بعدی...
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تیم فوتبال کهندژ به در یافت گپ اخالق نائل گردید
88
در مسابقات که میان تیمهای فوتبال واحدی ببگ ار گبدیده بود ،تیم فوتبال موسسه تحصیالت عالی کهندژ در پایان بازی ها ببنده کپ اخالق این
بازیها شناخته شد.
از سوی هم فدراسیون فوتبال کندز از کارکبد و همکاری های موسسه تحصیالت عالی خصوصی کهندژ با اهدای لوح تقدیب به محتبم احمد خالد
جمال اده مشاور علمی این موسسه سپاسگ اری نموده و کارهای این موسسه را در عبصه رشد ،انکشاف ورز

و همکاری با ورز کاران قابل تمجید

و تقدیب خواند.
این درحالی است که موسسه تحصیالت عالی کهندژ در پهلوی تببیت نسل جوان کندز  ،پیوسته جهت رشد ورز
تشویقی را به راه انداخته و ورز

و ورز

کاران ببنامههای

کاران کندز را دستگیبی کبده است.

قابل ذکب است که تیم فوتبال کهندژ ن دیک به یک سال قبل ایجاد و تا اکنون دست آورد های خوبی در عبصه ورز

فوتبال داشته است

محترم الحاج انجینیر افشین «ایماق »رئیس موسسه تحصیالت عالی خصوصی کهندژ از جریان امتحانات آخر سمستر این موسسه
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دیدار نمود
انجینیب افشین «ایماق »رئیس موسسه تحصیالت عالی خصوصی کهندژ از جبیان امتحانات آخب سمستب خ انی صنوف م تلف این موسسره
دیدار به عمل آورد .در این دیدار وی محصلین و جوانان را آینده سازان و مدیبان فعال این کشور خوانده از آنان خواست جهت بلنرد بربدن
سطح دانایی خویش بیشتب از پیش تال

نمایند .وی همچنان اف ود که موسسه تحصیالت عالی خصوصی کهنردژ بربای زمریرنره سرازی

تحصیالت عالی با معیارهای جهانی تال

فباوانی نموده و در این عبصه دست آوردهای خوبی داشته است؛ وی از دانشجویان این مروسرسره

خواست تا با زحمت کشی و فبا گیبی دروس خویش به گونه اساسی تال

نموده و در آینده مبحم گذار زخمهای این ملت رنجدیده شونرد

و این کشتی شکسته را به کمک دانایی به ساحل مقصود ببسانند .وی همچنان از اساتید این موسسه خواست تا تمام معیار های آکادمریرک
چون عدالت و شفافیت را در پبوسه امتحان رعایت نموده و از هب نوع حق تلفی عمدی و غیب عمدی جدن خود داری نرمرایرنرد .در ادامره
محصلین این موسسه از زحمتهای همه جانبه این موسسه به خصوص هیات رهببی و استادان اظهار سپاس و قدر دانی نموده  ،کهنردژ را
کانون بی نظیب علم و دانش  ،همدیگب پذیبی و تبوی فبهنگ انسان دوستی خواندند .همچنان این دانشجویان از شفافیرت و عردالرت در
پبوسه امتحانات س ن گفته از زحمت کشی استادان این موسسه در جهت بلند ببدن توانایی و ظبفیت محصلین اظهار امتنان نمودند .

Www.jobs.af
)نشب اعالنات کهندژ توسط ویبسایت معتبب کاریابی(جابس دات ای اف

https://www.jobs.af/jobs/bst-hay-daymy-kadry-elmy-mwssh-thsylat-ealy-khndzh
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سه تن از فارغ التحصیالن پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیالت عالی کهندژ موفقانه از پایاننامه های
91

