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امتحان بست های کادری پوهنتون بین املللی افغان برگزار شد
امتحان شمولیت در بسهت ههای کهادر علمهی
وهنتون بین المللی افغان برگزار شد.
الحههای مولههوی عبههدالباقی حقههانی سر رسههت
وزارت تحصههیالت عههالی ،ضههمن نظههارت از
جریههان ایههن امتحههان ،روی شههفافیت و راه
یافتن استادان نخبه تأکید کرد.
در ایههن امتحههان 3۹ ،داوطلههب بههه هههد
شههامل شههدن در بسههت هههای کههادر علمههی

نشستی به منظور ارایه توضیحات در مورد اهمیت شبکه تحصیلی و تحقیقی افغانستان برگزار شد
به منظور تو ضیح و تشریح اهمیت شبکه تحصیلی داد آن خاتمهههه یافتهههه اسهههت ،جویهههایی نظریهههات
و تحقیقی اف غاسههه تان) )AfgRENو ب حث روی اشتراک کنندگان نشست گردید.
تمدید دوباره آن؛ نشههسههتی در وزارت تحصههیالت وی اضافه نمود که ریاست تکنالوژی معلوماتی وزارت
عالی برگزار شد.
تحصیالت در تالش است تا وهنتون های دولتی که
در این نشههسههت که از سههوی ریاسههت تکنالوژی تا فعالً عرویت این شبکه را نداشته اند ،با این شبکه
معلو ماتی وزارت تحصهههیالت عالی برگزار گردید ،یکجا نماید.
روئسا و شماری از استادان وهنځی های کمپیوتر سپس احسان اهلل عمری و ضیاء الرحمن صافی دو تن
سهههاینس وهنتون های کابل ،ولی تخنیا کابل ،از مسهههووبن بخ تخنیکی ر یاسهههت تک نالوژی
ننگرهار ،بلخ و هرات بصههورت حرههوری و آنالین معلوماتی وزارت تحصهههیالت عالی در مورد شهههبکه
اشتراک نموده بودند.
تحقی قاتی و تحصهههیلی داخلی و خارجی افگرین به
رئهیس
جبارخیهل
ضهیا
احمهد
در آغاز این نشست
اشهتراک کنندگان نشهسهت معلومات داده به ر س
تکنههالوژی معلومههاتی وزارت تحصههیالت عههالی ،های آنان اسخ ارایه نمودند.
در رابطههه بههه نق ه شههبکه تحصههیلی و تحقیقههی اعرای نشست ،بعد از صحبت های همه جانبه ضمن
افغانسههتان در قسههمت دسترسههی آسههان و بههدون توافق روی ت مد ید دو باره قرار داد شهههب که م تذکره،
هزینههه در وهنتههون هههای کشههور بههه موضههوعات فی صله نمودند که در گام نخ ست تمام وهنتون های
تحقیقههاتی و تحصههیلی جدیههد سههایر وهنتههون دولتی کشهور به این شهبکه وصهل گردند و سهپس با
هههای معتبههر جهههان معلومههات ارایههه نمههوده ،در شههبکه های تحقیقی و تحصههیلی سههایر کشههور های
قسمت تمدید این شهبکه کهه سهال گذشهته قهرار منطقه و جهان یکجا شوند.
ګرانه لوستونکیه!
خپرې يش ،نو کوالی شـــې چې خپلې لیکنې ،نیک نظرونه او
سامل وړانديزونه په الندې پتو را ولیږئ.
خوانندگان گرانقدر!
تقاضاااد یم نظریااات و پیشاا دات ت تااار

تدااب دد اا ت

نشر ت ین هفته ناده داا داا اریک نما ته و همچ اار داابا
ون

ته های تاار

تداب نشار ت یان هفتاه ناداه ط ریاق

یمیل و یا داه ا ل دقاتقیم داه یاساب العاات نشار ت و
و دط عاده سال ت ی .

عبدالله بن مسعود اخذ گردید
ریا ست جامعات و تخ ص صات وزارت تح صیالت عالی ،از نزد 9۳
تن متقاضی بست های کادری برنامه های تخصصات جامعه عبد
اهلل بن مسعود ،امتحان تحریری و تقریری اخذ نمود.

