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افغانستان کشورى است که از سده هاى قدیم مهد علم و دانش بوده و دانشمندان نام آورى را در خود پرورانیده است. این کشور 
اولین گامهاى خویش در عرصه تاسیس نهاد هاى آموزشى را در میان سالهاى 1246 الى 1257 هجرى شمسى در زمان سلطنت امیر 

شیر على خان برداشته است که تا امروز با فراز و نشیب هاى همراه بوده است. 
در حال حاضر نظام تعلیمى در این کشور به صورت رسمى در سه سطح خالصه میگردد و این سطوح عبارت است از دوره معارف که 
از صنف اول الى دوازدهم؛ دوره تحصیالت نیمه عالى که شامل تعلیمات تخنیکى و حرفوى، تربیه معلم و دارالعلوم است؛ و دوره 
تحصیالت عالى که شامل مقاطع لیسانس، ماسترى و دوکتورا میگردد. مطابق به ماده 43 قانون اساسى کشور، تعلیم حق تمامى اتباع 

افغانستان بوده که تا درجه لیسانس در موسسات تعلیمى دولتى به صورت رایگان از طرف دولت تامین میگردد. 
به  نهاد ها  باب پوهنتون و موسسه تحصیالت عالى است. تعداد محصالن بخش روزانه درین  افغانستان در حال حاضر داراى 39 
185480 تن و تعداد محصالن بخش شبانه آنان 11706 تن میرسند که از آن جمله 142335 تن را طبقه ذکور و 51851 تن را 
طبقه اناث تشکیل میدهند. تعداد استادان در نهادهاى تحصیلى دولتى 6053 تن بوده که از آن جمله 5223 تن آنان ذکور و 830 
تن اناث میباشند. در حال حاضر 46 برنامه ماسترى و 3 برنامه دوکتورا در 9 نهاد دولتى فعالیت دارند که در بخش ماسترى مجموعا 
2447 تن و در بخش دوکتورا 30 تن مصروف آموزش اند. مجموعا به تعداد 3413 تن کارمند در مرکز وزارت و 39 نهاد دولتى فعالیت 
دارند که از میان آنان 614 تن از طبقه اناث میباشند. تعداد کارکنان خدماتى در مرکز وزارت و 39 نهاد نیز به 3209 تن میرسد که 
392 تن آنان از طبقه اناث میباشند. در کتاب حاضر معلومات مختصر و جداگانه از پوهنتونهاى دولتى گرد آورى و ترتیب یافته که 

عالقمندان میتوانند با مراجعه به ارقام و آدرس هاى مربوطه به معلومات پوهنتون مورد نظر شان دسترسى حاصل کنند.
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پیشینۀ تاریخى وزارت تحصیالت عالى افغانستان

براى نخستین بار هسته تحصیالت عالى در کشور به تاریخ اول عقرب 1311هـ ش با تأسیس پوهنځی طب در شهر کابل 
نهاده شد. پوهنتون کابل در سال 1325 تأسیس گردید. در سال 1343 پوهنتون ننگرهار و در سال 1348 پوهنتون 

پولى تخنیک کابل ایجاد شد.

وزارت  ش  سال1356هـ  در  تحصیلى  هاى  نهاد  توسعه  و  گسترش  کشور،  عالى  تحصیالت  مؤسسات  انسجام  براى 
تحصیالت عالى منحیث اداره رهبرى کننده پوهنتون ها و موسسات تحصیالت عالى تأسیس گردید. 

 در سال 1373 به اساس هدایت حکومت، تعلیمات تخنیکى مسلکى و حرفوى از وزارت تحصیالت عالى به وزارت 
وزارت  از  آن  تمام تشکیالت  با  و حرفوى  تخنیکى مسلکى  ادغام (42) مؤسسه  نتیجه  در  واگذار گردید، که  معارف 
تحصیالت عالى در چوکات وزارت معارف در آمدند و درسال 1397 با ایجاد اداره مستقل تعلیمات تخنیکى و مسلکى 
از بدنه وزارت معارف جدا شدند؛ همچنان تمام پیداگوژى هاى افغانستان که در سطح لیسانس بودند، از وزارت معارف 

جدا و در چوکات وزارت تحصیالت عالى شامل پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانى گردیدند.
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پیام سرپرست وزارت تحصیالت عالى      
نخستین کتاب راهنماى پوهنتون ها و موسسات تحصیالت عالى دولتى کشور را که در پاسخ به تقاضاى روز افزون براى 
اطالعات معتبر و بر اساس فیصله یازدهمین جلسه سازمان محترم سارك تهیه گردیده است یک اقدام نیک و موثر در 

مسیر تطبیق اهداف وزارت تحصیالت عالى تلقى مینمایم. 
این رساله یک منبع معتبر و مطمئن براى نیازمندان و مطالبه کنندگان داخلى و خارجى در مورد 39 نهاد تحصیلى 

دولتى کشور و دسترسى به آدرس و شماره هاى تماس آنان به شمار مى رود. 
کتاب رهنماى حاضر حاوى معلومات مختصر نهاد هاى تحصیلى مى باشد، این گام مى تواند با تالش  بیشترى براى 
افغانستان بشمول نهاد هاى تحصیالت عالى خصوصى کشور نیز  تهیه یک منبع جامعتر در رابطه به پوهنتون هاى 

توسعه یابد.
البته تجدید ارقام و آمار این مجموعه در هر شش ماه مستلزم کار و تالش متدوام بوده که باید به زمان معین مورد 

تطبیق قرار گیرد.
با آن که چاپ مجموعه حاضر را به خانواده تحصیالت عالى کشور تهنیت عرض میدارم از همکاران خویش در ریاست 

محترم اطالعات، نشرات و روابط عامه تشکرى نموده در امور کارى شان موفقیت هاى بیشتر آرزو دارم. 
  

پوهنمل عبدالتواب باالکرزى
معین علمى و سرپرست وزارت تحصیالت عالى
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معـین امور محص��ن39
 مافـوق رتبه

معـین مالی و اداری
 مافـوق رتبه

مشاور امور اکادمیک
بست (اول) اکادمیک

ریاست محص��ن دولتی
بست (۲) اکادمیک

ریاست ارزیابی و معادلت 
 اسناد تحصیلی خارج مرز 

بست (۲) اکادمیک

ریاست محص��ن خصو��
بست (۲) اکادمیک

ریاست منابع ب��ی
بست (۲)

ریاست اداری و زیربناها
بست (۲)

ریاست مالی و حسابی
بست (۲)

ریاست تکنالوژی 
معلوماتی بست (۲)

ریاست تدارکات
 بست (۲)

ریاست اط��عات، ن��ات
و روابط عامه بست (۲)

آمریت انسجام خدمات 
محص��ن بست (۳)

(۳۹) نهاد تحصیلی
 دولتی بست اکادمیک

اتشه تحصیلی ترکیه 
و هندوستان 
دوبست (۶)

ریاست ارتباط خارجه
و تنظیم بورسیه ها
 بست (۲) اکادمیک

ریاست تضمین کیفیت 
و اعتبار دهی بست (۲)

اکادمیک

ریاست تحقیق، تألیف 
و ترجمه بست (۲)

اکادمیک

ریاست تقرر و ترفیعات 
علمی استادان بست (۲)

اکادمیک

ریاست انکشاف برنامه 
های علمی بست (۲)

اکادمیک

ریاست پ��ن پالی�� و
تقنین بست (۲)

اکادمیک

معین علمی 
مافوق رتبه

ریاست نظارت 
و ارزیابی

بست (۲) اکادمیک

ریاست 
تفتیش داخلی

بست (۲)
ریاست دفتر

بست (۲)

وزیر
خارج رتبه
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پوهنمل عبدالتواب باالکرزى 
معین علمى و سرپرست وزارت تحصیالت عالى

پوهــــاند دکتــــور برى صـــدیقى
 معین امور محصالن 

دکتــــور احمد ســــیر مهــــجور
 معین مالى و ادارى 
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پوهاند حاجى محمد نعیمى
رئیس تضمین کیفیت و اعتبار دهى
hm.naimi@mohe.gov.af

0202511168-0700296426

پوهنیار احمد مسعود لطیف راى
رئیس امور محصالن دولتى
masood.latifrai@gmail.com

0202500386-0728906744

پوهندوى سید فرهاد شهیدزاده
رئیس ارزیابى و معادلت اسناد

 تحصیلى خارج مرز 
shahidzada@mohe.gov.af

0202500048-0799668880

پوهنوال صدیق اهللا بارکزى
رئیس انکشاف برنامه هاى علمى
s.barikzai@gmail.com

0202501310-0708889788

پوهنمل دکتور محمد ولى حنیف
رئیس نظارت و ارزیابى امور اکادمیک
m.wali2010@yahoo.com

 0797532847

پوهنوال احمد ضیا یوسفزى
رئیس امور محصالن خصوصى

a.zia.yosufzai@mohe.gov.af

 0202503589-0700275014

غالم داود شایق 
رئیس تفتیش داخلى

d_shaeq@yahoo.com

0202500047-0700278144

پوهندوى فیصل امین
رئیس تقرر و ترفیعات علمى استادان
m.f.amin@mohe.gove.af

  0202502159-0700028882

روئساى مرکزى
 وزارت تحصیالت عالى
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سید نسیم سادات 
سرپرست ریاست ادارى و زیربناها
sayednasimsadat4@gmail.com

0202500364-0787223090

عزیز احمد اوریاخیل 
رئیس اطالعات، نشرات و روابط عامه
azizorya47@gmail.com

0202500325-0766594059

احمد طارق صدیقى
 رئیس مالى و حسابى

sediqi.tariq@gmail.com

0202500319-0784500616

عبداهللا صوفى زاده
رئیس تدارکات

abdullah.sofizada22@gmail.com

0202503574-0705451554

پوهنمل دکتور مرضیه وفایى
رئیس تحقیق، تالیف و ترجمه
marziawafaee@gmail.com

0202500645-0707346130

پوهنیار برى مبارز 
رئیس پالن، پالیسى و تقنین
planning.dep0@gmail.com

0202500323-0700343340

سید عالم رحمتى
سرپرست ارتباط خارجه و تنظیم بورس ها
sayedalemrahmati@gmail.com

0202500324-070003255

زرغونه روشن
رئیس دفتر مقام وزارت

Madam_zarghona2000@yahoo.com

 0202500385-0702977777

محمدمصطفى یونس زاد 
رئیس منابع بشرى

m.younuszad@mohe.gov.af

 0202510883-0799013344

پوهنمل شکریه جمال
رئیس تکنالوژى معلوماتى
S.jamal@mohe.gov.af

0202500475-0744132393
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سخن رئیس اطالعات، نشرات و روابط عامه
کتاب معلوماتى حاضر، مجموعه اى از معلومات مختصر در رابطه به پوهنتون ها و موسسات تحصیالت عالى دولتى 
افغانستان بوده، که به اساس فیصله یازدهمین جلسه سازمان سارك، که جاللتمآب پوهنمل عبدالتواب باالکرزى معین 

علمى و سرپرست وزارت تحصیالت عالى نیز یکتن از شرکت کنندگان این جلسه بود، تهیه گردیده است.
یکى از انگیزه هاى چاپ این کتاب، فراهم سازى زمینه معلومات در رابطه به نهاد هاى تحصیالت عالى دولتى افغانستان، 

میباشد. 
ارقام اعضاى کادر علمى، منسوبین ادارى، محصالن اعم از اناث و ذکور، موقعیت نهاد هاى تحصیلى و سایر معلومات 
ابتدایى و تصویرى که در این نشریه به چاپ رسیده است، از نهاد هاى تحصیالت عالى دولتى  و قسماً از ریاست محترم 

پالن و پالیسى وزارت تحصیالت عالى، جمع آورى و توحید شده است، که از همکارى شان سپاسگزاریم.
از تمام خوانندگان گرامى خواهشمندیم که در رفع کمى و کاستى این نشریه ما را یارى رسانده منت گذارند. 