تحصیلی خویش دفاع نمودند
ببنامهی که به همین مناسبت در موسسه تحصیالت عالی خصوصی کهندژ بب گ ار گبدیده بود محتبم احمد خالد جمرالر اده مشراور
علمی موسسه ،مسیح اهلل «حیدری »معاون امور محصالن ،آمبین دیپارتمنت ها و عدۀ از دانشجویان و اعضای خانرواده هرای شران
اشتباک نموده بودند .در ن ست استاد احمد خالد جمال اده مشاور علمی موسسه تحصیالت عالی خصوصی کهندژ پیبامون اهمیت و
ارز کارهای تحقیقی علمی صحبت نمود .وی کارهای تحقیقی و پژوهشی را یک اصل در محیطهای آکادمیک عنوان نمروده افر ود
که تنها راه رسیدن به آگاهی و ببوز استعداد و بلند ببدن شعور جمعی جامعه به کارهای پژوهشی هدفمند و علمی وابسرتره اسرت.
موصوف از دانشجویان این موسسه خواست تا به عنوان پژوهشگبان جوان سهم خویش را در اف ایش و گستب

علم بره خروبری ادا

نمایند .سپس محصلین یکی پی دیگب از پبوژه های تحقیقی خود در حضور داشت هیات ژوری و دیگب حاضبین ببنامه دفاع نمرودنرد.
همچنان هیات ژوری موظف در این ببنامه کار تحقیقی این محصالن را ببابب با معیار های تحقیقی علمی عنوان نموده اف ودند که این
پایان نامه ها هم از لحاظ صوری و هم از لحاظ محتوایی به بهتبین شکل کار شده اند  ،آنان این پبوژه های تحقیقی را در راسرترای
گستب

دانایی ارزشمند تلقی نموده و از دانشجویان از بابت انجام چنین کارهای ارزشمند و هدفمندانه ستایش نمودند .از سوی هرم

دانشجویان از همکاری های موسسه تحصیالت عالی خصوصی کهندژ به ویژه از اساتید رهنمای خویش که از برابرت هرمرکراری و
همیاری شان اظهار خشنودی و سپاسگ اری نمودند .با این حال خانواده های دانشجویان فارغ شده از کار کبدهای موسسه تحصیالت
عالی خصوصی کهندژ ب صوص از محتبم پوهنمل دیپلوم انجینیب عبدالهادی «ایماق »موسس این مؤسسه در راسرترای ترببریرت
فبزندان شان سپاسگ اری نموده و موفقیت فبزندان شان را حاصل زحمت کشی دست اندر کاران این موسسه عنوان نمودند
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هفته مالیات
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ریاست مستوفیت والیت کندز در تبانی با مؤسسه تحصیالت عالی کهندژ از «هفته مالیات »طی محفلی ،با اشتباکِ آمب سریرسرترم
مستوفیت والیت کندز و کارمندان آن اداره؛ مع ون علمی ،رؤسای پوهنحی های اقتصاد و تعلیم تببریره ،اسرترادان و جرمرعری از

دانشجویان مؤسسه تحصیالت عالی کهندژ ب رگداشت بهعمل آوردند.
محفلیکه بههمین منظور الیوم  12۰25۰2931در مقب مؤسسهای تحصیالت عالی کهندژ تدویب شده بود با آیاتی از کرالماهلل مرجریرد
توسط یکتن از اشتباک کنندهگان آغاز گبدید؛ سپس غالم رازق جاوید آمب سیستم و خدمات مالیه دهنده مستوفیت والیت کرنردز
ضمن قدردانی از مؤسسه تحصیالت عالی کهندژ بهمنظور همکاری در جهت راهاندازی چنین ببنامهها ،ت دیه مالیه را وجیبهای مرلری

ببای همه مالیه دهندهگان عنوان کبدند .متعاقباً فبهاد آریانفب مع ون علمی مؤسسه ضمن خو آمد گویی بهاشترباک کرنرنردهگران
هفتهای مالیات را بههمه حاضبین محفل تببیک گفته تدویب چنین ببنامهها را جهت آگاهیعامه مهم تلقی نمودند؛ و در آخب سمینرارِ
که پیبامون موضوعات مالیاتی توسط نثار احمد سادات یکتن از استادان پوهنحی اقتصاد مؤسسه تحصیالت عالی کهندژ تربتریرب و
تهیه گبدیده بود بهحضور حاضبین ارائه شد
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هدف عمده موسسه تحصیالت عالی خصوصی کهندژ تولید دانایی و گسترش علم است
این س نان را محتبم استاد احمد خالد جمال اده مشاور علمی موسسه تحصیالت عالی خصوصی کهندژ در ببنامه آغازین ارایه سمیرنرارهرای
علمی استادان این موسسه بیان نمود.