جلسه کمیسیون مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی دایر شد
جلسههه کمیسههیون موسسههات تحصههیالت عههالی خصوصههی تحههت
ریاسهههت الحهههای مولهههوی عبهههدالباقی حقهههانی سر رسهههت وزارت
تحصیالت عالی دایر شد.

.

پوهنځی شرعیات در سهه رشهته قفقهه و قهانون ،مفتههی عبههدالرر فراهههی رئههیس نصههاب تحصههیلی
قرهها و سیاسههت و امههور مههالی و بانهها داری وزارت تحصههیالت عههالی ،نحههوه امتحههان را تشههریح
نموده افزود که به
اسالمی) به رقابت رداختند.
۷

که تا سې غواړئ چې ستا سو لیکنې په لوړو زده کړو اونېزه کې

امتحان تحریری و تقریری بست های کادری جامعه

لوړو زده کړو رسپرست وزیر د کندهار له پوهنتون څخه لیدنه وکړه

قابل ذکر اسهههت که شهههبکه تحقیقاتی و تحصهههیلی
عالیهای مختلف یاد
تحصیالتنام
های دیگر به
افگرین «
کشوروزارت
صاحبدرامتیاز:
صی تحقیقات علمی در
شبکه های
می گردد
صاټوال
اخت کو
مدیرجان
مدیر»مسوول:
اسلمعلمی
اسلمهای
محمدهههته
عبیر،که داش
اخترمحمداند،
عالی جهانی
ههیالت
تحریر:
تحصههیأت
وهنتون ها و و
شیرزیداخل یا ک شور و
خان علمی
ناصرهای
سازمان
جویا
ساخته،ي و
صل اهلل امیر
رمز ،ومحب
گزارشگران:
قاسمکننده
ایجاد
کاوونبا هم
جهان را
ک شور های
معرفت
سیر
احمد
بردار:
و ارایهتصویر
دهنده خدمات اختصههاصههی تحقیقاتی-علمی
حنیفی
عنایت اهلل
برای صفحه
های تحقیقاتی و تحصیلی
سازمان
آرا :ها و
وهنتون
مصحیح :الفت اهلل حلیم
می باشند.

در آغاز مفتی عبدالرر فراهی رئیس نصهههاب تحصهههیلی وزارت
تحصهههیالت عالی در راب طه به چگونگی ا خذ امت حان م تذکره
معلومات همه جانبه ارایه نموده یرامون شفافیت امتحان یاد شده
به شامالن اطمینان داد۷ .
جام فوتسال پوهنتون پولی تخنیک کابل به پایان رسید
مسابقات ِ

مسابقات جامِ فوتسال وهنتون ولی تخنیا کابل که با اشتراک
ده تیم از پوهنځی های مختلف این وهنتون آغاز شهههده بود ،با
قهرمانی تیم پوهنځی جیولوژی و معدن به ایان رسید.

در آغاز جل سه سر ر ست وزارت تح صیالت عالی ،ضمن تاکید روی
تطبیق قوانین و رهنمود های وزارت تحصهههیالت عالی در نهاد های
تح صیلی ک شور گفت « :در نظام تح صیالت عالی افغان ستان دو نوع
تحصیالت عالی که شامل نهاد های تحصیلی دولتی و خصوصی می
باشند فعالیت داشته و هر دو سکتور دولتی و خصوصی در رتو قوانین
و ارزش های دینی و ملی کشههور در راسههتای تربیه اوبد این وطن
خدمات تح صیلی را عر ضه می نمایند که وزارت تح صیالت عالی بنا
بر م سوولیت های کاری خوی در ق سمت حل م شکالت و تقویت
هر دو بخ مسوول می باشد».
۷

۷
لوړو زده کړو وزارت رسپرست وزیر افغانستان لپاره د ) (M.S.Fمؤسسې له استازي رسه وکتل
)(M.S.F

۷

د اداري پروسو ساده کولو په موخه لوړو زده کړو وزارت کې
ناسته تررسه شوه
.