 امید واریم کتاب معلوماتى حاضر، در تامین اهداف و برنامه هاى این وزارت موثر واقع گردد.

با احترام
عزیز احمد اوریاخیل

رئیس اطالعات، نشرات و روابط عامه



حقوق و علوم سیاسی
فارمسى
اقتصاد
وترنرى

علوم اجتماعى
روانشناسى و علوم تربیتى

هنرهاى زیبا
شرعیات

 انجینیرى
زراعت

ژورنالیزم
زبان و ادبیات خارجی 

زمین شناسى
اداره و پالیسى عامه

محیط زیست 
تکنالوژى معلوماتى
کمپیوتر سانیس

  زبان و ادبیات داخلى  

کیمیا
بیالوژى
ریاضیات
فزیک

فیصدى
ذکور       اناث

22.59      77.41
37.61      62.38

مجموع
850

23198

اناث
192
8726

ذکور
658

14472

پوهنتون کابل
تعداد استادان
تعداد محصالن

ارقام احصائیوی استادان و محصالن پوهنتون کابل

 پوهنتون کابـل
رئیس پوهنتون: پوهنمل حمیداهللا فاروقى

سال تاســـیس: (1325) 
پوهنــــــــــځی ها: (22)

دیپارتمنـــت ها: (104)
مجله علــــــمى: (10) 
کارمـندان ادارى:  (327)

کارکنان خدماتى: (436) 
کتابخانه: عمومى (1) اختصـــاصى (31)

آدرس: کابل، جــمال مینه (کارته سخى) 
شماره تمـــــاس: 202500326 (0)93+
info@ku.edu.af :ایمـــــــــــیل آدرس
www.ku.edu.af :ویب ســـــــــــــایت
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 پوهنځی ها
زبان و ادبیات  داخلی
اداره و پالیسی عامه

بیالوژی
فزیک
ریاضی
کیمیا

 محیط زیست
ژورنالیزم 

علوم اجتماعی
حقوق و علوم سیاسی

زمین شناسی 
کمپیوتر ساینس

شرعیات
انجنیری

تکنالوژی معلوماتی 
وترنری

فارمسی 
اقتصاد

روانشناسی و علوم تربیتی 
زراعت

زبان و ادبیات خارجی
هنرهای زیبا

 
 

حقوق خصوصی    حقوق جزا و علوم جنائی        حقوق عامه         روابط بین المللی

عقیده و فلسفه         تعلیمات اسالمی         فقه و قانون            ثقافت اسالمی     تفسیر و علوم قرٓان 

بیوشمی تغذی            فارمسیوتیک          مایکروبیولوژی            فارمکولوژی           فارمسی شیمیک        فارمکوگنـوزی

مهندسی                 میخانیک                     برق                         سیول                     انـــرژی          طرح و برنامه ریزی شهری

امور مالی و بانکی         اقتصاد ملی        احصائیه و اکونومتری منجمنت و اداره تشبثات   سیستم های معلوماتی       محاســــــــــــــــــــــــبه 

علوم حیوانی          جنگالت و منابع طبیعی       هارتیکلچر            حفاظه نباتات             اگرانومی          اقتصاد توسعه زراعتی  خاک شناسی و ٓابیاری  بایو تکنالوژی و تخم های بزری

          کلینیک                تکنالوژی حفظ الصحه مواد غذایــی        پری کلینیک         پرورش حیوانات          پـــــــــــارا کـلینیــــک

  رادیو و تلویزیون              مطبوعات              ارتباطات
بشر شناسی و  باستان شناسی     فلسفه و جامعه شناسی      تاریخ عمومی        تاریخ معاصر افغانستان 

      روان شناسی         اداره و منجمنت         پیداگوژی            مشاوره و رهنمائی         کار اجتماعی            پالن وپالیسی

مجسمه سازی             نقاشی                  موسیقی                       تیاتر                       سینما               گرافیک و دیزاین         ادبیات نمایشی       فوتو گرافیک

هایدرو میترولوژی            جیولوژی                جـــــــــــغرافیه

اداره عامه               پالیسی عامه                مدیریت توسعه و انکشاف 

کیمیای غیر عضوی       کیمیای عضوی        کیمیای تحلیلی        کیمیای فزیکی 

بوتانی                 زولـــــــــــــــــــــــــــوژی

ریاضی تطبیقی                  انالیز                 الجــــــــــــــــــــبر           انفورماتیک          ریاضیات عمومی
الکـترونیک           فزیک اتومی و هسته یــی   فزیک نظری وعمومی 

اداره و حوادث    حفاظت محیط زیست        منابع طـــبیعی

کمونیکیشن             الکـترونیکس                ٓای تی                     انگلیسی           انجنیری ســاینـس 

کمپیوتر ساینس  تکنالوژی معلوماتی   سیستم های معلوماتی    پروگرام نویسی نرم افزار 

    انگلیسی                  ٓا لمانی                       فرانسوی                     روسی                      عربی                     هسپانوی                چینائی                         ترکی

دری                       پشتو               اوزبیکی

دیپارتمنـــــــــــــــــــــــــت ها
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برنامه های دوکـتورا و ماستری پوهنتون کابل

ماســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتری اگرانومی (پوهنـــځی زراعت)

ماستری علوم مالداری (پوهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــځی زراعت)

ماستری IS ( پوهنـــــــــــــــــــــــــــځی کمپيوتر ســــــــــــــــاينس)

ماستری IT ( پوهنــــــــــــــــځی کمپيوتر ســــــــــــــــــــــاينـــس)

ماستری امور مالی و بانکی ( پوهنـــــــــــځی اقتصـــــاد)

ماستری اقتصاد مـــــــــــــــــــــلی (پوهنـــــــــــــــــــــځی اقتـــصاد)

ماستری اداره و تجارت (پوهنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــځی اقتصاد)

ماستری تفسير و حديث ( پوهنـــــــــــــــــــــځی شرعـيــات)

ماستری شريعت و قانون ( پوهنـــــــــــــــــــــځی شرعـيات)

ماستری هنر های تجسمی ( پوهنځی هنر های زيبا) 

 

  

دوکـتورای زبان و ادبیات پشتو (پوهنــــــــــــــــــــــځی زبان و ادبيات)

دوکـتورای زبان و ادبیـــــــات دری (پوهنـــــــــــــــــــــځی زبان و ادبيات)

ماستری مدیریت ٓاموزشی (پوهنځی روانشناسی و علوم تربیتی)

ماســـــــتری زبان و ادبیـــــــــات دری (پوهنـــــــــــــــځی زبان و  ادبيات)

ماستری زبان و ادبیات پشتو ( پوهنــــــــــــــــــــــــځی زبان و  ادبيات)

ماســــــــــتری زبان و ادبیات عربی ( پوهنـــــــــــــځی زبان و  ادبيات)

ماستری اداره و پالیسی عامه (پوهنځی حقوق و علوم سياسی)

 ماستری مدیریت عمومـــــــــــی (پوهنــــځی حقوق و علوم سياسی)

ماستری جزا و جرم شناسی (پوهنـــــــــځی حقوق و علوم سياسی)

ماستری جندر و مطالعات زنان ( پوهنــــــــــــــــــــځی علوم اجتماعی)

ماستری روابط بين المللی ( پوهنـــــــځی حقوق و علوم سياسی)



پوهنتون علوم طبى کابل (ابو على سینا)
رئیس پوهنتون: پوهاند دوکتور وحیداهللا مومند

سال تاســیس: (1311)
پوهـنـــــــــــځی ها: (5) 

دیپارتمــــنت ها: (54)
مجله علمــــــــى: (1)
کارمـندان ادارى:  (877)

کارکنان خدماتى: (425)  
کتابخانه: عمومى (1) اختصاصى (3)
آدرس: ناحیه سوم، جمال مینه،کابل

شـــــــــماره تماس: 202500327(0)93+
info@kums.edu.af :ایمـــــــــــیل آدرس
www.kums.edu.af :ویب ســــــــــــایت

 

فیصدى
اناث ذکور 
26  74

49.99    50.01

ذکور
234
1653

اناث
81

1648

مجموع
315
3301

پوهنتون علوم طبى کابل

تعداد استادان
تعداد محصالن

ارقام احصائیوی استادان و محصالن پوهنتون علوم طبی کابل

طب معالجوى
صحت عامه

ستوماتولوژى
 نرسنگ و قابلگى

علوم متمم صحى
پوهـــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــځی ها
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طب معالجوی

صحت عامه

ستوماتولوژی

نرسنگ

علوم  متمم صحی

توبرکلوز و انتانی           نسایــی والدی                    جلدی                       اورتوپیدی                      اناتومی                امراض قلبی و عایــی و هضمی
جراحی عاجل                       چشم                   السنه خارجی             علوم سلوکی 

داخله اطفال                     جراحی                        یورولوژی                    فارمکولوژی        اپیدیمولوژی احصایه حیاتی       صحت محیطی 
اداره و منجمنت             علوم رفتاری         امراض قلبی و تنفسی           جراحی بطن                 تغذی

داخله ستوماتولوژی     جراحی ستوماتولوژی   اورتوپیدی ستوماتولوژی    اطفال ستوماتولوژی          گوش و گلو             جراحی اعصاب
طب عدلی            اندوکرنیولوژی و هیماتولوژی    جراحی صدری و اوعیه           پریودنتولوژی               اورتودانسی

اساسات نرسنگ    مهارت های نرسنگ        نرسنگ کلینیکی       تنظیم و وقایه نرسنگ                  کیمیا
       بیولوژی                ثقافت اسالمی                  نیوناتولوژی                         پتالوژی             مراقبت های جدی                قابلگی

تکنالوژی طبی                  انستیزی           رادیولوژی و رادیوتراپـی                بیوشیمی              مایکروبیولوژی                هستولوژی
     فزیولوژی                عقلی و عصبی                       تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی                   کمونیتی کالج              فزیک

 برنامه فوق لیسانس  ( صحت عامه)                                                  ریاست انکشاف تحصیالت طبی ( پروگرام اکمال تخصص)

دیپارتمنـــــــــــــــــــــــــت ها  پوهنځی ها

برنامه های ماستری پوهنتون علوم طبی کابل ابو علی سینا



پوهنتون پولى تخنیک کابل
رئیس پوهنتون: پوهنوال انجنیر محمد سعید کاکر

سال تاســـیس: (1342)
پوهـــــــــــــنځی ها: (9)  

دیپارتمـــــنت ها: (33)
مجله علمــــــــى: (1)
کارمـندان ادارى:  (151)

کارکنان خدماتى: (201) 
کتابخانه: عمومى (1) اختصاصى (6)

آدرس: کابل،کارته مامورین، ناحیه پنجم
شـــــــماره تماس: 744340044(0)93+
s.m.e@kpu.edu.af :ایمـــــــیل آدرس

www.kpu.edu.af :ویب ســـــــــــایت
فیصدى

اناث ذکور 
14.76  85.24
23.5  76.5

ذکور
231
4466

اناث
40

1372

مجموع
271
5838

پوهنتون پولى تخنیک

تعداد استادان
تعداد محصالن

ارقام احصائیوی استادان و محصالن پوهنتون پولی تخنیک کابل

          ساختمانى                   جیولوجى و معادن        انجنیرى منابع آب و محیط زیست
       الکترومخانیک                  تکنالوژى کیمیاوى       انجنیرى ساختمان هاى ترانسپورتى 
       کمپیوتر ساینس             جیوماتیک و کدستر         کمیونتى کالج تکنالوژى معلوماتى

          

پوهـــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــځی ها
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سا ختمانی