بنا بب اساس فیصله شورای علمی موسسه تحصیالت عالی خصوصی کهندژ هب استاد این موسسه باید در هب سمستب پیبامون یرک مروضروع
علمی تحقیق و پژوهش نموده و یافتههای علمی خود را در حضور استادان و دانشجویان این موسسه به شکل سمینار ارائه نمایرد .برنرا بره
تاسی از این فیصله آمبیت تحقیقات علمی این موسسه دور سوم ارائه سمینارهای علمی استادان را آغاز نموده که تا کنون تعدادی از اساتید
این موسسه سمینارهای خویش به گونه موفقانه با حضور داشت استادان و دانشجویان این ارائه نمودند و یافتههای علمی خویش را با دیگبان
نی شبیک ساختند.
بب اساس تقسیم اوقات در نظب گبفته شده از سوی مشاوریت علمی و آمبیت تحقیقات علمی موسسه تحصیالت عالی خصوصی کهرنردژ ترا
کنون دیپارتمنتهای چهار گانه پوهنحی تعلیم و تببیه این موسسه در جبیان یک هفته سمینار خویش را تقدیم نمودند ،که این کار مرورد
استقبال هیات رهببی ،استادان و محصلین موسسه تحصیالت عالی خصوصی کهندژ قبار گبفته است.

همچنان قبار است در جبیان همینماه استادان پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیالت عالی خصوصی کهندژ و دیپارتمنت ثقافت اسالمی نریر
سمینار های علمی خویش را ارایه نمایند.
قابل ذکب است که هب استاد این موسسه در هب سمستب در پهلوی ارائه یک سمینار علمی همچنان یک مقاله علمی را نی به رشته تحبیب در
آورده که از طبیق مجله علمی موسسه جهت رشد علم و دانایی به نشب می رسد

تصاویب در صفحه بعدی...
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سمینار هفته وار تضمین کیفیت
سمینار هفتهوار تضمین کیفیت مؤسسه تحصیالت عالی کهندژ در مقب این مؤسسه تدویب یافت.
الیوم پنجشنه مورخ  2931۰22۰21سمیناری که پیبامون پالن عملیاتی و ساختار آن توسط مشاور تضمین کیفیت مؤسسه تهیه و تبتیب

گبدیده بود در حضور داشت رئیس مؤسسه محتبم انجنیب افشین ایماق ،معاون علمی محتبم فبهاد آریانفب  ،معاون امورمحصالن محتبم
مسیح اهلل حیدری  ،رؤسای دانشکدههای اقتصاد و تعلیم و تببیه محتبم زبید اهلل سیبت و محتبم رحیم اهلل حکیمی ،آمب تضمین کیفیت
محتبم عبدالقهار حسابی  ،استادان و کارمندان اداری ارایه شد.

قانونِ اساسی در هر کشوری بهمنزلهای مادر قوانین است
شبکه رهببان نوین افغانستان یا «رنا »والیت کندز ببنامهای مشتبک را در مؤسسه تحصیالت عالی کهندژ تحت عنوان «قرانرون اسراسری
افغانستان و چالش های موجود فبا روی تطبیق آن »ببگ ار کبدند.

برربنررامرره بررا آیررات مررلررکرروترری از کررالم الررهرری ترروسررط یررک تررن از اشررتررباک کررنررنرردههررا آغرراز گرربدیررد.
در ن ست انجنیب افشین ایماق رئیس مؤسسه تحصیالت عالی کهندژ مهمانان را خو