۷
منایشگاه آثار هرنی پوهنځی هرنهای زیبای پوهنتون کابل برگزار شد
در آخرین بازی این جام ،تیم جیولوژی و معدن با تیم سهههاختمان
های ترانسههپورتی به مصهها هم رفتند که تیم جیولوژی و معدن
توانست با نتیجه  6بر  9برنده جام قهرمانی گردد 6 .
جمع آوری مواد هفته نامه :زمری یعقوبی
نشانی :کارته چهار ٬کابل افغانستان
سال تاسیس ۱۹۳۱ :خورشیدی
تیراژ 2۰۵ :نسخه
محل چاپ :مطبعه ریاست نشرات وزارت تحصیالت عالی
وب سایت وزارتwww.mohe.gov.af:
شماره تماس۵2۵2۰۵۵۹2۰ :
آدرس الکترونیکیministrymohe@gmail.com:

.

در این
شامره

۷

رشهههته های هنر های زیبا در نظام تحصهههیالت
عالی کشههور یا نیاز مبرم می باشههد که نه تنها
متوقف نخواهد شد بلکه با نظرداشت ارزش های
دین اسههالم و فرهنا افغانی در جهت تقویت و
استفاده مناسب از آن استفاده خواهد شد.
این مطلههب را دوکتور لطف اهلل خیرخواه معین
علمی وزارت تحصهههیالت عالی در محفل افتتاح
نمایشههگاه آرار هنری که به مناسههبت سههمسههتر

بهاری پوهنځی هنرهای زیبای وهنتون کابل دایر

 سیرت نبوی صلی الله علیه وسلم.
 رسلیکنه.
 د اسالمي حاکامنو ،اخالق او صفات .شده بود اظهار داشت.
 ننګرهار پوهنتون په اړه عمومي معلومات  .د کابل طبي پوهنتون له مايل او اداری مرسستیال در محفل یاد شهههده دوکتور اسهههامه عزیز رئیس
  غوره ویناوې!
  در باب آداب صحبت .
رسه ځانګرې مرکه.
وهنتون کابل ،دوکتور شاکر جالل

۷

هفته نامه
تحصیالت عالی
شامره یکصدو نودو سوم  -سال نهم -جوزا  0410هـ.ش
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د اداري پروسو ساده کولو په موخه لوړو زده کړو ...

تحصیيل خپلواکي

ترتیب :مدیر جان کوټوال

لوړو زده کړو رسپرست وزیر د کندهار له پوهنتون څخه ...
.

''.
''.

.
لوړو زده کړو وزارت رسپرست وزیر افغانستان ...

)(M.S.F
.".
.

.

جلسه کمیسیون مؤسسات تحصیالت عالی ...

وی در ادامه اظهارداشهههت که وزارت تحصهههیالت عالی
بادرنظرداشت نیازمندی های کشور و امکانات موجود ،در
راستای حل مشکالت و رسیدگی به نیازمندی های نهاد
های تح صیلی ک شور به ویژه سکتور خ صو صی ،از هیچ
نوع همکاری دریغ نخواهد کرد .
بعداً اع رای جل سه که مت شکل از هیئت رهبری وزارت
تحصههیالت عالی ،روئسههای چهار وهنتون مرکز ،رئیس
اجرائی اتحادیه نهاد های تح صیالت عالی خ صو صی و
مشاورین وزارت تحصیالت عالی می باشند ،مطابق آجندا
روی مو ضوعات مطرح شده بحث و تبادل نظر نموده در
زمی نه م طابق اح کام قانون فیصههه له های بزم ات خاذ
نمودند.

)(M.S.F

.
.
)(M.S.F
.
.

امتحان تحریری و تقریری بست های کادری...

امتحان بست های کادری پوهنتون بین املللی ...

زودی امتحان تقریهری نیهز از ایهن اشهتراک کننهدگان
اخذ خواهد شد.
بعههدا ،سر رسههت وزارت تحصههیالت عههالی ،از کتابخانههه
و بخ ه هههای مختلههف وهنتههون بههین المللههی افغههان
دیههدار نمههوده جهههت مههدیریت درسههت ایههن نهههاد
تحصیلی ،به مسؤبن هدایات بزم داد.

.
)(M.S.F

بهههه گفتهههه وی متقاضهههیان کهههه روسهههه امتحهههان را
موفقانه سهپری نماینهد ،مطهابق رشهته ههای تحصهیلی
شان به صفت استاد در  ۰برنامهه تخصهک کهه شهامل
تخصههک تفسههیر و علههوم قههرآن تخصههک حههدیث
وعلوم حدیث ،تخصهک افتهاء وقرها ،تخصهک دعهوت
و ارشاد و تخصهک اقتصهاد و بانکهداری اسهالمی مهی
باشد جذب خواهند شد.