جیولوجی و معادن

الکـترومیخانیک

تکنالوژی کیمیاوی

کمپیوتر ساینس 

جیوماتیک وکدستر 

انجنیری منابع  ٓاب 
و محیط زیست 

انجنیری ساختمانهای
 ترانسپورتی

ساختمان های 
صنعتی و مدنی

 جیولوجی تفحص
 و اکـتشاف معادن 

انجنیری معادن
 و نفت و گاز

ساختمان های
 ترانسپورتی

انجنیری شبکه 

  هایدرو جیولوجی

تکنالوژی مواد عضوی    تکنالوژی مواد غیرعضوی     تکنالوژی مواد غذائی     انجنیری کیمیاوی 

استخراج  زیر 
استخراج  روباز معادن                                                 زمینی معادن

دیپارتمنـــــــــــــــــــــــــت ها  پوهنځی ها
اداره اعمار 

 رسم و تخنیک                   شهر سازی                  ثقافت اسالمی ساختمان ها

 انجنیری اتو میخانیک                تامین برق                  لسان خارجی                        فزیک                      ریاضیات عالی       میخانیک نظری و تطبیقی

کیمیای عمومی          

سیستم های معلوماتی                                               انجنیری کمپیوتر

جیودیزی عمومی و کدستر                GIS                  جیودیزی انجنیری 

هایدرولیک و ساختمان های هایدروتخنیکی      ٓابرسانی و محیط زیست          اقتصاد رشتوی

راه ٓاهن            

مهندسی

برنامه های ماستری پوهنتون پولی تخنیک کابل 

 انجنیری جیولوجی اکـتشاف معادن (پوهنځی جيولوجی و معادن)ساختمان های صنعتی و مدنی  (پوهنځی ساختمانی )

مدیریت همه جانبه منابع ٓاب IWRM  هايدروليک و ساختمان های هایدروتخنیکی  (پوهنځی انجنيری منابع ٓاب و محیط زیست)

ISNECE



پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانى  
رئیس پوهنتون: پوهنمل دوکتور ذبیح اهللا اسدى

ســـال تاســیس: (1343)
پوهنــــــــــــــــځی ها: (9)  

دیپارتمـــــــنت ها: (32)
مجله علـــــــــــمى: (1) 
کارمـــــندان ادارى:  (91)

کارکنــــان خدماتى: (90) 
کتابخــــــــــــــانه: (1)

آدرس: کابل، افشار، چاراهى شمع
شــــــماره تماس: 744353730(0)93+
info@sreu.edu.af :ایمـــــــــــیل آدرس

www.sreu.edu.af :ویب ســـــــــــایت
 

ذکور
213
3124

اناث
88

5080

مجموع
301
8210

اناث ذکور 
29.23  70.77
61.95  38.05

فیصدى پوهنتون تعلیم و تربیه
 شهید استاد ربانى

تعداد استادان
تعداد محصالن

ارقام احصائیوی استادان و محصالن پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

 تربیت بدنى و علوم ورزشى 
 تعلیمات اسالمى
آموزش کمپیوتر

زبان و ادبیات
علوم اجتماعى 

روانشناسى

علوم تربیتى و مسلکى
تعلیمات اختصاصى

علوم طبیعى

پوهـــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــځی ها
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زبان و ادبیات

علوم طبیعی

علوم تربیتی و مسلکی

علوم اجتماعی

تربیت بدنی

تعلیمات اختصاصی

روانشناسی

ٓاموزش کمپیوتر 

تعلیمات اسالمی 

فارسی دری                      پشتو                          عربی                        انگلیسی                       روسی                        ترکی

کیمیا                           فزیک                        بیالوژی                      ریاضی                 محیط زیست   

تدریس ٓاموزی          مدیریت ٓاموزشی          تعلیم و تربیه کودکستان ها و تعلیم و تربیه قبل از مکـتب        تهیه مواد درسی

جامعه شناسی              جغرافیه                      تاریخ 

طب ورزشی            تربیت بدنی عمومی      مدیریت ورزشی             مربی گری 

   روانشناسي و تعلیم و تربیه ناشنوایان            روانشناسي و تعلیم و تربیه نابینایان  

مشاوره و رهنمایــی روانشناسی عمومی 

دیتامنجمنت                   شبکه 

 فقه و عقیده        تفسیر و حدیث           ثقافت اسالمی

دیپارتمنـــــــــــــــــــــــــت ها  پوهنځی ها

روانشناسي و تعلیم و تربیه عقب مانده های ذهنی

 انگليسی TESOL تعليم و تربیه  

 نصاب تعلیمی رهبریت و مدیریت ٓاموزشی

برنامه های ماستری پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 

ماستری فارسی - دری

ماستری پشتو



پوهنتون کنـدهار  
رئیس پوهنتون: پوهاند داکتر عبدالواحد وثیق

سال تاســیس: (1369)
پوهنــــــــــځی ها: (11)  

دیپارتمــــنت ها: (51)
مجله علمـــــــــى: (2)
کارمــندان ادارى:  (121)

کارکنان خـدماتى: (151)  
کتابخـــــانه: عمومى (2) اختصاصى (9)

آدرس: والیت کندهار، عیدگاه نو، ناحیه 9 
شـــماره تمـــاس: 93700450402(+)

 info@kdru.edu.af :ایمــــــــیل آدرس
www.kdru.edu.af :ویب ســــــــــایت

 

کندھار

ارقام احصائیوی استادان و محصالن پوهنتون کندهار

پوهنتون کندهار
تعداد استادان
تعداد محصالن

ذکور
268

8511

اناث
2

649

مجموع
270
9160

اناث ذکور 
1.01  98.99
7.08  92.91

فیصدى

اقتصاد
حقوق و علوم سیاسى 

انجنیرى
طب 

زراعت
شرعیات
فارمسی 

تعلیم و تربیه
کمپیوتر ساینس

ژورنالیزم 
اداره و پالیسى عامه 

  

پوهـــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــځی ها
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طب 

کمپیوتر ساینس

انجنیری

تعلیم و تربیه

شرعیات

اقتصاد
حقوق

اداره و پالیسی عامه
ژورنالیزم

زبان و ادبیات
فارمسی

جلدی             داخله                 اطفال             پاراکلینیک        رادیو لوژی         اورتوپیدی      نسایــی والدی     جراحی 
  طب وقایوی و عدلی        گوش و گلو            چشم                عقلی و عصبی                               

عمومی

سیول              منابع ٓاب و محیط زیست             انرژی              مهندسی

ریاضی               فریک              انگلیسی        پشتو                   دری       کیمیا           بیالوژی                بلوچی
تاریخ                تربیت بدنی   ٓاموزش کمپیوتر روان شناسی و پیداکوژی    جغرافیه 

فقه و قانون   تعلیمات اسالمی    ثقافت اسالمی
اقتصاد مارکیتنگ      اقتصاد ملی                اداره و  منجمنت          انتروپانیورشیپ احصائیه و ایکونومتری

حقوق جزا             حقوق خصوصی  
اداره عامه       پالیسی عامه   مدیریت انکشاف

رادیو تلویزیون    مطبوعات
دری انگلیسی             پشتو  

دیتابیس          نتورکینگ    سافت ویر انجنیرینگ 

دیپارتمنـــــــــــــــــــــــــت ها  پوهنځی ها

برنامه های ماستری پوهنتون  کندهار 

ماستری صحت عامه (پوهنځی طب)



پوهنتون هــرات   
رئیس پوهنتون: پوهندوى دوکتور عبداهللا فایز

سـال تاســیس: (1367)
پوهنـــــــــــځی ها: (16)  

دیپارتمــــــنت ها: (73) 
مجله علمـــــــــى: (1)
کارمــندان ادارى:  (114)

کارکنان خـدماتى: (143) 
کتابخــانه: عمومى (1) اختصاصى (16)

آدرس: هــــــــــــــرات، ناحیه پنجم 
شــــــــماره تماس: 2253399 – 040

heratuniversity@yahoo.com :ایمیل آدرس
www. hu.edu.af :ویب ســــــــــــــایت

 

اقتصاد
حقوق و علوم سیاسى 

انجنیرى
طب

شرعیات
ستوماتولوژى

کمپیوترساینس
ادبیات

علوم اجتماعى
هنرهاى زیبا

زراعت

تعلیم و تربیه
ساینس

ژورنالیزم و ارتباطات جمعى 
وترنرى

اداره و پالیسى عامه
  

پوهـــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــځی ها

ارقام احصائیوی استادان و محصالن پوهنتون هرات

پوهنتون هرات
تعداد استادان
تعداد محصالن

ذکور
326

7987

اناث
112
7939

مجموع
438

15926

اناث ذکور 
25.57  74.42
8449.  50.15

فیصدى

19
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 اداره و تجارت (پوهنځی اقتصاد) زبان و ادبيات دری (پوهنځی زبان و ادبيات )

طب
ادبیات
شرعیات

حقوق و علوم سیاسی
زراعت

هنرهای زیبا
اقتصاد
 وترنری

ژورنالیزم و ارتباطات جمعی  

ساینس

تعلیم وتربیه 

کمپیوتر ساینس
اداره و پالیسی عامه

انجنیری
ستوماتولوژی
علوم اجتماعی

پاراکلینیک                   جراحی                   داخله                      اطفال                     اناتومی               هستوپتالوژی            امراض ساری 
دری                          پشتو                       ٓالمانی                    انگلیسی                      عربی

ثقافت اسالمی         حدیث شریف            فقه و قانون             تفسیر شریف 
حقوق جزا و علوم جنائی    حقوق خصوصی          حقوق عامه          روابط بین الملل

باغداری               علوم حیوانی      اقتصاد توسعه زراعتی          اگرانومی             حفاظه نباتات        جنگالت و منابع طبیعی         خاک شناسی      تکنالوژی مواد غذایــی 

میناتوری         خطاطی و  نقاشی                   گرافیک
اقتصاد تصدی           اقتصاد ملی         امور مالی و بانکی

کلینیک                 پاراکلینیک        تکنالوژی مواد عذایــی        پری کلنیک 
روابط عمومی           ژورنالیزم

 فزیک                     بیولوژی                    کیمیا                     ریاضی
کیمیا                         فزیک                جغرافیه          انگلیسی                  دری                     پشتو                     بیولوژی      ریاضی

تاریخ                    تربیت بدنی      روانشناسی و علوم تربیتی         مشاوره

اداره عامه  انکشاف مدیریت   
سافت ویر              دیتابیس                    نتورکینگ           ٓاموزش کمپیوتر

سیول                  ارکـتیکچر               مدیریت شهری          میکاترونیک       ٓاب و محیط زیست

داخله           اطفال                    جراحی 
جغرافیه          تاریخ               جامعه شناسی

دیپارتمنـــــــــــــــــــــــــت ها  پوهنځی ها

برنامه های ماستری پوهنتون  هرات 
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پوهنتون ننگرهار  
رئیس پوهنتون: پوهاند داکتر خلیل احمد بهسود وال

ســال تاســـیس: (1342)
پوهنـــــــــــــــځی ها: (13)  

دیپارتمــــــــنت ها: (75)
مجله علمـــــــــــى: (6)
کارمــــندان ادارى:  (202)

کارکنـــان خدماتى: (185)  
کتابخانه: عمـــــومى (1) اختصاصى (13)

آدرس: درونته، ناحیه 7 شهر جالل آباد، ننگرهار
شـــــــــماره تماس: 786810655(0)93+

Info@nu.edu.af :ایمــــــــــــیل آدرس
www.nu.edu.af :ویب ســــــــــــــایت

 

طب
انجنیرى
زراعت
اقتصاد

ژورنالیزم و ارتباط عامه 

حقوق و علوم سیاسى
وترنرى
ساینس

کمپیوتر ساینس

تعلیم و تربیه
 زبان و ادبیات

اداره عامه و پالیسى 
شرعیات

پوهـــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــځی ها

فیصدى ذکور
499

 12911

اناث
16

1801

مجموع
515

14712

اناث ذکور 
3.33  96.66
12.24  87.75

ارقام احصائیوی استادان و محصالن پوهنتون ننگرهار

پوهنتون  ننگرهار
تعداد استادان
تعداد محصالن
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طب 
انتانی و توبرکلوز             جراحی عمومی             جراحی اطفال              نسائی والدی                          چشم                 گو ش و گلو    عقلی و عصبی