آمدید گفته ،از رهببی شبکه رنا پریربامرون تردویرب

چنین ببنامهها سپاسگ اری نموده اف ود« :درب مؤسسه تحصیالت عالی کهندژ همواره به روی جوانان این زادبوم باز است و ما هرمریرش از
تدویب چنین ببنامهها که در سطح اجتماع و کشور به بیدار و آگاهی مبدم میانجامد با تمام امکانات موجود در مؤسسه تحرصریرالت عرالری
کهندژ حمایت مینماییم ،وی پیبامون موضوع پبداخته اضافه نمود« :قانون اساسی در یک کشور بهمن لهای مادر قوانین است و حباسرت از
آن وجیبهای ملی همه ماست ».مت قباً ب ش دوم ببنامه با پبداختن پیبامون موضوع و پبسش و پاسخ از مهمانان ببنامه هب یک :عرنرایرتاهلل
خلیق مسؤل نهاد های مدنی والیت کندز ،فبهاد آریانفب مع ون علمی مؤسسه تحصیالت عالی کهندژ ،خدا ب ش مبادی آمب جوانان ،و روهینا
روهین آمب جندر والیت کندز آغاز و انجام یافت .در فبجام ببنامه با توضیع تقدیبنامهها به چند تن از افباد قانونمند در سطح والیت کرنردز
پایان یافت

شایسته ساالری از پایه های اساسی یک نظام دموکراتیک است
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سه شنبه مورخ  2931۰22۰11محتبم انجنیب افشین ایماق رئیس موسسه تحصیالت عالی کهندژ با معاون علمی محتبم فبهراد آریرانرفرب و
روسای پوهنحی های اقتصاد و تعلیم و تببیه محتبم زبید اهلل سیبت و محتبم رحیم اهلل حکیمی ،به دیدار سید نثار جاللی رفته و گرمرار

شان به حیق سبپبست رادیو تلوی یون ملی کندز را تببیک و تهنیت گفته ،از همکاری های همیشگی آمبیت رادیو تلوی یون مرلری کرنردز
پیبامون پوشش ببنانه های رسانه یی سپاسگ اری نموده اف ود :شایسته ساالری از پایه های اساسی یک نظام دموکباتیک پنداشته می شرود
و گمار

شما نمادی از آن است"؛ متعاقبا سید نثار جاللی از هیئت رهببی موسسه تحصیالت عالی کهندژ سپاسگ اری نموده و بره ترداوم

همکاری های رسانه یی خویش با موسسه تحصیالت عالی کهندژ وعده سپبدند
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دفاع مونوگراف محصلین زبا ن و ادبیات انگلیسی
چهارشنبه مورخ  2931۰22۰19گبوهی از دانش آموختگان دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تببیه موسسه ترحرصریرالت
عالی کهندژ دفاع پایان نامه خویش را در حضور داشت انجنیب افشین ایماق رئیس موسسه تحصیالت عالی کهندژ ،رحیم اهلل حکیمی رئیرس

پوهنحی تعلیم و تببیه ،نقیب اهلل مومند آمب دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی و جمع اساتید این موسسه ارایه کبدند

جلسه مشورتی پیرامون برگزاری ششمین دور جشن فراغت
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شنبه مورخ  2931۰22۰12نشست مشورتی پیبامون ببگ اری ششمین دور جشن فباغت دانشجویان تحت ریاست محتبم انجنیب افشین ایماق
رئرررریررررس

مرررروسررررسرررره

تررررحررررصرررریررررالت

عررررالرررری

کررررهررررنرررردژ

ترررردویررررب

یررررافررررت.

در این نشست که معاون علمی موسسه ،رئیس پوهنحی اقتصاد ،مسولین عمومی کمیته های ببگ اری جشن فباغت و اعضای کمیتره هرای
فبهنگی ،و نظم و دسپلین نی حضور داشتند روی چگونگی ببگ اری جشن فباغت مفصال صحبت کبدند و کمیته های موظف شده طربح و
پیشنهادات شان را در حضور داشت رئیس و اعضای حاضب نشست ارایه داشتند که مورد قبول و تائید عموم اعضای کمیته ببگر اری جشرن
فباغت قبار گبفت .در فبجام توافق بب آن شد که موسسه تحصیالت عالی کهندژ ششمین دور فباغت دانشجویان خویش را به روز چهارشنبره
مورخ  2931۰22۰95ببگ ار نماید

افتتاح مراکز آتش نشانی در مقر موسسه تحصیالت عالی کهندژ
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شنبه ،مورخ  2931۰21۰25دو ایست وسایل و تجهی ات ضد حبیق  -اطفائیوی و حاالت اضطباری با حضور داشت محتبم انجنریرب افشریرن
ایماق رئیس موسسه تحصیالت عالی کهندژ ، ،معاونین علمی و امور محصالن،مشاور علمی و رئیس پوهنحی اقتصاد و تیم ایمنی مروسرسره