هفته نامه
تحصیالت عالی
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د کابل طبي پوهنتون له مايل او اداري مرسیتال رسه ځانګړې مرکه.

:

ننګرهار پوهنتون په اړه عمومي معلومات

ترتی

ک ون ی :حم هلل دح

درکه ک ون ی :دحم سلم سلم

ل ډه تاريخچ :

.
:

.
پوښتتت:

.
:
.

ځواب

:

ځواب

.
پوښتتت :ت
ځواب

.

.

:

پوښ:
.
.

ځواب

:

:
.

.

:

)(I.C.R.C
.

.

:
.

پوښ:

.

:

:

.
ځواب
.
:
.

.
:

.
.

پوښ:

:

.

.

:

.

.

!

پوښت:

:

.
.

.

هفته نامه
تحصیالت عالی
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منایشگاه آثار هرنی پوهنځی هرنهای زیبای ...
رئیس بانا ملی ،مولوی احمداهلل وریق رئیس عمومی
رادیو تلویزیون ملی ،مولوی اح مد تقی سهههخنگوی
وزارت تحصهههیالت عالی ،جنرال مبین و شهههماری از
رئیسههان ،اسههتادان و محصههالن وهنتون کابل نیز
شرکت نموده بودند.
معین علمی وزارت تحصیالت عالی گفت که برخال
تبلی غات ا جا نب مبنی بر توقف و اد غام وهنځی
هنرها ،ما تالش می نماییم تا رشهههته های مختلف
هنرها را در نظام تحصههیالت عالی تقویت نماییم و با
در نظر داشت ارزش های دینی آنرا بکار گیریم.
دوکتورلطف اهلل خیرخواه افزود که در تاریخ اسهههالم
نمو نه های خوبی از ب کار گیری انواع مختلف هنر
داریم که هنر معماری اسالمی یکی از نمونه های آن
اسههتو وی گفت نگهداری عقل انسههانی در راه دین
مقدس اسالم یکی از مقاصد در احکام شریعت اسالم
است و اگر از هنر در این راستا استفاده کنیم بهتر می
توانیم این مق صد را بد ست آریم ،زیرا هنر یا و سیله
خوب یام رسانی محسوب میگردد.
معین علمی وزارت تحصهههیالت عالی عالوه کرد ،از
اینکه در نظام های غیر اسههالمی از هنر به صههورت
در ست آن ا ستفاده نمی شود و ب سیاری فعالیت های
گویا هنری آنان با ارزش های اسالمی در تراد است
از این رو واژه هنر در ذهن مسهههل ما نان خوب جلوه
نمیکند و ق سمی که انتظار ا ست ا صل هنر و ا ستفاده
مناسب از آن شناخته نشده استو وی گفت که با هنر
یام های را که نمی توان با کل مات اظ هار کرد
میتوانیم به مخاطبان خوی ن شان دهیم و هرقدر در
بخ نصاب رشته های این وهنځی کار شود بهتر
اسههت تا رسههالت اسههالمی خود را بخوبی در زمینه ادا
نماییم و با ا ستفاده از آن تاریخ و مجاهدات خوی را
به نسل های آینده انتقال دهیم.
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د اسالمي حاکامنو ،اخالق او صفات

« ت داب آت ب صح ب »

