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 رسالت پوهنًحی اقتصاد چیست

داند تا با مدیریت موثر منابع انسانی، تحصیلی و تعلیمی، پوهنحی اقتصاد رسالت و وظیفه خود می

طور فشرده رسالت این پوهنحی شامل جدید را برای دانش آموزان عرضه نماید. بهتحصیالت معیاری و 

 باشد:های ذیل میفعالیت

ارائه تحصیالت عالی معیاری در چهارچوب کاریکولم پوهنتون، البته با درنظرداشت اوضاع  •
 های جامعه.اقتصادی، اجتماعی  و نیازمندی

 ی دانش آموزان.استخدام استادان مجرب و متخصص و متعهد برا  •
های دوره کارآموزی، عملی و به راه ارتقای ظرفیت دانش آموزان از طریق فراهم آوری زمینه •

 انداختن تحقیقات علمی و عملی.
 ارتقای ظرفیت کارمندان پوهنحی و ایجاد اداره سالم و پاسخگو برای دانش آموزان و پوهنتون •

 پوهنًحی اقتصاد 

 معرفی پوهنًحی اقتصاد

 است که درآغاز فعالیت این پوهنتون دنیا پوهنتون یکی از پوهنحی های  دنیاپوهنتون تصاد اق پوهنحی

 .مستقل آغاز به کار نمود به حیث یک پوهنحی 1388در سال 

 ، ( Bachelor of Business Administration)اداره تجارت  دیپارتمنت  سه این پوهنحی شامل  

باشد که می  (International Trade)و تجارت بین الملل ( Bachelor in Science Finance)مالی 

مصروف ارائه خدمات تحصیلی است که فعال در دو نمایندگی پروان سوم و دارالعمان در والیت کابل 

دوره فارغ داده است  هشتباشد. این پوهنحی تا اکنون آن فعال می و مالی  تنها دیپارتمنت اداره تجارت

ن در بازار کار به خوبی از خود شایستگی نشان داده  و وظایف مناسب و خوبی که اکثرا فارغ التحصیال

 را به وجه احسن پیش می برد .

پوهنحی اقتصاد در اوقات روزانه و شبانه زمینه آموزش علم را برای محصالن فراهم کرده است. 

، ر دیپارتمنت مالی ، آم ئیس پوهنحی، آمر دیپارتمنت اداره تجارترساختار اداری این پوهنحی شامل 

کمیته ارتقاء  ،ریاست جلسات شورای علمی باشد. رییس پوهنحیمدیر تدریسی و بقیه استادان کدری می

کمیته کمیته توسعه کریکولم، کمیته تحقیقاتی، نشراتی و  کمیته نظم و دسپلین پوهنحی، کیفیت پوهنحی،

 باشد.فرهنگی پوهنحی را دارا می

استاد دیگر، به  صورت بالمقطع با  28استاد دائمی و  7باشد که نفر می 35ی پوهنحتعداد استادان این 

و پوهنحی همکاری دارند. قابل یاد آوری است که  استادان پوهنحی  اقتصاد تماما دارایی اسناد ماستری 

 می باشند.دکتورا 

 اهداف استراتیژیک پوهنًحی اقتصاد

پوهنتون دنیا به قرار زیر است پوهنًحی اقتصادبه طور کلی اهداف استراتیژیک   

 درصد؛  60افزایش اعضای کادر علمی به میزان  .1

 اقتصاد و علوم مدیریت در مقطع دکترا؛  ایجاد رشته .2
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 اهداف مشخص

تامین شرایط تحصیلی به سطح عالی مطابق معیارهای پذیرفته شده ملی و بین المللی در رشته اداره  .1

 ؛تجارت

 و مالی در رشته اداره تجارت طور مداومبهبود کیفیت تحصیالت عالی به .2
پرورش و انکشاف استعدادهای فکری و علمی محصالن در فراگیری دانش اقتصادی به صورت  .3

نظری و عملی و ارتقاء مهارتهای کاری و اندوخته های اقتصادی آنها برای خدمت گذاری بهتر و 

 مؤثر به مردم و جامعه؛

 ل دانش و تکنالوژی معاصر با بکارگیری تجربه های جهانی؛انتقا .4

نوآوری در شیوه تدریس به منظور تربیت کادرها در بخش و رشته های مشخص اقتصاد که  .5

 جوابگوی نیازمندی های فعلی و آینده در کشور باشد؛
 

 اهمیت و ضرورت 

هاست. در همه جوامع، انسان های مهم زندگیهای اقتصادی و مسائل مربوط به آن یکی از جنبهفعالیت
چه گذشته و چه حال، افزایش سطح رفاه و برخورداری آحاد جامعه از امکانات مادی بیشتر و بهتر، از 