افتتاح گبدید

ششمین دور فراغت موفقانه دانش آموختگان مبارک!
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موسسه تحصیالت عالی کهندژ ششمین جشنواره فباغت دانش آموختگان خویش را با اشتباک محتبم انجنیب افشین ایماق رئیس عمومری
موسسه تحصیالت عالی کهندژ ،محتبم نجیب اهلل عمبخیل معاون اجتماعی مقام والیت ،محتبم پوهنمل دکتب خیبب سیفی رئیس پوهنتون

کندز ،وکالی محتبم شورای والیتی ،روسای و معاونین محتبم دوایب دولتی ،روسا و معاونین محتبم نهادها و موسسات خصوصی ،استرادان،
ب رگان ،جوانان و دانشجویان ببگ ار گبدیده بود ،هبیک در رابطه به اهمیت این روز مهم ،نقش و کارکبد موسسه تحصیالت عالی کهندژ در
عرررررربضرررررره

خرررررردمررررررات

تررررررحررررررصرررررریررررررلرررررری

صررررررحرررررربررررررت

کرررررربدنررررررد.

ببنامه با تالوت آیات از کالم اهلل مجید آغاز گبدید؛ در ن ست محتبم پوهنمل دکتب خیبب سیفی رئیس پوهنتون کندز در ببنامره فرباغرت
دانشجویان موسسه تحصیالت عالی کهندژ ضمن تببیکی ختم دوره لیسانس به فارغان و خانواده های شان ،حاضبین در تاالر و همه مربدم
افغانستان؛ فباغت را آغاز دوباره و شبوع مسولیت پذیبی عنوان کبده فارغ التحصیالن را به مقاطع باالتب تحصیلری تشرویرق نرمرود ،وی
هررمررچررنرران از هرریررئررت رهرربرربی مرروسررسرره تررحررصرریررالت عررالرری کررهررنرردژ ابررباز خرروشررنررودی نررمررود.
سپس محتبم انجنیب افشین ایماق رئیس عمومی موسسه تحصیالت عالی کهندژ ضمن ابباز خو

آمدید به دانش آموختگان و والردیرن

شان ،و همه مهمانان حاضب در مجلس ،فباغت  111فارغ التحصیل این موسسه از دو دانشکده را تببیک گفته ابباز داشت :بدون شک امبوز

یک روزی بی نهایت مهم در زندگی شما است ولی فباغت امبوز به معنی ختم آموز

تان نه بلکه در واقع آغاز یک راه طویل و پب از فباز و

نشیب است که باید آنبا طی کبد و این حاال به شما مببوط است تا چگونه با سنجش ،هدفمند و مدببانه خود را به درجات بلنرد زنردگری
میبسانید .وی همچنان در مورد بربنرامره هرای ایرن مروسرسره بره حراضربیرن مرجرلرس مرعرلرومرات ارایره نرمروده گرفرت:

ادامه ...
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هیئت رهببی موسسه تحصیالت عالی کهندژ با مدیبیت سالم ،و حمایت م لصانه و ارزشمند محتبم پوهنمل دیپلوم انجنیب عربردالرهرادی
ایماق موسس و بنیانگ ار این موسسه در تال

است تا گامهای بلندتبی را در راستای بلند ببدن کیفیت تحصیلی و ارایه خدمات علمی برا

معیار های ملی و بین المللی ببدارد .همچنین از تال

های همکاران ،استرادان و مرحرصرالن ایرن مروسرسره قردردانری نرمرودنرد.

در ب شی از ببنامه محتبم نجیب اهلل عمبخیل معاون اجتماعی مقام والیت ضمن ابباز تببیکی به دانش آموختگان و خانواده های شران از
رهببی موسسه تحصیالت عالی کهندژ قدردانی نموده حکومت محلی را در زمینه های اشتغال زایی با این جوانان همکار دانسته اف ود کره
آنان طبح را روی دست خواهند گبفت تا ،تحت همآهنگی خوب با وزارت تحصیالت عالی و نهاد های ذیببط ببنامه ماستبی را نریرب بربای
جررررررررروانررررررررران

ایرررررررررن

والیرررررررررت،

مرررررررررهررررررررریرررررررررا

سرررررررررازنرررررررررد.