دکتهور اسههامه عزیهز رئههیس وهنتههون کابهل نیههز طههی
صههحبتی اظهههار داشههت کههه از هنههر و مهههارت هههای
هنههری بایههد در راسههتای اهههدا اسههالمی و تطبیههق
برنامههه هههای امههارت اسههالمی اسههتفاده صههورت گیههردو
وی گفهههت کهههه سهههایر ارگهههان ههههای ماننهههد وزارت
اطالعههات و فرهنهها ،شههاروالی و سههایر ارگههان هههای
نیازمنههد میتواننههد از مهههارت هههای هنههری اسههتادان و
محصالن ایهن هوهنځی در راسهتای تطبیهق برنامهه
های شان استفاده نموده و ایجاد هماهنگی کنند.
وهنمههل دوکتههور محمههود آریههوبی رئههیس ههوهنځی
هنرهههای زیبههای وهنتههون کابههل گفههت کههه ایههن
ههوهنځی دارای رشههته هههای گرافیهها ،فوتههوگرافی،
سههینما وتیههاتر ،نقاشههی ،هنرهههای تزئینههی ،تصههنیف و
ترانههه و ادبیههات نمایشههی مههی باشههد کههه هههر کههدام
میتواند بهه بهتهری وجههه وسهیله خهوبی یهام رسهانی
بههوده و باعههث تنههویر اذهههان جامعههه در رتههو ارزش
های دین اسالم گردد.
در این نمایشگاه چند ارچهه ترانهه ،نمایشهنامه ،فلهم و
تصههویر و هنرهههای خطههاطی ،نقاشههی و مینههاتوری کههه
هههر کههدام انعکههاس دهنههده هنرهههای اصههیل افغههانی
ارزش ههههای دیهههن مقهههدس اسهههالم و مبهههارزات
مجاهههدین راه اسههالم در مقابههل متجههاوزین بههود بههه
نمای گذاشته شد .
در اخیههر تحههایفی نیههز از جانههب وزارت تحصههیالت
عالی به تعهدادی از محصهالن و اسهتادانی کهه در ایهن
نمایشگاه خوب درخشیدند توزیع شد.

 .11کړې ژم ې تررسه کول

ترتیب کننده :حنیفی
موسههی ،عَلَی ههِ الس هالم ،قههارون را نصههیحت کههرد
َحسههنَ اهللن الیههاو نشههنید و
ِسههن کَمهها ا َ
کههه :اَح ِ
عاقبت شنیدی.
آن کس که به دینار و درم خیر نیندوخت
سر عاقبت انهدر سهر دینار و درم کههرد
خواهی که ممتّع شوی از دنیی و عقهبی
با خلق کرم کن چو خدا با تو کرم کهرد
عههرب گویههد :جنههد وَ بتَم هننن فَ هاِن الفائههدََ اِلَی هاَ
عائدَ؛ یعنی بهبخ و منّهت منهه کهه نفهع آن بهه
تو باز می گردد.
درخت کهرَم هر کجا بیهخ کرد
گذشت از فلا شاخ و بابی او
گر امّیدواری کز او بهر خهوری
بهه مهنّت مهنه ارّه بهر های او
شکر خدای کن که موفق شدی به خیر
ز انعام و فرل او ،نهه معهطّل گهذاشتت
منّت منه که خدمت سلطان کنی همی
منّت شناس از او که به خدمت بداشتت
گلستان » سعدی»

غوره ویناوې!
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راټولونکی :نارص خان شېرزی
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جام فوتسال پوهنتون پولی تخنیک کابل ...
مسابقات ِ
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در این م سابقات ،تیم ساختمان های تران سپورتی نایب
قهر مان و تیم تک نالوژی کیم یاوی در جای گاه سهههوم
ایستاد.
وهنوال عبدالرشههید اقبال رئیس وهنتون ولی تخنیا
کابل در ختم این مسابقات ،ورزش را ضامن صحتمندی
خوانده گفت که ورزش همواره یام آور صلح و اتحاد در
جامعه می باشد.
همچنان ،سههید انورشههاه سههادات مدیر عمومی ورزش
آمریت انسههجام خدمات محصههالن وزارت تحصههیالت
عالی گفت که این وزارت متعهد اسهههت تا زمینه رشهههد
مهارت ها و شگوفا ساختن استعداد های جسمی و ذهنی
محصههالن را از طریق برگزاری تورنمنت های ورزشههی
فراهم سازد.

لیکوال :الحاج مولوي عبدالباقي حقاين
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آقای سههادات افزود که بر اسههاس طرح منظور شههده
آمریت انسههجام خدمات محصههالن ،قرار اسههت چنین
مسههابقات ورزشههی در سههائر وهنتون های کشههور نیز
برگزار شود.
گفتنههی اسههت کههه عبههداهلل مههرادی بههازیکن تههیم
جیولوژی و معدن ایهن جهام فوتسهال عنهوان بهتهرین
گلزن را کسب کرد.
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