ی مسائل اقتصادی، های بسیار مهم بشر بوده است.  پس اهمیت آن به این دلیل است که در عرصههدف 
توانند برای استفاده نسانی به کمک علم اقتصاد میدهد. جوامع ا راه انتخاب بهتر را به انسان آموزش می

 ابی به نتیجه مطلوب به کار گیرند.تری بیابند و آن را برای دستیسباز منابع محدود خود روش منا
ها راکد و شود، سرمایهدر کشورهای جهان سوم یا در حال توسعه که از منابع اقتصادی استفاده نمی

ترین های متخصص در این بخش هستیم تا با کمنیرد نیازمند انساگگذاری درست صورت نمیسرمایه

 .امکانات بتوانند از منابع محدود استفاده متفاوت نمایند
 آینده شغلی

آینده شغلی رشته اقتصاد روز به روز در حال بهبود است و بازار کار درخشانی برای آن در حال ایجاد 
ی است. به زبان عامیانه هدف این است سازنهیبهف اصلی شدن است. در رشته اقتصاد به لحاظ علمی هد

بتوانیم بیان کنیم که چه مقدار از منابعی را که در اختیار داریم مصرف چه کاری کنیم تا حداکثر منفعت 
ترین کاربردی است باالخص که در دنیای امروز بزرگ رشتهکرا به دست آوریم. بناًء اقتصاد ی

بازار کار اصلی رشته  نیبنابرا آب، نفت، انرژی، زمین و ... است.  ازجمله درگیری، جدال بر سر منابع
 .دهندیمرا تشکیل   اقتصاد، بحث بازارهای مرتبط با منابع

نکتههه مهههم در مههورد آینههده شههغلی و بههازار کههار اقتصههاد ایههن اسههت کههه ایههن رشههته باعههث سههاختن ذهنههی  
غ التحصهههیل ایهههن رشهههته بهههه جهههز مهههوارد شهههود و افهههراد فهههارگر بهههرای محصهههالن میفعهههال و انتخهههاب

تواننهههد بهههه فکهههر چیهههدن تهههدارکات و ایجهههاد مشهههخص کهههه بههها دیگهههران کهههار کننهههد و یههها در دولهههت، می
 های خدماتی و بازرگانی شخصی نیز باشند.   شرکت



بههرای تصههاحب بههازار کههار بایههد ایههن رشههته را در پوهنتههون معیههاری بخوانیههد، چههون پوهنتههون خههوب 
شههود و فرهنههگ خهههوب تحصههیلی باعهههث ایجههاد خالقیهههت و در شهههما می باعههث ایجههاد فرهنهههگ خههوب

 .گرددهای شما میرشد مهارت

 شرایط پزیرش 

محصل فارغ صنف دوازدهم باشد و سند فراغت داشته باشد در صورت موجود نبودن سند فراغت  .1
 .شودمیی مربوط وزارت معارف خواسته هابخش محصل از  سالهسهمحصل با یک استعالم نمرات 

 ت کشور باشند.یحصل دارای تذکره تابعم .2
 محصل در زمان داخله باید شش قطعه  عکس را با خود داشته باشند .3

 شرایط تکمیل و فراغت دور لیسانس 

 شود.سال می 3سمستر که مجموعاً  6تکمیل نمودن  •

 سال. 3داشتن نمرات کامیابی در هر سمستر تا  •

 .یحً پوهن تحصیلیتکمیل نمودن کریدت مجموعی و نصاب  •

 ترتیب و تنظیم نمودن مونوگراف تحصیلی و دفاع از آن. •

 در پوهنتون.  نیپلیس یدرعایت نمودن همه مقررات و اصول نظم و  •
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 قویم اکادمیکت .1

 دیپارتمنت ها ➢

 اداره تجارت .1

در این  درمجموعآغاز به فعالیت نمود، که  1388 دیپارتمنت اداره تجارت با تأسیس پوهنحی در سال

، که هر ردیگیمسمستر فرا  ششکریدت را محصالن در   180رشته در کریکولم موجود به تعداد 