متعاقبا محتبم استاد امبالدین ولی عضو شورای والیتی به نمایندگی از آن شورا ،این جشن را به دانش آموختگان و خانرواده هرای شران
تببیک گفته پیبامون نقش موسسات تحصیالت عالی خصوصی صحبت داشته از هیئت رهببی موسسه تحصیالت عرالری کرهرنردژ ابرباز
قررررررررررررررررررررردردانررررررررررررررررررررری

نرررررررررررررررررررررمرررررررررررررررررررررودنرررررررررررررررررررررد.

قابل ذکب است که محتبم انجنیب افشین ایماق رئیس عمومی موسسه تحصیالت عالی کهندژ لوح  2سیت بورسیه رایگان تحصیلی را کره
هدیه محتبم پوهنمل دیپلوم انجنیب عبدالهادی ایماق موسس و بنیانگ ار این موسسه بود ،به آقای عبدالکبیم وحدت سبپربسرت ریراسرت

معارف والیت کندز تفویض کبد ،همچنین لوح غبس  115اسله نهال که از سوی هیئت رهببی موسسه تحصیالت عالی کهندژ تنظیم شده
برررود بررره رئررریرررس مرررحرررتررربم حرررفررراظرررت مرررحررریرررطزیسرررت ایرررن والیرررت ترررفرررویرررض شرررد.
ببنامه با توزیع تندیس و تقدیب نامه به مقامات دولتی و استادان ،و تفویض تصدیق نامه به دانش آموختگان این موسسه اختتام یافت
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آمادگی ها برای آغاز سال تحصیلی :۸۹۳۳
شنبه مورخ  2931۰21۰25جلسات جداگانه با اعضای دیپارتمنت های بیولوژی و تاریخ پوهنحی تعلیم و تببیه موسسه تحرصریرالت عرالری
کهندژ به ریاست محتبم انجنیب افشین ایماق رئیس موسسه ،و حضور داشت معاون علمی و آمب تضمین کیفیت تدویب یافت؛ در این نشسرت

ببعالوه بحق پیبامون آغاز دروس درسال  ،2933استماع نظبیات اساتید ،طبق طبزالعمل موسسه تحصیالت عالی کهندژ آمبین دیپارتمرنرت
های تاریخ و بیولوژی نی هب یک محتبم ایمل سهبابی به حیق آمب دیپارتمنت بیولوژی و محتبم ادریس محمدی به حیق آمب دیپارترمرنرت
تاریخ با موافقت اعضای دیپارتمنت های مببوطه تعیین شدند.
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اتخاذ تدابیر الزم جهت آغاز سمستر بهاری سال تحصیلی پیش رو:
یکشنبه مورخ  2931۰21۰22جلسات جداگانه با اعضای دیپارتمنت های ادبیات دری و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تببریره مروسرسره
تحصیالت عالی کهندژ به ریاست محتبم انجنیب افشین ایماق رئیس موسسه ،و حضور داشت معاون علمی و آمب تضمین کیفیت تدویب یافت؛

در این نشست ببعالوه بحق پیبامون آغاز سمستب بهاری سال تحصیلی  2933و استماع نظبیات اساتید ،طبق طبزالعمل موسسه تحصیرالت
عالی کهندژ آمبین دیپارتمنت های ادبیات دری و ادبیات انگلیسی نی هب یک محتبم شمس البحمن زردشت به حیق آمب دیپارتمنت زبران
و ادبیات دری و محتبم نقیب اهلل مومند به حیق آمب دیپارتمنت ادبیات انگلیسی با موافقت اعضای دیپارتمنت های مببوطه تعیین شدند.
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اتحادیه پوهنتون ها و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی افغانستان ،به تاریخ  2931۰21۰22از پالیسیسازی حمایتگبایانهی هیئت مشتبک
وزارت محتبم تحصیالت عالی ،اعضای کمیته ویژه کانکور اتحادیه و اداره محتبم ملی امتحانات در رابطه به سکتور تحصیالت عالی خصوصری

(به ویژه رفع مشکالت و چالشهای چگونگی امتحان کانکور نهاد های نامببده) به پاس تال ها ،حسن نیت و زحماتی که طی جلسات پیاپری
در قبال تدوین طبز العمل اخذ امتحان کانکور مؤسسات تحصیلی خصوصی به خبج داده بودند ،از سوی هیئت رهببی اتحادیه مورد تمجیرد
و تقدیب قبار گبفتند ،در این نشست نمایندهای موسسه تحصیالت عالی کهندژ محتبم قطب الدین احمدی به نمایندگی از کهندژ نی حضرور
داشتند .