جلدی                          اناتومی                  مایکروبیولوژی                     اطفال                       فارمکولوژی          اورتوپیدی و جراحی اعصاب 
فزیولوژی               بیسیک ساینس          تنفسی وروماتیزم                 طب وقایه                     طب عدلی          قلبی  و امراض هضمی                 رادیولوژی

اندوکراین هیماتولوژی               بیوشمی                     یورولوژی                    هستوپتالوژی
مهندسی               منابع ٓاب و محیط زیست         مضامین تخنیکی                سیو ل

اقتصاد توسعه زراعتی         حفاظه نباتات               اگرانومی                 هارتیکلچر               اگری بزنس            علوم حیوانی 

کلینیک                پری کلینیک               پاراکلینیک           تولیدات حیوانی 
قضا و څارنوالی       اداره و دیپلوماسی 

        تجارت                 اقتصاد ملی                 BBA                مالی و بانکداری
ثقافت اسالمی       تعلیمات اسالمی          فقه و قانون            

   پشتو                            دری                        عربی                    انگلیسی                      هندی                    المانی 
سافت ویر انجنیرنگ               دیتابیس انفارمیشن سیستم           نتورک و کمونیکیشن 

مطبوعات             رادیو و تلویزیون          ارتباط عامه
انکشاف مدیریت اداره عامه               پالیسی عامه 

جیولوجی معادن              کیمیا                         بیولوژی                 ریاضی                        فزیک 

ریاضی                  فزیک                    کیمیا               بیولوژی                     تاریخ                جغرافیه        تعلیمات مسلکی           پشتو

دیپارتمنـــــــــــــــــــــــــت ها  پوهنځی ها

انجنیری
زراعت
وترنری
حقوق 
اقتصاد
شرعیات

تعلیم و تربیه 
زبان و ادبیات 
کمپیوتر ساینس

ژورنالیزم و ارتباط عامه
 اداره عامه و پالیسی  

ساینس
برنامه های دوکـتورا و ماستری پوهنتون  ننگرهار 

دوکـتورای فقه و قانون (پوهنځی شرعیات )
ماستری فقه و قانون  (پوهنځی شرعيـات) 

ماستری زبان و ادبيات پشتو (پوهنځی زبان و ادبيات)
ماستری قضا و  څارنوالی (پوهنځی حقوق)
ماستری اداره و تجارت (پوهنځی اقتصاد)

ماستری تفیسر و حدیث (پوهنځی شرعيـات) 



ارقام احصائیوی استادان و محصالن پوهنتون بلخ

پوهنتون بلخ
تعداد استادان
تعداد محصالن

ذکور
316

10236

اناث
110
7705

مجموع
426

17941

اناث ذکور 
25.83  74.17
42.95  57.05

فیصدى

اقتصاد
حقوق و علوم سیاسى 

انجنیرى
طب

شرعیات
فارمسى

کمپیوترساینس
 ادبیات و علوم بشرى 

علوم اجتماعى
انجنیرى معادن و محیط زیست

زراعت 

تعلیم و تربیه
ساینس
ژورنالیزم
وترنرى

اداره عامه 

پوهـــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــځی ها

پوهــنتون بلـخ   
رئیس پوهنتون: پوهنمل دوکتور خلیل اهللا کلیوال

سـال تاســــیس: (1366)
پوهنـــــــــــــــځی ها: (16)  

دیپارتمــــــــنت ها: (82) 
مجله علمـــــــــــى: (2)
کارمــــندان ادارى:  (112)

کارکنان خـــدماتى: (136) 
کتابخــــــــــــــانه: (1)

آدرس: بلخ، جاده شهید مسعود، شهر نو 
شــــــــماره تماس: 2002255(0)93+

chancellor@ba.edu.af :ایمــیل آدرس
www.ba.edu.af :ویب ســـــــــــایت
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ماستری امور مالی و حسابی (پوهنځی اقتصاد )ماستري زبان و ادبيات دري (پوهنځی زبان و ادبيات)

طب

انجنیری
اقتصاد

ادبیات و علوم بشری
حقوق و علوم سیاسی 

زراعت
تعلیم وتربیه 

شرعیات
کمپیوتر ساینس

اداره عامه
وترنری
فارمسی
ژورنالیزم
ساینس

علوم اجتماعی
انجنیرى معادن و محیط زیست

فارموکولوژی                    داخله                    جلدی              نسائی والدی            گوش و گلو                  جراحی                انستیزی                 صحت عامه
   اناتومی    کیمیای طبی              مایکرو بیولوژی          فزیولوژی                     پتالوژی         فزیک و بیالوژی طبی              چشم              

تکنالوژی کیمیا      مضامین عمومی تحنیکی    ساختمانی صنعتی و مدنی  ساختمانهای هاروتخنیکی    ریاضی و فزیک
مالی و بانکی              اقتصاد ملی           اداره و تشبثات          احصائیه               ایکونومتری
دری                          پشتو                    انگلیسی                   اوزبیکی                        عربی

ثقافت اسالمی            فقه و قانون        تعلیمات اسالمی
انجنیری نرم افزار             سیستم های پایگاه اطالعاتی                    سیستم های عامل و ارتباط 

اداره عامه           پالیسی عامه         توسعه مدیریت 
کلینیک              پاراکلینیک             پری کلینیک

فارمکولوژی           فارمسوتیک         بیوشیمی و تغذی        فارموکوگنوزی و مایکروبیالوزی 
مطبوعات            رادیو تلویزیون                ارتباطات

ریاضی                      کیمیا                        فزیک                    بیالوژی
تاریخ               باستان شناسی            روانشناسی             هنرهای زیبا           جامعه شناسی              فلسفه

استخراج معدن      انجینری پطرولیم            انجنیری محیط زیست و ٓاب           جیولوجی و معادن

قضا و څارنوالی  اداره و دیپلوماسی
جنگالت و باغداری       علوم حیوانی             علوم نباتی          اقتصاد توسعه زراعتی         خاک شناسی            اگری بزنس

فرهنک و علوم اسالمی      جغرافیه            تاریخ              دری           ا نگلیسی            پشتو            بیالوژی            کیمیا              فزیک            ریاضی     تعلیمات اسالمی

دیپارتمنـــــــــــــــــــــــــت ها  پوهنځی ها

برنامه های ماستری پوهنتون بلخ



پوهنتون شیخ زاید (خوست)
رئیس پوهنتون: پوهنمل حسین گل آریوبى

ســــال تاسیس: (1381)
پوهنـــــــــــــځی ها: (12)  

دیپارتمــــــنت ها: (44)
مجله علمــــــــــى: (1) 
کارمـــندان ادارى:  (114)

کارکنان خــدماتى: (129)     
کتابخـــــــــــــانه: (1) 

آدرس: شش کیلو مترى غرب والیت خوست
شــــــماره تماس: 0093707819000

info@szu.edu.af :ایمیل آدرس
www.szu.edu.af :ویب ســــــــــایت

طب
اقتصاد
ادبیات

اجتماعیات

تعلیم و تربیه
زراعت
حقوق

ژورنالیزم

شرعیات 
کمپیوتر ساینس

وترنرى
انجنیرى

پوهـــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــځی ها

ارقام احصائیوی استادان و محصالن پوهنتون شیخ زاید خوست

پوهنتون شیخ زاید 
تعداد استادان
تعداد محصالن

ذکور
268
6647

اناث
1

331

مجموع
269
6978

فیصدى
اناث ذکور 
0.38  99.62
4.75  95.25

25



26

طب 

اقتصاد 

انجنیری

حقوق

تعلیم و تربیه

زراعت

شرعیات 

کمپیوتر ساینس

زبان وادبیات

ژورنالیزم

وترنری

علوم اجتماعی

جراحی  عمومی      داخله         اطفال           عقلی و عصبی    جراحی صغیره         اناتومی                  بیوشیمی         مایکروبیولوژی

اقتصاد ملی اداره تشبثات        مالی و بانکی  

سیول      علوم تخنیکی         مهندسی                  برق

کیمیا        بیولوژی ریاضی           فزیک  

اگرانومی     علوم حیوانی       حفاظه نباتات    اقتصاد توسعه زراعتی       هارتیکلچر    اگری بزنس

فقه و قانون      تعلیمات اسالمی    ثقافت اسالمی

سیستم های معلوماتی           تکنالوژی معلوماتی

پشتو                      دری           زبان های خارجی          عربی

کلینیک     پری کلینیک            پاراکلینک

رادیو تلویزیون          مطبوعات

تاریخ و جغرافیه             فلسفه و جامعه شناسی

 IT                         IS

اداره و دیپلوماسی      قضا و څارنوالی

دیپارتمنـــــــــــــــــــــــــت ها  پوهنځی ها



کاپیسا

پوهنتون البیـرونى
رئیس پوهنتون: پوهنمل دوکتور عبدالقهار سرورى

ســـال تاسیس: (1378)
پوهنـــــــــــــــځی ها: (9)  

دیپارتمــــــنت ها: (28)  
مجله علمــــــــــى: (2) 
کارمــندان ادارى:  (108)

کارکنان خـدماتى: (103)   
کتابخــــــــــــانه: (1)

آدرس:کاپیسا، حصه اول کوهســـــتان
شـــــماره تماس: 0093728779196  

info@au.edu.af :ایمــــــــــیل آدرس
www.au.edu.af :ویب ســــــــــــایت

 

اقتصاد
حقوق 

زبان و ادبیات 

تعلیم و تربیه
زراعت

ژورنالیزم 

شرعیات
انجنیرى

طب 

پوهـــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــځی ها

ارقام احصائیوی استادان و محصالن پوهنتون البیرونی

پوهنتون البیرونى
تعداد استادان
تعداد محصالن

ذکور
175
4946

اناث
13

1334

مجموع
188
6280

اناث ذکور 
فیصدى

93.08
78.75

6.92
21.25

27
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حقوق 

شرعیات

انجنیری

زراعت

تعلیم وتربیه 

طب  

اقتصاد

زبان و ادبیات 

ژورنالیزم

اداره و دیپلوماسی     قضا و څارنوالی

تعلیمات اسالمی       ثقافت اسالمی             فقه و قانون 

سیول               برق

علوم نباتی          علوم حیوانی      هارتیکلچر

فزیک             ریاضی        کیمیا                    بیولوژی           جغرافیه        تاریخ                 علوم دینی 

داخله              جراحی  پاراکلینیک  

اداره و مدیریت       امور مالی و بانکی

 دری               انگلیسی        پشتو     عربی

مطبوعات        رادیو و تلویزیون 

دیپارتمنـــــــــــــــــــــــــت ها  پوهنځی ها
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پوهنتون بدخشان
رئیس پوهنتون: پوهنمل محمد قاسم آریا

سال تاســـیس: (1377)
پوهنــــــــــــځی ها: (9)  

دیپارتمــــنت ها: (26)
مجله علمــــــــى:  (1)
کارمــندان ادارى:  (55)

کارکنان خـدماتى: (83)     
کتابخـــــــــــانه: (1)

آدرس: والیت بدخشان شهر فیض آباد ناحیه 6 
شـــــــــــــماره تماس: 0799529276

 badakh.university@gmail.com :ایمیل آدرس
test.ba.edu.af :ویب ســــــــــــــایت

 