 .برداردهفته درسی را در  20سمستر 

قابل یاد آوری است که در هر سال دو سمستر تعریف شده است، که بعد از تکمیل تمامی سمستر ها،  
 .شودیمره تجارت پوهنحی اقتصاد شمرده فارغ رشته ادا

ی آموزش تحصیالت عالی است، هدف از تشکیل این ها دورهدوره لیسانس رشته اداره تجارت یکی از 
. محصلین در این باشدیمی دولتی و خصوصی هاسازمان ازیموردندوره، آموزش نیروی متخصص 

ی هاسازمان ازیموردنو نیازهای تخصصی  شوندیمدوره، با مسائل نظری و کاربردی این رشته آشنا 
 های شرکتی مدیریت هابخش  ترینمهم دولتی و خصوصی را برآورده کنند. رشته اداره تجارت از 



بین خود مشتریان و خریدارانش ارتباط تجاری خوبی برقرار  تواندیمتجاری است زمانی یک شرکت 
یریت تجاری یک بنگاه اقتصادی را به عهده کند که یک مدیر تجاری موفق داشته باشد . فردی که مد

در جذب مشتریان و عرضه و معرفی صحیح و اصول محصول یا خدمات یک شرکت تالش  ردیگیم
 دارد. هاشرکتاست که نقش اساسی در سود و زیان فردی  مدیر تجاری، طبیعی طوربهو  کندیم

ی تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی هادورهاداره تجارت، یکی از  
دولتی و خصوصی در زمینه  هایشرکتو  هاموسسه، هااداره، هاسازمان ازیموردنانسانی متخصص 

 .باشدیمدر سطوح مختلف  گوناگون هایهدفتجارت با وظایف و 

 دیپارتمنت مالی .2

در این  درمجموعآغاز به فعالیت نمود، که  1388 دیپارتمنت اداره تجارت با تأسیس پوهنحی در سال

کریدت امریکایی میگردد  120اروپایی که مساوی به  کریدت  180رشته در کریکولم موجود به تعداد 

 .برداردهفته درسی را در  20سمستر  ، که هرردیگیمسمستر فرا  ششرا محصالن در 

قابل یاد آوری است که در هر سال دو سمستر تعریف شده است، که بعد از تکمیل تمامی سمستر ها،  
 .شودیمفارغ رشته اداره تجارت پوهنحی اقتصاد شمرده 

 ی آموزش تحصیالت عالی است، هدف از تشکیل این دوره،هادورهیکی از مالی دوره لیسانس رشته 
. محصلین در این دوره، با باشدیمی دولتی و خصوصی هاسازمان ازیموردنآموزش نیروی متخصص 

ی دولتی و هاسازمان ازیموردنو نیازهای تخصصی  شوندیممسائل نظری و کاربردی این رشته آشنا 
 تجاری است زمانی هایشرکت ی مدیریت هابخش  ترینمهم از  مالیخصوصی را برآورده کنند. رشته 

 مالیبین خود مشتریان و خریدارانش ارتباط تجاری خوبی برقرار کند که یک مدیر  تواندیمیک شرکت 
در جذب مشتریان و  ردیگیمیک بنگاه اقتصادی را به عهده  مالیموفق داشته باشد . فردی که مدیریت 

 و ترتیب درست صورت حساب های مالی و داد و ستد عرضه و معرفی صحیح و اصول محصول
است که نقش اساسی در سود و فردی  مالیمدیر  طبیعی طوربهو  کندیمیک شرکت تالش  معیاری مالی

 دارد. هاشرکتزیان 

الی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی ی تحصیلی آموزش عهادوره، یکی از رشته مالی  
دولتی و خصوصی در زمینه  هایشرکتو  هاموسسه، هااداره، هاسازمان ازیموردنانسانی متخصص 

 .باشدیمگوناگون در سطوح مختلف  هایهدفتجارت با وظایف و 

 دیپارتمنت تجارت بین الملل  .3

در  درمجموعآغاز به فعالیت نمود، که  1388در سال با تأسیس پوهنحی  تجارت بین المللی دیپارتمنت 

کریدت امریکایی  120کریدت  اروپایی که مساوی به  180این رشته در کریکولم موجود به تعداد 

 .برداردهفته درسی را در  20، که هر سمستر ردیگیممیگردد را محصالن در شش سمستر فرا 

، ریف شده است، که بعد از تکمیل تمامی سمستر هاقابل یاد آوری است که در هر سال دو سمستر تع 
 .شودیمفارغ رشته اداره تجارت پوهنحی اقتصاد شمرده 