هویت انسانی هرگز تفکیک پذیر نیست!
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روز جهانی زن گبامی باد!
الیوم یکشنبه مورخ  2931۰21۰21از ”روز جهانی زن“ در مقب موسسه تحصیالت عالی کهندژ با حضورداشت معاون علمی ،رئیس پوهنحی

تعلیم و تببیه ،آمب جندر ،آمب تضمین کیفیت ،آمب تحقیقات علمی ،آمب استادان ،آمبین دیپارتمنت ها و جمعی از کارمندان (اناث) اداری
این موسسه گبامیداشت به عمل آمد.
س نبانان هبیک به فلسفه هشتم مارچ پبداخته ،جایگاه زنان را در اسالم و جامعه افغانستان به ببرسی گبفتند
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ما با فکر سبز و اندیشه بهاری در حرکتیم!
دوشنبه مورخ  2931۰21۰23موسسه تحصیالت عالی کهندژ با همکاری ریاست محتبم محیط زیست ،و هماهنگی ریاست محتبم معارف
والیت کندز کمپاین نهال شانی یک روزه را با شعار (کهندژ سب  ،اندیشه سب و آینده سب ) ،با اشتباک محتبم فبهاد آریانفب معاون علمی

موسسه تحصیالت عالی کهندژ ،انجنیب حشمت اهلل جلیل رئیس محتبم محیطزیست ،نجیب البحمن ثاقب رئیس محتبم معارف ،سید اسد
اهلل سادات وکیل شورای والیتی والیت کندز ،فعالین مدنی و اعضای نهاد اجتماعی رنا راه اندازی شد ،در این ببنامه بیشتب از  255اصله
نهال که از سوی محتبم پوهنمل دیپلوم انجنیب عبدالهادی ایماق موسس و بنیانگ ار موسسه
تحصیالت عالی کهندژ تهیه شده بود در لیسه محمد
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پنجشنبه 11 :حوت 2931
جلسه ی مشورتی با مسوولین و نماینده های نهادهای تحصیالت عالی خصوصی والیت کندز در مورد طبزالعمل اخذ امتحانات کانکور نهادهای
تحصیلی خصوصی و تدویب ورکشاپ های ارتقای مسلکی استادان و کارمندان نهادهای خصوصی در تاالر کنفبانس های انکشاف مسلکی استادان
)(PDCریاست پوهنتون کندز دایب گبدید.
طبزالعمل اخذ امتحان کانکور موسسات تحصیالت عالی خصوصی بتاسی از حکم ( )2091مورخ  ۰2931۰2۰2مقام عالی ج.ا.ا تبتیب و تنطیم
گبدیده است.
در این جلسه محتبم پوهنمل دوکتور خیبب «سیفی »رئیس پوهنتون کندز ،پوهنمل روح اهلل رویین معاون علمی ،پوهندوی عبدالقدوس «

اصولی »معاون امور محصالن ،نجیب البحمن «آریا »معاون مالی واداری ،روسای محتبم پوهنحی های اقتصاد ،ستوماتولوژی و زارعت ،پوهنیار
گلستان «خیباندیش »آمب تضمین کیفیت ،پوهنیار عبدالصبور «ذاهب »آمب انکشاف مسلکی استادان و مسوولین نماینده های موسسات
تحصیالت عالی خصوصی اشتباک ورزیده بودند.
جلسه رسمآ با آیات قبآن عظیم الشان توسط پوهنیار گلستان خیباندیش آغاز گبدید .پوهنمل دوکتور خیبب «سیفی »رئیس پوهنتون کندز اف ود:
امتحانات کانکور پوهنتون های خصوصی مطابق طبزالعمل کانکور موسسات تحصیالت عالی خصوصی تنطیم گبدد .خاطبنشان ساخت که پوهنتون