شرعیات 
کمپیوتر ساینس

انجنیرى 

اقتصاد
ادبیات

علوم اجتماعى    

تعلیم و تربیه
زراعت
حقوق 

پوهـــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــځی ها

اناث ذکور 
10  90

34.68  65.31

ارقام احصائیوی استادان و محصالن پوهنتون بدخشان

پوهنتون بدخشان
تعداد استادان
تعداد محصالن

ذکور
117
3678

اناث
13

1953

مجموع
130
5631

فیصدى
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تعلیم و تربیه

ادبیات

زراعت

اقتصاد

شرعیات

علوم اجتماعی

حقوق و علوم سیاسی

کمپیوتر ساینس

انجنیری

ریاضی           فزیک                  کیمیا                    بیولوژی

    دری                            عربی                    پشتو                      ژورنالیزم                       انگلیسی

مالداری                              باغداری           جنگالت و منابع طبیعی                اگرانومی 

امور مالی و بانکی      اداره و منجمنت

تعلیمات اسالمی فقه و قانون 

جغرافیه           تاریخ                         جامعه شناسی

اداره و دیپلوماسی قضا و څارنوالی   

تکنالوژی معلوماتی     دیتابیس سیستم 

سیول                      جیولوجی و معدن

دیپارتمنـــــــــــــــــــــــــت ها  پوهنځی ها



پوهنتون پــروان
رئیس پوهنتون: پوهاند محمد همایون رسولى

ســال تاسیس: (1377)
پوهنـــــــــځی ها: (10)  

دیپارتمــــنت ها: (28) 
مجله علمــــــــى: (1)
کارمــندان ادارى:  (46)

کارکنان خـدماتى: (73)     
کتابخـــــــــــانه: (2)

آدرس: پروان، چــــــــــــــــــاریکار   
شـــــماره تماس:00930252000060  

  Parwanuniversity@parwan.edu.af :ایمیل آدرس
www.parwan.eda.af :ویب ســــــــایت

 

اناث ذکور 
4.60  95.40

11.01  88.91

پوهـــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــځی ها
اقتصاد

حقوق وعلوم سیاسى  
زبان و ادبیات

انجنیرى 

تعلیم و تربیه
زراعت

ژورنالیزم 

علوم اجتماعى 
کمپیوتر ساینس

شرعیات 

ارقام احصائیوی استادان و محصالن پوهنتون پروان

پوهنتون پروان
تعداد استادان
تعداد محصالن

ذکور
145
3343

اناث
7

414

مجموع
152
3757

فیصدى
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تعلیم و تربیه

زراعت

اقتصاد

حقوق و علوم سیاسی

ژورنالیزم

علوم اجتماعی

زبان وادبیات

کمپیوتر ساینس 

انجنیری

شرعیات

کیمیا                بیولوژی         تعلیمات مسلکی فزیک   ریاضی  

اگرانومی   علوم حیوانی            اقتصاد توسعه زراعتی                هارتیکلچر

امور مالی و بانک           اداره و منجمنت

قضا و څارنوالی    اداره و دیپلوماسی

مطبوعات                  رادیو و تلویزیون

تاریخ                         جغرافیه           جامعه شناسی               

انگلیسی    فرانسوی                         دری                                   پشتو

تکنالوژی معلوماتی    سیستم های معلوماتی 

ٓاب و محیط زیست                شهرسازی

تعلیمات اسالمی                 ثقافت اسالمی

دیپارتمنـــــــــــــــــــــــــت ها  پوهنځی ها



ز پوهنتون کنــدز  
رئیس پوهنتون: پوهنمل دوکتور خیبر سیقى

ســـال تاسیس: (1346)
پوهنــــــــــــځی ها: (7)  

دیپارتمــــنت ها: (33)    
مجله علمـــــــى: (1)
کارمــندان ادارى:  (57)

کارکنان خـدماتى: (68) 
کتابخــــــــانه: عمومى (1) اختصاصى(4)
آدرس: والیت کندز، مــــــنطقه سه درك
شــــــــماره تماس: 0093744164226 

 konduz.university@gmail.com :ایمیل آدرس
www.kundoz-in.edu.af :ویب ســـــایت

 

ارقام احصائیوی استادان و محصالن پوهنتون کندز

پوهنتون کندز
تعداد استادان
تعداد محصالن

ذکور
140
3947

اناث
11

1286

مجموع
151
5233

اناث ذکور 
فیصدى

92.71
75.34

7.29
24.57

اقتصاد
حقوق و علوم سیاسى  

وترنرى

تعلیم و تربیه
زراعت 

ستوماتولوژى
کمپیوتر ساینس

پوهـــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــځی ها

33
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زراعت

تعلیم و تربیه

اقتصاد

حقوق و علوم سیاسی

ستوماتولوژی

کمپیوتر ساینس

وترنری

علوم حیوانی           هارتیکلچر   اگرانومی          اقتصاد توسعه زراعتی        محیط زیست        اگری بزنس         حفاظه نباتات       علوم جنگالت 

کیمیا        بیولوژی         زبان و ادبیات دری          فزیک                  ریاضی              روانشناسی             انگلیسی 

زبان و ادبیات پشتو                          علوم و فرهنگ اسالمی                  تاریخ                جغرافیه              تربیت بدنی

اقتصاد ملی     امور مالی و بانکی  اقتصاد تصدی

اطفال داخله عمومی          جراحی 

تکنالوژی معلوماتی سیستم های معلوماتی      پروگرام نویسی 

وقایوی              پاراکلینک

اداره و دیپلوماسی    قضٔا و څارنوالی

دیپارتمنـــــــــــــــــــــــــت ها  پوهنځی ها



پوهنتون پکتیـــا
رئیس پوهنتون: پوهندوى دوکتور سید ولى جاللزى

ســـــــال تاسیس: (1383)
پوهنــــــــــــــــــځی ها: (7)  

دیپارتمــــــــنت ها: (32)  
مجله علمــــــــــــى: (1)
کارمـــــــندان ادارى:  (68)

کارکنان خـــــدماتى: (81)    
کتابخـــــــــــــــانه: (8)

آدرس: شهر گردیز شهرك جدید، باغ تیره
شـــــــــــماره تماس: 0767500008     

   Paktia.uneversity786@gmail.com :ایمیل آدرس
www.pu.edu.af :ویب ســــــــــــایت

 

اقتصاد
طب

  انجنیرى

ادبیات 
زراعت  

تعلیم و تربیه
حقوق   

پوهـــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــځی ها

اناث ذکور 
1.46          98054

3.37  96.63

ارقام احصائیوی استادان و محصالن پوهنتون پکـتیا

پوهنتون پکتیا
تعداد استادان
تعداد محصالن

ذکور
202
6874

اناث
3

240

مجموع
205
7114

فیصدى
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تعلیم وتربیه

زراعت

حقوق 

طب

انجنیری

 ادبیات

اقتصاد

بیولوژی                 جغرافیه                   پشتو                   دری       کمپیوتر ساینس  فزیک  

ثقافت اسالمی        انگلیسی       کیمیا                           ریاضی                         تاریخ                     روان شناسی

جنگالت                هارتیکلچر علوم حیوانی  حفاظت نباتات   اگرانومی                  اقتصاد زراعتی 

قضا و څارنوالی اداره و دیپلوماسی 

جراحی               پاراکلینیک                   داخله

سیول                   مهندسی                    برق 

دری              انگلیسی                  پشتو            ژورنالیزم

مالی و بانکی               اداره و تشبثات 

دیپارتمنـــــــــــــــــــــــــت ها  پوهنځی ها



پوهنتون بامـیان
رئیس پوهنتون: پوهنمل داکتر عبدالعزیز محبى

ســــال تاسیس: (1375)
پوهنـــــــــــــــځی ها: (7)  

دیپارتمــــــنت ها: (34)  
مجله علمــــــــــى: (2) 
کارمـــــندان ادارى:  (39)
کارکنان خـــدماتى: (43)  
کتابخـــــــــــــانه: (2)

آدرس: بامیان، جرخشکک جوار حیدر آباد
شـــــــــــماره تماس: 0774547763     

bamyanuniversity97@gmail.com :ایمیل آدرس
        bamyan.university@bu.edu.af                                     

www.bu.edu.af :ویب ســـــــــــــایت
 

ارقام احصائیوی استادان و محصالن پوهنتون بامیان

پوهنتون بامیان
تعداد استادان
تعداد محصالن

ذکور
156

4824

اناث
9

1491

مجموع
165
6315

ذکور   اناث
فیصدى

94.52
69.09

5.48
30.9

اقتصاد
علوم طبیعى

شرعیات

تعلیم و تربیه
زراعت 

زمین شناسى 
علوم اجتماعى 

پوهـــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــځی ها
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زراعت

تعلیم و تربیه

علوم اجتماعی

زمین شناسی

اقتصاد

علوم طبیعی

شرعیات 

اقتصاد توسعه زراعتی   باغداری                اگرانومی          خاک شناسی و ٓابیاری  جنگالت و منابع طبیعی           پاراکلینک       علوم حیوانی 

دری            روانشناسی          مدیریت ٓاموزشی             پیداگوژی                    پشتو                ٓاموزش کمپیوتر              انگلیسی

جامعه شناسی                  تاریخ                        فلسفه          توریزم             باستان شناسی

اداره و منجمنت  امور مالی و بانکداری         اقتصاد ملی      احصائیه و کمپیوتر

کیمیا                        بیولوژی                  ریاضی                      فزیک

تعلیمات اسالمی          فقه جعفری

دیپارتمنـــــــــــــــــــــــــت ها

جیولوجی                جغرافیه                        انجنیری محیط زیست       جیودیزی انجنیری   استخراج معادن 

 پوهنځی ها



پوهنتون سید جماالدین افغان 
( کنــــــــــــــر)

رئیس پوهنتون: پوهنوال دوکتور محمد گالب عمرى

ســــال تاسیس: (1389)
پوهنــــــــــــــځی ها: (5)

دیپارتمـــــنت ها: (20)  
کارمــــندان ادارى:  (43)
کارکنــان خدماتى: (50) 
کتابخــــــــــــانه: (0)

آدرس: والیت کنـــــــر، مرکز اسد آباد
شــــــــــــماره تماس: 0779655899  

   e-archive@sjau.edu.af :ایمــیل آدرس
  www.sjau.edu.af :ویب ســـــــــایت

 

اقتصاد
  
    

زراعت 
 
 

تعلیم و تربیه  
کمپیوتر ساینس

  
    

شرعیات   
 
 

پوهـــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــځی ها

ارقام احصائیوی استادان و  محصالن پوهنتون سید جماالدین افغان والیت کنر

پوهنتون سید جماالدین افغان 

تعداد استادان
تعداد محصالن

ذکور
93

3024

اناث
0
89

مجموع
93

3113

فیصدى
اناث ذکور 
0  100

2.86  97.14
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زراعت

شرعیات

تعلیم وتربیه

اقتصاد

کمپیوتر ساینس

اگرانومی علوم حیوانی          جنگالت                     اقتصاد توسعه زراعتی 

فقه و قانون      تعلیمات اسالمی   ثقافت اسالمی             عقیده

عربی                     پشتو          تاریخ و جغرافیه      انگلیسی                   کیمیا     بیولوژی             روانشناسی      ریاضی و فزیک

اقتصاد ملی      اداره و تشبثات

پروگرامنگ          نتورکینگ

دیپارتمنـــــــــــــــــــــــــت ها  پوهنځی ها



پوهنتون تـــخار  
رئیس پوهنتون: پوهندوى خیرالدین خیر خواه

ســـــال تاسیس: (1370)
پوهنـــــــــــــــــځی ها: (7)

دیپارتمــــــــنت ها: (29)
مجله علمـــــــــــى: (1) 
کارمــــــندان ادارى:  (56)
کارکنان خــــدماتى: (74) 
کتابخــــــــــــــانه: (1)

آدرس: والیت تخــــــــار، غرب تالقان
شـــــــــــماره تماس: 0744441836

  takharuniversity@gmail.com :ایمیل آدرس
www.tu.edu.af :ویب ســــــــــــــــایت

 