ی آموزش تحصیالت عالی است، هدف از تشکیل هادورهیکی از  تجارت بین المللیدوره لیسانس رشته 
. باشدیم بین المللی ی دولتی و خصوصیهاسازمان ازیدنموراین دوره، آموزش نیروی متخصص 

و نیازهای تخصصی  شوندیممحصلین در این دوره، با مسائل نظری و کاربردی این رشته آشنا 
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از  تجارت بین المللیرا برآورده کنند. رشته بین المللی  ی دولتی و خصوصی هاسازمان ازیموردن
یان و بین خود مشتر تواندیماری است زمانی یک شرکت تج هایشرکتی مدیریت هابخش  ترینمهم 

موفق داشته باشد . فردی که مدیریت  تجارینش ارتباط تجاری خوبی برقرار کند که یک مدیر خریدارا 
در جذب مشتریان و عرضه و معرفی صحیح و اصول  ردیگی میک بنگاه اقتصادی را به عهده  تجاری

و  کندیمالی و داد و ستد معیاری مالی یک شرکت تالش محصول و ترتیب درست صورت حساب های م

 دارد. هاشرکتکه نقش اساسی در سود و زیان  فردی است مدیر تجاری طبیعی طوربه

ی تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره هادوره، یکی از  تجارت بین المللیرشته  
دولتی و  هایشرکتو  هاموسسه، هااداره، هاسازمان ازیموردنآموزش نیروی انسانی متخصص 

گوناگون در سطوح مختلف  هایهدفبا وظایف و بین المللی در زمینه تجارت  بین المللی خصوصی

 .باشدیم

 گرایش ➢

 و مالی . دوره لیسانس رشته اداره تجارتباشدیمفعال  رشتهدو در حال حاضر، در پوهنحی اقتصاد، 

وی متخصص عالی است، هدف از تشکیل این دوره، آموزش نیر ی آموزش تحصیالتهادورهیکی از 

. محصلین در این دوره، با مسائل نظری و کاربردی باشدیمی دولتی و خصوصی هاسازمان ازیموردن

سازمان های دولتی و خصوصی را برآورده  ازیموردنو نیازهای تخصصی  شوندیمآشنا  ها  این رشته

 ولیدی و خدماتی ت ، های تجاریهای مدیریت شرکتترین بخش از مهمومالی   رشته اداره تجارت کنند.

و تواند بین خود مشتریان و خریدارانش ارتباط تجاری خوبی برقرار کند است زمانی یک شرکت می

و  تجاریموفق داشته باشد. فردی که مدیریت ومالی   تجاریکه یک مدیر بتواند مفاد بیشتر کسب نماید 

رضه و معرفی صحیح و اصول گیرد در جذب مشتریان و عتصادی را به عهده مییک بنگاه اق مالی 

ش فردی است که نق ،و مالی  تجاریمدیر  طور طبیعیکند و بهرکت تالش میمحصول یا خدمات یک ش

های تحصیلی آموزش یکی از دوره اداره تجاری،رشناسی ها دارد. دوره کااساسی در سود و زیان شرکت

ها، ها، ادارهسازمان ازیموردنعالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص 

در سطوح های گوناگون با وظایف و هدف تجارتهای دولتی و خصوصی در زمینه ها و شرکتموسسه

 .باشدکارشناسی می

 یپوهنحً دروس  ➢

دروس پوهنتون شمول و که عبارت اند از  شودیمبه سه بخش تقسیم  پوهنًحی  یا مضامین  دروس

کریدت  120کریدت اروپایی که معادل به  180 که در مجموع این برنامه  یاریاخت و   اساسی ، اجباری

 امریکایی میشود تدریس میگردد

 نت مالی مضامین دیپارتم ➢

یا مضامین که عبارت اند از دروس  شودیمبخش تقسیم  سه به دیپارتمنت مالی  یا مضامین  دروس

 یاریاخت و پوهنتون شمول و اساسی ، اجباری  

 کریدت(  15)  مضامین پوهنتون شمول
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 نوشتار موثر دری •
 نوشتار موثر انگلیسی •
 مقدمه جامعه شناسی •
 1روش تحقیق  •