کندز آماده همکاری در قسمت تدویب ورکشاپ های ارتقای مسلکی استادان و کارمندان نهادهای تحصیلی خصوصی در والیت کندز می باشد.
در اخیب جلسه پیبامون موضوعات بحق همه جانبه صورت گبفته جلسه با جمع بندی و دعائیه خاتمه یافت.
نشبات پوهنتون کندز
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مضاء تفاهم نامه همکاری-تحصیلی با آمریت محترم جوانان!
شنبه مورخ  2931۰21۰1۴تفاهمنامه همکاری  -تحصیلی میان موسسه تحصیالت عالی کهندژ و آمبیت مرحرتربم جروانران
والیت کندز به امضاء رسید ،که بب مبنای آن دانشجویانِ که از سوی آمبیت محتبم جوانان والیت کندز بگونه رسمی به ایرن

اداره معبفی می شوند در پوهنحی های اقتصاد ،و تعلیم و تببیه با ت فیف ویژه پذیبفته خواهند شد.
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اهداء دو سیت بورس رایگان از سوی موسسه تحصیالت عالی کهندژ!
اهداء دو سیت بورس رایگان از سوی موسسه تحصیالت عالی کهندژ!
تفاهمنامه همکاری میان موسسه تحصیالت عالی کهندژ و اداره والیتی نجم والیت کندز به امضاء رسید که طبرق آن بربای دو ترن از

ببندگانِ ستاره معارف والیت کندز که رسماً به این اداره معبفی می شوند بورسیه رایگان اهداء خواهد شد.
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امضاء تفاهم نامه همکاری-تحصیلی و کار آموزی با ریاست محترم صنعت و تجارت
ایکشنبه مورخ  2931۰21۰10تفاهمنامه همکاری تحصیلی و کار آموزی میان موسسه تحصیالت عالی کهرنردژ و ریراسرت
محتبم تجارت و صنعت در حضور داشت رئیس تجارت و صنعت ،معاون علمی موسسه تحصیالت عالی کرهرنردژ ،رئریرس

پوهنحی اقتصاد ،نماینده های دوایب دولتی و سکتور های خصوصی ،و متنفذین والیت کندز به امضاء رسید که در پبترو آن
موسسه تحصیالت عالی کهندژ دانشجویان واجد شبایط خویش را ببای یک دور کار آموزی به ریاست محرتربم ترجرارت و
صنعت رسماً معبفی خواهند نمود ،و در ببابب موسسه تحصیالت عالی کهندژ آنعده دانشجویان که از سوی ریاست صنعرت و
تجارت والیت کندز به این اداره معبفی می شوند با ت فیف ویژه پذیبفته خواهند شد.
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شعبات موسسه تحصیالت عالی کهندژ ضد عفونی شد!
شعبات اداری و تدریسی موسسه تحصیالت عالی کهندژ به منظور جلوگیبی از شیوع ویبوس کبونا الیوم سه شنربره مرورخ
 2931۰21۰11توسط تیم صحی موسسه ضد عفونی شد.
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راه اندازی کمپاین توزیع ماسک ،منع احتکار و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در کندز
هیئت رهببی موسسه تحصیالت عالی کهندژ به هدایت محتبم پوهنمل دیپلوم انجنیب عبدالهادی ایماق موسس ایرن

نهاد تحصیلی کمپاین توزیع ماسک و دستکش را با شعارِ ”منع احتکار و پیشگیبی از شریروع ویربوس کربونرا“ در
حضورداشت معاونین علمی ،معاون اداری و مالی  ،روسای پوهنحی های اقتصاد ،و تعلیم و تببیه ،جمعی از اساتریرد و
کارمندان اداری موسسه در سطح شهب کندز راه اندازی کبدند کره برا اسرترقربرال گربم مربدم مرواجره شردنرد.
این کمپاین به هدفِ کاهش نبخ مواد ارت اقی و منع احتکار مواد اولیه ،و همچنین آگهی دهی از خطربات ابرترال بره

ویبوس کبونا و راه های پیشگیبی از شیوع آن توسط تیم متعهد موسسه تحصیالت عالی کهندژ انجام پذیبفت.
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