اقتصاد
حقوق 
انجنیرى

تعلیم و تربیه
زراعت

زبان و ادبیات
شرعیات 

پوهـــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــځی ها

ارقام احصائیوی استادان و محصالن پوهنتون تخار

پوهنتون تخار
تعداد استادان
تعداد محصالن

ذکور
144
4425

اناث
14

1837

مجموع
158
6262

اناث ذکور 
فیصدى

91.12
70.66

8.88
29.33
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شرعیات

زبان و ادبیات

زراعت

تعلیم وتربیه

انجنیری

حقوق 

اقتصاد

تعلیمات اسالمی      فقه و قانون             عقیده       ثقافت اسالمی

 دری                       پشتو                    انگلیسی                 اوزبیکی                 عربی
                                                   

اگرانومی           علوم حیوانی              اقتصاد توسعه زراعت                 هارتیکلچر

دری                تاریخ                ریاضی               کیمیا         ٓاموزش کمپیوتر      جغرافیه             فزیک               بیولوژی        علوم مسلکی 

برق سیول        جیولوژی و معدن 

حقوق خصوصی                      حقوق عامه 

اداره و تشبثات    امور مالی و بانکی

دیپارتمنـــــــــــــــــــــــــت ها  پوهنځی ها



پوهنتون غـزنى  
رئیس پوهنتون: پوهنوال محمد بایر درمل

ســـال تاسیس: (1387)
پوهنـــــــــــځی ها: (5)  

دیپارتمــــنت ها: (17) 
کارمــندان ادارى:  (36)

کارکنان خـدماتى: (35)  
کتابخــــانه: عمومى (1) اختصاصى (4)
آدرس: والیت غـــــــــــــــــــــزنى

شـــــــــــــماره تماس: 0787977551  
 ghazniuniversity@gmail.com :ایمیل آدرس
www.gu.edu.af :ویب ســـــــــــــایت

 
اناث ذکور 
2  98
27  73

ارقام احصائیوی استادان و محصالن پوهنتون غزنی

پوهنتون غزنى
تعداد استادان
تعداد محصالن

ذکور
112
3082

اناث
2

1091

مجموع
114
4173

فیصدى

زراعت  
    

تعلیم وتربیه  
 

ادبیات
اقتصادشرعیات 

پوهـــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــځی ها
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زراعت

تعلیم وتربیه

شرعیات

 زبان و ادبیات

اقتصاد

هارتیکلچر                 اگرانومی                       اقتصاد توسعه زراعتی

ریاضی                    فزیک           ٓاموزش کمپیوتر                   تاریخ                  کیمیا               بیولوژی

فقه و قانون تعلیمات اسالمی 

               دری                            پشتو                               انگلیسی                       عربی 

 منجمنت و اداره تشبثات       امور مالی و بانکی

دیپارتمنـــــــــــــــــــــــــت ها  پوهنځی ها



تعلیم و تربیه
زراعت

ژورنالیزم
شرعیات 

اقتصاد
ادبیات و علوم بشرى 

انجنیرى

پوهـــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــځی ها

پوهنتون بغــالن
رئیس پوهنتون: پوهنیار عبدالقدیر مهان

سال تاســـــیس: (1371)
پوهنـــــــــــــــځی ها: (7)

دیپارتمـــــــنت ها: (30) 
مجله علمــــــــــى: (1) 
کارمــــندان ادارى:  (48)

کارکنان خـــدماتى: (44) 
کتابخـــانه: عمومى (1) اختصاصى (2)
آدرس: والیت بغــــــالن، حسین خیل

شــــــــــماره تماس: 0702029140 
baghlanun@gmail.com  :ایمیل آدرس
www.baghlan.edu.af :ویب ســـــایت

 

ارقام احصائیوی استادان و محصالن پوهنتون بغالن

پوهنتون بغالن
تعداد استادان
تعداد محصالن

ذکور
141
4785

اناث
15

1158

مجموع
155
5943

اناث ذکور 
فیصدى

90.96
80.51

9.04
19.49
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تعلیم و تربیه

زراعت

انجنیری

اقتصاد

ژورنالیزم

شرعیات

ادبیات وعلوم بشری

علوم و فرهنگ اسالمی        جغرافیه                   کیمیا                  ریاضی         بیولوژی                  فزیک         کمپیوتر ساینس            تاریخ

هارتیکلچر و جنگالت         علوم حیوانی          اقتصاد توسعه زراعتی                ٓابیاری و خاک شناسی                 اگرانومی         حفاظه نباتات

استخراج معادن            سیول

اداره و مدیریت      احصائیه و کمپیوتر   بانکداری و تجارت

مطبوعات    رادیو و تلویزیون 

تعلیمات اسالمی     فقه و قانون        ثقافت اسالمی

             دری                پشتو                     اوزبیکی                  عربی             انگلیسی          جامعه شناسی 

دیپارتمنـــــــــــــــــــــــــت ها  پوهنځی ها



پوهنتون لغــمان
رئیس پوهنتون: پوهنمل دوکتور عصمت اهللا درانى

ســــال تاسیس: (1389)
پوهنـــــــــــــــځی ها: (5)  

دیپارتمــــــنت ها: (16)
کارمــــندان ادارى:  (21)

کارکنان خـــدماتى: (21)   
کتابخــــــــــــانه: (1)

آدرس: شهر مهترالم، شهرك سلطان غازى بابا
شـــــــــــــماره تماس: 0787888434  

laghman_university@yohoo.com :ایمــیل آدرس
ویب سایت:ـــــــــــــــــــــــــــــــ

اناث ذکور 
1.4     98.5
1.45   98.04

ارقام احصائیوی استادان و محصالن پوهنتون لغمان

پوهنتون لغمان
تعداد استادان
تعداد محصالن

ذکور
69

2704

اناث
1
54

مجموع
70

 2758

فیصدى

انجنیرى 
  

    

زراعت
اقتصاد 

 
 

تعلیم و تربیه  
ادبیات 

پوهـــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــځی ها
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زراعت

ادبیات 

تعلیم و تربیه

اقتصاد

انجنیری

حفاظه نباتات                  اگرانومی                    هارتیکلچر محیط زیست و جنگالت         اقتصاد توسعه زراعتی 

ریاضی                               فزیک                    کیمیا                       بیولوژی

ژورنالیزم                                   پشتو                              انگلیسی                    الیبریری ساینس

مالی و بانکی                          اداره تجارت

 سیول

دیپارتمنـــــــــــــــــــــــــت ها  پوهنځی ها



پوهنتون فاریاب  
رئیس پوهنتون: پوهنمل فیروز اوزبیک کریمى

سـال تاسیــــس: (1356)
پوهـــــــــــــنــځی ها: (8)  

دیپارتمــــــنت ها: (36) 
مجله علمـــــــــى: (1)
کارمــــندان ادارى:  (43)

کارکنان خـــدماتى: (52)  
کتابخانه: عمومى (1) اختصاصى (1)  

آدرس: شــــهر میمنه، کارته دوســتم 
شــــماره تماس: 767240008(0)93+

university.faryab@gmail.com :ایمیل آدرس
www.faryab.edu.af :ویب ســــــــــــایت

ذکور
129
4536

اناث
34

2085

مجموع
163
6641

اناث ذکور 
21.15  75.88
31.39  68030

فیصدى

ارقام احصائیوی استادان و محصالن پوهنتون  فاریاب 

پوهنتون فاریاب
تعداد استادان
تعداد محصالن

ادبیات و علوم بشرى
تعلیم و تربیه

اقتصاد
 حقوق علوم سیاسى

شرعیات

انجنیرى
زراعت

کمپیوتر ساینس

پوهـــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــځی ها
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تعلیم وتربیه

زراعت

 ادبیات و علوم بشری

اقتصاد

حقوق و علوم سیاسی

انجنیری

شرعیات

کمپیوتر ساینس

فزیک             ریاضی               بیولوژی                کیمیا           ٓاموزش کمپیوتر   تربیت بدنی      تعلیمات مسلکی 

علوم حیوانی       اگرانومی                                       باغداری        حفاظه نباتات       جنگالت

دری                  پشتو             اوزبیکی               انگلیسی               تاریخ             جغرافیه             ژورنالیزم       ثقافت اسالمی

مهندسی    سیول                                                                برق    

فقه و قانون     تعلیمات اسالمی

     سیستم های معلوماتی         انجنیری شبکه 

حقوق خصوصی    اداره و دپیلوماسی 

بانکداری
   

اداره و 
منجمنت

 احصائیه
 و کمپیوتر

دیپارتمنـــــــــــــــــــــــــت ها  پوهنځی ها

اقتصاد
توسعه زراعتی

جیولوجی
 و معادن

تکنالوژی
 کیمیاوی

مضامین عمومی
 تخنیکی 



اناث ذکور 
31  69

28.5             71.5

ارقام احصائیوی استادان و محصالن پوهنتون جوزجان

پوهنتون جوزجان
تعداد استادان
تعداد محصالن

ذکور
127
5128

اناث
57

2049

مجموع
184
7177

فیصدى

پوهنتون جـوزجان
رئیس پوهنتون: پوهندوى انجنیر مسعود حقبین

ســـــال تاسیس: (1373)
پوهنــــــــــــــــځی ها: (7)

دیپارتمـــــــنت ها: (38) 
مجله علمـــــــــــى: (2) 
کارمـــــندان ادارى:  (66)

کارکنان خــــدماتى: (67)   
کتابخــــــــــــــانه: (1)

آدرس: جوزجا، شهر شبرغان، باال حصارکهنه
شــــــــــماره تماس: 0093781100008  

 jwz.university@gmail.com :ایمیل آدرس
www.ju.edu.af :ویب ســـــــــــــــایت

 

اقتصاد
تکنالوژى کیمیاوى  
علوم اجتماعى    

انجنیرى ساختمانى
جیولوجى و معدن 

حقوق 

تعلیم و تربیه  

پوهـــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــځی ها
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جیولوجی و معادن

تکنالوژی کیمیاوی

تعلیم و تربیه

علوم اجتماعی

انجنیری ساختمانی

اقتصاد

حقوق

تفحص و اکـتشافات
 معادن مواد جامد 

دیپارتمنـــــــــــــــــــــــــت ها  پوهنځی ها

 استخراج موادمضامین عمومی تخنیکی
مفیده جامد

زبان و ادبیات
 ترکمنی

زبان و ادبیات 
انگلیسی

ساختمانهای
 صنعتی و مدنی

 هندسه ترسیمی
 ( رسم تخنیک)

ساختمان های
 هایدروتخنیکی

اکـتشاف و استخراج
 نفت و گاز

حفاظت محیط زیست

کیمیا عمومی         تولید مواد غیر عضوی       تولید مواد عضوی             تاسیسات برق              تولید مواد غذائی

فزیک                بیولوژی                             کیمیا                  ریاضی                  تاریخ           جغرافیه

ثقافت اسالمی     ژورنالیزم                       روانشناسی             تاریخ اختصاصی                  ترکولوژی 

                    میخانیک نظری                        مهندسی

اداره و منجمنت مالی و بانکداری  

اداره و دیپلوماسی    حقوق جزا                  حقوق خصوصی

ادبیات پشتو               زبان و ادبیات اوزبیکی                       کمپیوتر ساینس                 ادبیات دری 

  جیودیزی انجنیری



پوهنتون تخنیکى و انجنیرى غزنى
رئیس پوهنتون: پوهنیار انجنیر ذبیح اهللا دانش

ســــال تاسیس: (1393)
پوهنــــــــــــــځی ها: (1)  

دیپارتمـــــــنت ها: (4)
کارمــــندان ادارى:  (13)

کارکنان خـــدماتى: (14) 
کتابخـــــــــــــانه: (1)