 ت( کرید 45) مضامین اساسی

 مطالعت افغانستان •
 2و  1ریاضیات مالی  •

  2و  1یت مدیر •

  2و  1بازاریابی  •

  1احصائیه  •

 مدیریت منابع بشری  •
 تکنالوژی معلوماتی برای مدیران •
 اصول اقتصاد کوچک •
 اصول اقتصاد کالن •
 محاسبه مالی •

 کریدت (  60) مضامین اجباری 

 حقوق تجارت افغانستان  •
 رفتار سازمانی  •
 ارتباطات تجارتی  •
 2روش تحقیق  •

 اخالق تجارتی •
 مذاکره تجارتی •
 ت بازاریابییقاتحق •
 اقتصادی و استراتیژی جغرافیایی  •
 2احصائیه  •

 مدیریت عملیات •
 پالیسی و استراتیژی تجارتی •
 مدیریت چند فرهنگی •
 جسابداری مدیریتی  •
 بازاریابی بین المللی •

 مدیریت پروژه •
 کریدت (  60)   مضامین اختیاری

 یامور مالی بین الملل •
 نظریه و سیاست پولی •
 اقتصاد بین الملل •



 نهاد های مالی اری وبانکد •
 امور مالی شرکت های  •
 پیش بینی کسب و کار •
 مدیریت سرمایه گذاری و پورت فولیو •
 مدیریت مالی  •
 امور مالیه اسالمی  •
 پالیسی مالی افغانستان •
 مدیریت خطر •
 امور تفتیش •
 کارآموزی و مونوگراف •

 ارت مضامین دیپارتمنت اداره تج ➢

که عبارت اند از دروس یا مضامین  شودیمیم به سه بخش تقس دیپارتمنت مالی  یا مضامین  دروس

 یاریاخت و پوهنتون شمول و اساسی ، اجباری  

 کریدت( 15مضامین پوهنتون شمول ) 

 نوشتار موثر دری •
 نوشتار موثر انگلیسی •
 مقدمه جامعه شناسی •
 1روش تحقیق  •

 کریدت( 45مضامین اساسی) 

 طالعت افغانستانم •
 2و  1ریاضیات مالی  •

  2و  1دیریت م •

  2و  1بازاریابی  •

  1احصائیه  •

 مدیریت منابع بشری  •
 تکنالوژی معلوماتی برای مدیران •
 اصول اقتصاد کوچک •
 اصول اقتصاد کالن •
 محاسبه مالی •

 کریدت ( 60مضامین اجباری ) 

 حقوق تجارت افغانستان  •
 رفتار سازمانی  •
 ارتباطات تجارتی  •



 2تحقیق  روش •

 اخالق تجارتی •
 مذاکره تجارتی •
 بازاریابی در  تحقیقات •
 اقتصادی و استراتیژی جغرافیایی  •
 2احصائیه  •

 مدیریت عملیات •
 پالیسی و استراتیژی تجارتی •
 مدیریت چند فرهنگی •
 جسابداری مدیریتی  •
 بازاریابی بین المللی •
 مدیریت پروژه •

 

 کریدت ( 60مضامین اختیاری ) 

 یت ارتباطات مشتریانرفتار مشتری و مدیر •
 ثات کوچککار آفرینی و تشب •
 مدیریت سیستم اطالعات •
 مدیریت کیفیت جامع •
 رهبریت و تیم سازی •
 سیستم مدیریت مقایسوی •
 تجارت بین المللی •
  تحولمدیریت  •
 مدیریت خطر •
 کارآموزی و مونوگراف •

 

 

 مضامین دیپارتمنت تجارت بین المللی  ➢

دروس یا مضامین که عبارت اند از  شودیمبخش تقسیم  به سه دیپارتمنت مالی  یا مضامین  دروس

 یاریاخت و پوهنتون شمول و اساسی ، اجباری  

 کریدت(  15مضامین پوهنتون شمول ) 

 نوشتار موثر دری •
 نوشتار موثر انگلیسی •
 مقدمه جامعه شناسی •



 1روش تحقیق  •

 کریدت(  45مضامین اساسی) 

 مطالعت افغانستان •
 2و  1ریاضیات مالی  •

  2و  1مدیریت  •

  2و  1بازاریابی  •

  1احصائیه  •

 مدیریت منابع بشری  •
 تکنالوژی معلوماتی برای مدیران •
 اصول اقتصاد کوچک •
 اصول اقتصاد کالن •
 محاسبه مالی •

 کریدت (  60مضامین اجباری ) 