آدرس: غزنى، مرکز ثقافت اسالمى
شــــــــــــماره تماس: 0780403333  
 z.danesh.mail@gmail.com :ایمیل آدرس

 www.teug.edu.af :ویب ســــــــــــــایت
 
 

انجنیرى جیولوجى و معادن

پوهـــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــځی ها

ارقام احصائیوی استادان و محصالن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنی

پوهنتون تخنیکى و انجنیرى غزنى

تعداد استادان
تعداد محصالن

فیصدى
اناث ذکور 
0  100
4  96

ذکور
18
801

اناث
0
31

مجموع
18
832

53



54

انجنیرى جیولوجى
 برق                جیولوژی و معادن                             سیول                                  انرژی   و معادن

دیپارتمنـــــــــــــــــــــــــت ها  پوهنځی ها



پوهنتون ملى علوم زراعتـى و
تکنالوژى  افغانســـــــــتان  

رئیس پوهنتون: پوهنمل دوکتور حضرت میر توتاخیل

ســـــــال تاسیس: (1392)

پوهنــــــــــــــــځی ها: (4) 

دیپارتمـــــــنت ها: (15)
کارمـــــندان ادارى:  (20)

کارکنان خــــدماتى: (52)   
کتابخــــــــــــــانه: (1)

آدرس: کندهار، جاده سپین بولدك،فارم کهنه ترنک
شـــــــــــــماره تماس: 0783831318  

 anastu.kdr@gmail.com :ایمـــیل آدرس
 www.anastu.edu.af: ویب ســـــــــایت

 

اقتصاد توسعه زراعتى
وترنرى   

  
    

علوم نباتى  
 
 

مالدارى   
پوهـــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــځی ها

اناث ذکور 
0  100
0  100

ارقام احصائیوی استادان و محصالن پوهنتون ملی و علوم تکنالوژی  زراعتی افغانستان

پوهنتون ملى و علوم تکنالوژى
 و زراعتى افغانستان

تعداد استادان
تعداد محصالن

ذکور
37
90

اناث
0
0

مجموع
37
90

فیصدى
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برنامه های ماستری پوهنتون ملی علوم زراعتی و تکنالوژی افغانستان ( کندهار) 

ماستری اگرانومی (پوهنځی علوم نباتی)

ماستری علوم حیوانی  (پوهنځی علوم حیوانی)

ماستری هارتیکلچر (پوهنځی علوم نباتی)

ماستری حفاظه نباتات (پوهنځی علوم نباتی)

اقتصاد توسعه زراعتی

علوم نباتی

مالداری

وترنری

توسعه زراعتی       اقتصاد زراعتی                 مارکیتینگ

اصالح نباتات و تکـثیر تخم های بزری         تکنالوژی غذایــی                میکانیزم زراعتی

اگرانومی                        هارتیکلچر             حفاظه نباتات           خاک شناسی و ٓابیاری           جنگالت ومنابع طبی

اصالح و پرورش حیوانات                                                                مرغداری - زنبورداری و ماهی پروری                      

عمومی

 تولید و پروسس 
محصوالت مالداری

دیپارتمنـــــــــــــــــــــــــت ها  پوهنځی ها



موسسه تحصیالت عالى ارزگان
رئیس موسسه: پوهنیار اسداهللا نور

ســـال تاسیس: (1391)
پوهنـــــــــــــځی ها: (3)  

دیپارتمـــــنت ها: (10)
کارمـــندان ادارى:  (19)

کارکنان خــدماتى: (21) 
کتابخــــــــــــانه: (1)
آدرس: والیــــت ارزگان

شـــــــــــماره تماس: 0700957854  
 Urozgan.un@gmail.com :ایمیل آدرس

     Uroz.edu.af  :ویب ســـــایت
 

پوهـــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــځی ها
تعلیم و تربیه

  

    

کمپیوتر ساینسزراعت 

ارقام احصائیوی استادان و محصالن موسسه تحصیالت عالی  ارزگان

موسسه تحصیالت عالى  ارزگان

تعداد استادان
تعداد محصالن

ذکور
50

1258

اناث
0
13

مجموع
0

1271

فیصدى
اناث ذکور 
0  100

1.02  98.98
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تعلیم و تربیه

زراعت

کمپیوتر ساینس

ریاضی               کیمیا     انگلیسی                  بیولوژی             فزیک        پشتو  

اگرانومی            باغداری

سیستم معلوماتی      انجنیری شبکه

دیپارتمنـــــــــــــــــــــــــت ها  پوهنځی ها



موسسه تحصیالت عالى باد غیس
رئیس موسسه: پوهنیار نړی هیواد مل

ســــال تاسیس: (1389)
پوهنــــــــــــــځی ها: (4)  

دیپارتمـــــنت ها: (13)
کارمـــندان ادارى:  (17)

کارکنان خــدماتى: (15)   
کتابخــــــــــــانه: (1)

آدرس: شهر والیت بادغیس، ریاست زراعت
شــــــــــماره تماس: 0797964345  

   Badghis.university@gmail.com :ایمیل آدرس
ویب سایت:ـــــــــــــــــــــــــــ

اقتصاد زراعت  تعلیم و تربیه
محیط زیست

  

    

پوهـــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــځی ها

اناث ذکور 
9.3  90.7
16  84

ارقام احصائیوی استادان و محصالن موسسه تحصیالت عالی باد غیس

موسسه تحصیالت عالى باد غیس 

تعداد استادان
تعداد محصالن

ذکور
49
612

اناث
5

115

مجموع
54
727

فیصدى
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زراعت

تعلیم و تربیه

اقتصاد

محیط زیست

علوم حیوانی       جنگالت و منابع طبیعی     اگرانومی                     باغداری

ریاضی                  کیمیا                            انگلیسی              بیولوژی                 فزیک

امور مالی و بانکداری      اقتصاد ملی

علوم محیط زیستی     مدیریت منابع طبیعی

دیپارتمنـــــــــــــــــــــــــت ها  پوهنځی ها



موسسه تحصیالت عالى  پکتیکا
رئیس موسسه: پوهندوى على جان عادل

ســــال تاسیس: (1391)
پوهنــــــــــــــځی ها: (4)

دیپارتمــــــنت ها: (14)
کارمــــندان ادارى:  (14)

کارکنان خـــدماتى: (20)   
کتابخــــــــــــانه: (1)

آدرس: شهر والیت پکتیکا، مرکز شرنه، سرك الگون 

شـــــماره تماس: 0093771775929  
paktika.university@gmail.com :ایمیل آدرس
ویب ســــــــــــــایت:ـــــــــــــــــــــ 

پوهـــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــځی ها
تعلیم و تربیه

اقتصاد

  

    

انجنیرىزراعت 

ارقام احصائیوی استادان و محصالن موسسه تحصیالت عالی  پکـتیکا

موسسه تحصیالت عالى  پکتیکا

تعداد استادان
تعداد محصالن

ذکور
46

1681

اناث
0
0

مجموع
46

1681

فیصدى
اناث ذکور 
0  100
0  100
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تعلیم و تربیه

زراعت

انجنیری

اقتصاد

ریاضی      فزیک                 کیمیا                 بیولوژی        ثقافت اسالمی  انگلیسی              پشتو                   دری

هارتیکلچر           علوم حیوانی 

مهندسی                      سیول

مالی و بانکی           منجمنت و اداره 
                                   تشبثات

دیپارتمنـــــــــــــــــــــــــت ها  پوهنځی ها



موسسه تحصیالت عالى  پنجشیر
رئیس موسسه: پوهنیار غالم رسول خبرت

ســـال تاسیس: (1389)
پوهنــــــــــــــځی ها: (4)  

دیپارتمـــــنت ها: (11)
کارمـــندان ادارى:  (23)

کارکنان خــدماتى: (22)  
کتابخـــــــــــانه: (1)

آدرس: والیت پنجشیر، ولسوالى رخه سر دشتک 

شـــــــــــماره تماس: 0786719712
Panjsheer.un2020@gmail.com :ایمیل آدرس

اناثویب سـایت: موسسه تحصیالت عالى پنجشیر  ذکور 
0  100

26.4  73.6

تعلیم و تربیه
زراعت

  
    

جیولوجى و معدنشرعیات 

پوهـــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــځی ها

ارقام احصائیوی استادان و محصالن موسسه تحصیالت عالی  پنجشیر

موسسه تحصیالت عالى  پنجشیر

تعداد استادان
تعداد محصالن

ذکور
53

1030

اناث
0

370

مجموع
53

1400

فیصدى
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تعلیم و تربیه

شرعیات

جیولوژی و معادن

زراعت

ریاضی                   فزیک                   کیمیا                بیولوژی                      پشتو              انگلیسی

فقه و قانون               تعلیمات اسالمی

استخراج مواد مفید جامد 

             اقتصاد توسعه زراعتی                         باغداری و جنگالت                           

دیپارتمنـــــــــــــــــــــــــت ها  پوهنځی ها



موسسه تحصیالت عالى  دایکندى
رئیس موسسه: پوهیالى سید انور سیرت

ســال تاسـیس: (1393)
پوهنــــــــــــځی ها: (3)

دیپارتمــــــنت ها: (8)
کارمــــندان ادارى:  (12)

کارکنان خــدماتى: (10)   
کتابخــــــــــــانه: (1)

آدرس: والیت دایکندى، شهر نیلى، بندر مکک
شــــــــــــــماره تماس: 0771203522  

daikundi.university2018@gamil.com :ایمیل آدرس
ویب سایت:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

پوهـــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــځی ها
تعلیم و تربیه

  

    

شرعیاتزراعت  

ارقام احصائیوی استادان و محصالن موسسه تحصیالت عالی  دایکندی

موسسه تحصیالت عالى  دایکندى

تعداد استادان
تعداد محصالن

ذکور
22
400

اناث
2

446

مجموع
24
844

فیصدى
اناث ذکور 
8.33     91.66
52.60  47.39
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تعلیم و تربیه

زراعت

شرعیات

کیمیا                                        ریاضی                                     بیولوژی                                      فزیک

اگرانومی                              جنگالت و باغداری

فقه جعفری                                 تعلیمات اسالمی

دیپارتمنـــــــــــــــــــــــــت ها  پوهنځی ها



موسسه تحصیالت عالى زابل
رئیس موسسه: پوهنیار رحمت اهللا کاکر

ســـال تاسیس: (1396)
پوهنــــــــــــځی ها: (3)

دیپارتمــــــنت ها: (8)
کارمــندان ادارى:  (10)

کارکنان خـــدماتى: (9)  
کتابخـــــــــــانه: (1)

آدرس: والیت زابــــــــــــــــــــــل
شـــــــــــماره تماس: 0707048388  
zabuluniversity@gmail.com:ایمیل آدرس

ویب سایت:ــــــــــــــــــــــــــــ 

پوهـــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــځی ها
زراعتاقتصاد تعلیم و تربیه

فیصدى ذکور
14
206

اناث
0
8

مجموع
14
214

ارقام احصائیوی استادان و محصالن پوهنتون زابل

موسسه تحصیالت عالى زابل

تعداد استادان
تعداد محصالن

اناث ذکور 
0  100

3.73  96.26
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تعلیم و تربیه

اقتصاد

زراعت 

کیمیا                                        ریاضی                                     بیولوژی                                      فزیک

اقتصاد ملی                                  اداره تجارت

مالداری                                            باغداری

دیپارتمنـــــــــــــــــــــــــت ها  پوهنځی ها



69

موسسه تحصیالت عالى سرپل
رئیس موسسه: پوهنمل محمد آرش خلیلى

ســــــال تاسیس: (1391)
پوهنــــــــــــــــــځی ها: (3) 

دیپارتمـــــــــنت ها: (10)
کارمـــــــندان ادارى:  (16)

کارکنان خـــــدماتى: (13)   
کتابخـــــــــــــــانه: (1)