 حقوق تجارت افغانستان  •
 رفتار سازمانی  •
 ارتباطات تجارتی  •
 2روش تحقیق  •

 اخالق تجارتی •
 مذاکره تجارتی •
 ت در  بازاریابیتحقیقا •
 ی جغرافیایی اقتصادی و استراتیژ •
 2احصائیه  •

 مدیریت عملیات •
 پالیسی و استراتیژی تجارتی •
 مدیریت چند فرهنگی •
 جسابداری مدیریتی  •
 بازاریابی بین المللی •
 مدیریت پروژه •

 کریدت (  60مضامین اختیاری )  

 روش های واردات و صادرات •
 حقوق تجارت بین الملل •
 لمللسازمان های بین ا •
 استراتیژی تجار بین الملل •
 فیا و تاریخ صنایعجغرا •
 اقتصاد منطقوی  •



 امور مالی بین الملل  •
 حسابداری بین الملل •
 اقتصاد بین الملل •
 کار آفرینی و مدیریت تشبثات کوچک •
 کارآموزی و مونوگراف •

 

اقتصاد به سیستم کریدت اروپایی   پوهنًحیبرنامه لیسانس مضامین درسی 

(ECTS) به تفکیک سمستر 

ضامین سمستر اولجدول م  

Code Course ECTS Credits Period of Courses 

FON 50 Dari Effective Writing I & II 
3 30 

GEN 100 Afghanistan Studies 3 30 

FON 52 Introduction to Sociology 
3 30 

FON 53 Methodology I 3 30 

GEN101 Islamic Culture 
3 30 

GEN 104 Management I & II 6 60 

GEN 102 Financial Mathematics I 4 30 

GEN 103 Financial Mathematics II 4 30 

 جدول مضامین سمستردوم

Code Course ECTS Credits Period of Course 

GEN 105 Marketing I & II 6 60 

GEN 108 Financial Accounting 4 30 

GEN 107 Human Resource Management 
4 40 

GEN 106 Statistics I 3 30 

GEN 109 Principles of Microeconomics 4 40 

GEN 110 Principles of Macroeconomics 4 40 

GEN 111 
Information Technology For 

Managers 

3 30 



 جدول مضامین سمستر سوم

 Code Course  ECTS Credits Period Of Course 

BUS 200 Afghan Business Law 4 40 

BUS 201 Organizational Behavior 4 40 

BUS 202 Business Communication  4 40 

BUS 203 Methodology II 4 40 

BUS 204 Business Ethics 4 40 

BUS 205 Business Negotiation 4 40 

BUS 206 Marketing Research 4 40 

BUS 207 Geo-economics and Geo-strategy 4 40 

مدول مضامین سمستر چهارج  

Code Course  ECTS Credits Period of Course 

BUS 208 Statistic 2 4 40 

BUS 209 Operational Management  4 40 

BUS 210 Business Policy and Strategy 4 40 

BUS 211 Multicultural Management 4 40 

BUS 212 Managerial Accounting 4 40 

BUS 213 International Marketing 4 40 

BUS 214 Project Management 4 40 

اداره تجارت( دیپارتمنت)جدول مضامین سمسترپنجم  

 Code Course  ECTS Credits Period Of Course 

BBA 320 Consumer Behavior and CRM 
5 50 

BBA 321 
Entrepreneurship and Small 

Business Management  

5 50 

BBA 322 Management Information Systems 5 50 

BBA 323 Total Quality Management 
5 50 

BBA 324 Leadership and Team Building 5 50 

BBA 325 Comparative Management 5 50 

 



اداره تجارت( دیپارتمنت)جدول مضامین سمسترششم  

Code Course  ECTS Credits Period Of Course 

BBA 326  International Business 
5 50 

 BBA 327 Change Management 5 50 

BBA 328  Banking And financial Institution 
5 50 

FIN 350 Risk Management 5 50 

 Internship or dissertation 10  

 (یلام) دیپارتمنت جدول مضامین سمسترپنجم

 Code Course  ECTS Credits Period Of Course 

BBA 320 International Finance 
5 50 

BBA 323 Monetary theory and policy  
5 50 

BBA 322 International economics 5 50 

BBA 321 Banking and financial Institution 
5 50 

ACC 366 Auditing 
5 50 

FIN 344 Corporate Finance 
5 50 

 