آدرس: شهر سرپل، دشــــت انگشکه 
شـــــــــــــماره تماس: 0796714181  
 sarepol.university@gmail.com :ایمیل آدرس

ویب سایت:ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلیم و تربیه

  

    

زراعتجیولوجى و معدن

اناث ذکور 
20  80

36.37  63.67

ارقام احصائیوی استادان و محصالن موسسه تحصیالت عالی  سرپل

موسسه تحصیالت عالى  سرپل

تعداد استادان
تعداد محصالن

ذکور
34
759

اناث
7

433

مجموع
41

1192

فیصدى

پوهـــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــځی ها
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تعلیم و تربیه

جیولوژی و معدن

زراعت

ریاضی                             فزیک                 کیمیا                              بیولوژی             ادبیات ازبیکی         ادبیات انگلیسی

اگرانومی                                                باغداری

اکـتشاف و استخراج ساحات نفت و گاز                                       تفحص و اکـتشاف مواد مفیده جامد

دیپارتمنـــــــــــــــــــــــــت ها  پوهنځی ها



موسسه تحصیالت عالى  سمنگان
رئیس موسسه: پوهنوال محمد نظرى

ســال تاسـیس: (1387)
پوهنــــــــــــځی ها: (3)

دیپارتمــــنت ها: (14)  
کارمــندان ادارى:  (20)

کارکنان خـدماتى: (24)    
کتابخــــــــــانه: (1)

آدرس: سمنگان، شهرك شمال شرقى ایبک
شـــــــــــــــماره تماس: 0794326664  
 samanganuniversity@ gmail.com :ایمیل آدرس
ویب ســــــــــــایت:ـــــــــــــــــــــ

اناث ذکور 
8  92

26.97  73.03

ارقام احصائیوی استادان و محصالن موسسه تحصیالت عالی  سمنگان

موسسه تحصیالت عالى سمنگان

تعداد استادان
تعداد محصالن

ذکور
69

1976

اناث
6

730

مجموع
75

 2706

فیصدى

اقتصاد
  
    

زراعت 
 
 

تعلیم و تربیه  

پوهـــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــځی ها

71



72

تعلیم و تربیه

زراعت

اقتصاد

ریاضی                    کیمیا                     تاریخ             ادبیات دری                  فزیک              جغرافیه

ٓاموزش کمپیوتر       فرهنگ و علوم اسالمی             انگلیسی

اقتصاد توسعه زراعتی             اگرانومی   جنگالت و باغداری

اداره تجارت امور مالی و بانکی  

دیپارتمنـــــــــــــــــــــــــت ها  پوهنځی ها



موسسه تحصـیالت عالى غور
رئیس موسسه: پوهنیار عبدالرحمن راتب

ســــــال تاسیس: (1391)
پوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــځیها: (3)  

دیپارتمــــــــنت ها: (15)
کارمــــــندان ادارى:  (10)

کارکنان خـــــدماتى: (15)   
کتابخـــــــــــــــانه: (1)

آدرس: والیت غور، شــــهر فیروز کوه
شــــــــــماره تماس: 0776020100  

ghoruniversity@gmail.com :ایمیل آدرس
 www.ghru.edu.af :ویب سـایت

 

پوهـــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــځی ها
تعلیم و تربیه

 
  
    

کمپیوتر ساینسزراعت 

ارقام احصائیوی استادان و محصالن موسسه تحصیالت عالی غور

موسسه تحصیالت عالى غور

تعداد استادان
تعداد محصالن

ذکور
37
964

اناث
1

339

مجموع
38

1303

فیصدى
اناث ذکور 
2.8  97.2

30.62  69.37
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تعلیم و تربیه

زراعت

کمپیوتر ساینس

ریاضی                     فزیک                 کیمیا                بیولوژی          ٓاموزش کمپیوتر                  دری

انگلیسی                    پشتو                  تاریخ               روانشناسی           ثقافت اسالمی 

اگرانومی            علوم حیوانی 

سیستم های معلوماتی           انجنیری شبکه

دیپارتمنـــــــــــــــــــــــــت ها  پوهنځی ها



موسسه تحصیالت عالى فراه
رئیس موسسه: پوهنیار عزیزاهللا بشارت

ســــال تاسیس: (1391)
پوهنــــــــــــــځی ها: (3)

دیپارتمــــــنت ها: (12) 
مجله علمــــــــــى: (1)
کارمــــندان ادارى:  (16)

کارکنان خـــدماتى: (19) 
کتابخـــــــــــــانه: (1)

آدرس: والیت فراه، سرك میدان هوایى فراه
شـــــــــــــماره تماس: 0705969627  
  farah.university123@gmail.com :ایمــیل آدرس
ویب سایت:ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پوهـــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــځی ها
تعلیم و تربیه

  

    

اقتصادزراعت

ارقام احصائیوی استادان و محصالن موسسه تحصیالت عالی  فراه

موسسه تحصیالت عالى  فراه

تعداد استادان
تعداد محصالن

ذکور
48

1000

اناث
7

390

مجموع
55

1390

فیصدى
اناث ذکور 

12.73  87.27
28.06  71.94
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تعلیم و تربیه

اقتصاد

زراعت

ریاضی                    کیمیا                  انگلیسی                  دری                   پشتو            فزیک

 بیولوژی          مطالعات اسالمی

اقتصاد ملی               اداره و تجارت 

اگرانومی                  اقتصاد توسعه زراعتی 

دیپارتمنـــــــــــــــــــــــــت ها  پوهنځی ها



موسسه تحصیالت عالى لوگر
رئیس موسسه: پوهنمل عبدالناصر ستانکزى

ســــال تاسیس: (1393)
پوهنــــــــــــــځی ها: (3)  

دیپارتمـــــــنت ها: (10)
کارمـــــندان ادارى:  (9)

کارکنان خــدماتى: (10)   
کتابخـــــــــــانه:  (1)

آدرس: والیت لوگر، شهر پل علم، مقابل کارته مامورین
شـــــــــــــــماره تماس: 0782977441  

 logar.uni@gmail.com :ایمـــــیل آدرس
ویب سایت:ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پوهـــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــځی ها
تعلیم و تربیه

  

    

جیولوجى و معدنزراعت

ارقام احصائیوی استادان و محصالن موسسه تحصیالت عالی  لوگر

موسسه تحصیالت عالى  لوگر

تعداد استادان
تعداد محصالن

ذکور
16

387

اناث
1

152

مجموع
17
839

فیصدى
اناث ذکور 
1  99
18  78

77



78

تعلیم و تربیه

زراعت

جیولوجى و معدن

کیمیا                      ریاضی                    بیولوژی                  فزیک                         انگلیسی                     ثقافت اسالمی

اگرانومی       اقتصاد توسعه زراعتی

استخراج معادن       تفحص و اکـتشاف معادن

دیپارتمنـــــــــــــــــــــــــت ها  پوهنځی ها



موسسه تحصیالت عالى وردگ
رئیس موسسه: پوهنیار مسعود حسن زى

ســــال تاسیس: (1393)
پوهنــــــــــــــځی ها: (2)  

دیپارتمـــــــنت ها: (4)
کارمــــندان ادارى:  (14)
کارکنان خــــدماتى: (8)  
کتابخـــــــــــــانه: (1)
آدرس: والیــــــت وردگ

شـــــــــــــماره تماس: 0780002568  
 wardak.university@gmail.com :ایمیل آدرس
ویب سایت:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارقام احصائیوی استادان و محصالن موسسه تحصیالت عالی  وردگ

موسسه تحصیالت عالى وردگ

تعداد استادان
تعداد محصالن

ذکور
23
509

اناث
0
1

مجموع
23
510

فیصدى

پوهـــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــځی ها
تعلیم و تربیهزراعت  

اناث ذکور 
0  100

0.2  99.8
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زراعت

تعلیم و تربیه

اگرانومی هارتیکلچر    

ریاضی                                            فزیک

دیپارتمنـــــــــــــــــــــــــت ها  پوهنځی ها



موسسه تحصیالت عالى نیمروز
رئیس موسسه: پوهنیار محمد قاسم عادل

ســــال تاسیس: (1396)
پوهنــــــــــــــځی ها: (3)  

دیپارتمـــــــنت ها: (8)  
کارمـــــندان ادارى:  (9)

کارکنان خــــدماتى: (8) 
کتابخــــــــــــانه: (1)

آدرس: شهر زرنج، ناحیه سوم، والیت نیمروز
شــــــــــــــــماره تماس: 0799888748  

 nimrozuniversity1396@gmail.com :ایمیل آدرس
ویب سایت:ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

پوهـــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــځی ها

اناث ذکور 
0  100

43,93  52.14

تعلیم و تربیهاقتصادزراعت  

فیصدى ذکور
18
158

اناث
0

145

مجموع
18
303

ارقام احصائیوی استادان و محصالن موسسه تحصیالت عالى نیمروز

موسسه تحصیالت عالى نیمروز

تعداد استادان
تعداد محصالن

81
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تعلیم و تربیه 

زراعت

اقتصاد

کیمیا                            ریاضی                           بیولوژی                            فزیک

اگرانومی                     هارتیکلچر

اقتصاد ملی                         اداره تجارت

دیپارتمنـــــــــــــــــــــــــت ها  پوهنځی ها



موسسه تحصیالت عالى هلمند
رئیس موسسه: پوهنیار محمد سورگل عبدالرحمن

ســــال تاسیس: (1387)
پوهنــــــــــــــځی ها: (6)  

دیپارتمــــــنت ها: (18) 
کارمـــندان ادارى:  (27)

کارکنان خــدماتى: (23)  
کتابخــــــــــــانه: (1)

آدرس: شهر لشکر گاه، نزدیک چوك صلح
شــــــــــــماره تماس: 0708230959
 Helmanduniversity.af@gmail.com :ایمیل آدرس
  Hun.edu.af :ویب ســـــــــــــــــایت

 

تعلیم و تربیه
وترنرى

زراعت
شرعیات 

انجنیرى
اقتصاد 

پوهـــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــځی ها

اناث ذکور 
0  100

5.9  94.1

ارقام احصائیوی استادان و محصالن موسسه تحصیالت عالی هلمند

موسسه تحصیالت عالى هلمند

تعداد استادان
تعداد محصالن

ذکور
89

2045

اناث
0

128

مجموع
89

2173

فیصدى

83
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زراعت

انجنیری

وترنری

تعلیم و تربیه

شرعیات

اقتصاد

هارتیکلچر                    اگرانومی      اقتصاد توسعه زراعتی        علوم حیوانی

کیمیا                فریک                ریاضی                پشتو              بیولوژی                   انگلیسی

فقه و قانون            تعلیمات اسالمی

مالی و بانکی            اداره تجارت

سیول                               ٓابیاری 

کلینیک                           پاراکلینیک 

دیپارتمنـــــــــــــــــــــــــت ها  پوهنځی ها



موسسه تحصیالت عالى نورستان
رئیس موسسه:ـــــــــ

ســـال تاسیس: (1397)
پوهنــــــــــــځی ها: (1)

دیپارتمــــــنت ها: (5)
آدرس: والیت نورسـتان

شـــــــــــماره تماس: ــــــــــــــــ  
ایمیل آدرس: ــــــــــــــــــــــــــــ  
ویب سایت: ــــــــــــــــــــــــــــــ

فیصدى  ذکور
0
0

اناث
0
0

مجموع
0
0

ارقام احصائیوی استادان و محصالن موسسه تحصیالت عالی نورستان

موسسه تحصیالت عالى نورستان

تعداد استادان
تعداد محصالن

اناث ذکور 
0  0
0  0

پوهـــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــځی ها
تعلیم و تربیه

جدید التأسیس
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کیمیا و بیولوژی     ریاضی و فزیک              تاریخ و جغرافیه                     فارسی دری              پشتوتعلیم و تربیه 

دیپارتمنـــــــــــــــــــــــــت ها  پوهنځی ها