) دیپارتمنت مالی(جدول مضامین سمسترششم  

Code Course  ECTS Credits Period Of Course 

FIN 345 Business Forecasting 4 40 

FIN 346 
Assets and portfolio 

Management 

4 40 

FIN 347 Financial Management 4 40 

FIN 348 Islamic Finance 4 40 

FIN 349 Afghanistan Fiscal Policy 4 40 

FIN 350 Risk Management 4 40 

 Internship or dissertation 6  

 



 تجارت بین الملل( دیپارتمنت)جدول مضامین سمسترپنجم

 

 Code Course  ECTS Credits Period of Course 

IBUS 390  Import and Export Procedures 
5 50 

IBUS 391 International trade law 
5 50 

IBUS 392 International Organization 5 50 

IBUS 393 International Business Strategy 
5 50 

IBUS 394 Industrial History and Geography 5 50 

IBUS 395 Regional Economics 5 50 

 

تجارت بین الملل( دیپارتمنت)جدول مضامین سمسترششم  

 

Code Course  
ECTS Credits Period Of 

Course 

FIN 340 International Finance 5 50 

IBUS 397 International Accounting 5 50 

FIN 342 International Economics 5 50 

BBA 321 
Entrepreneurship and small business 

Management 

5 50 

  Internship or dissertation 10  

 

 

 

 

 

 

 



 انسق لسیا فو برنامه ماستری ➢

 

 ، نهاد با اعتبار علمیبخش های این پوهنتون دنیا همچون دیگر آمریت برنامه های فوق لیسانس 

بسیار با  در این بخش  ، تدوین استراتیژییبا توجه به عوامل مختلف محیطی و در شرایط امروز

پوهنتون در آینده نیازمند بخش ماستری و دکترای این اهمیت میباشد؛ زیرا مقابله با چالش های فرا راه 

این بخش ، حل مسائل مهم و اساسی نماید. عالوه بر اینیک برنامه استراتیژیک جدید را میتدوین 

مام بخش های به عنوان زیرسیستم های این پوهنتون نیازمند تالش تیمی اعضای کادر علمی و هماهنگی ت

 بخش ماستری و دکترای باشد. روی همین دلیل، تمام اعضای کادری، خدماتی و ادارینتون میپوه

کارهای مناسبی را برای بهبود وضعیت پوهنتون پوهنتون باید در مورد این چالش ها تعمق نمایند و راه

 . رقابتی اتفاق نظر ایجاد نمایند در یک فضای

 
 آمریت برنامه های فوق لیسانسمعرفی مختصر  ➢

 

جواز فعالیت خویش را از وزارت محترم تحصیالت عالی به  30/02/1388پوهنتون دنیا بتاریخ 

نخستین برنامه ماستری خویش را زیر نام  1393و در سال  دست آورد و رسماً به فعالیت آغاز نمود.

مالی، مدیریت بازاریابی، مدیریت منابع انسانی و  اداره تجارت با پنج گرایش )اداره عامه، مدیریت

رهبری( ایجاد نمود و در عمل اقدام به جذب محصالن در دو رشته اداره عامه و مدیریت مالی کرد. و 

 دوره فراغت موفقانه را پشت سر گذشتانده است.  سهتاریخ به بعد این بخش تا کنون  از آن

آمریت برنامه های فوق لیسانس پوهنتون دنیا دارای یک بورد ماستری و دکترا، کمیته تیز، 

فصلنامه علمی، مرکز مطالعات و تحقیقات و دو بخش اداره عامه و مدیریت مالی زیر چتر معاونیت 

دنیا  طور کلی در آمریت برنامه های فوق لیسانس پوهنتون امور علمی به فعالیت خویش ادامه میدهد. به

تن دیگر  15تن اعضای کادر علمی و  10تن به طور دایمی مشغول اند که از این میان  25به تعداد 

 اعضای تقویتی کادر علمی و خدماتی این بخش اند. 

ه سازی وزارت با توجه به اهمیت برنامه استراتیژیک آمریت برنامه های فوق لیسانس و زمین

سعه برنامه های بیشتر بخش فوق لیسانس و همچنان کسب سه محترم تحصیالت عالی برای گسترش و تو

تصدیق نامه بین المللی پوهنتون دنیا و تالش برای کسب تصدیق نامه اعتباری از ارتقای کیفیت وزارت 

 تون دنیا باز گردد. دکترای پوهن تحصیالت عالی، راه های شگوفایی و توسعه برنامه ماستری و

با توجه کیفیت پوهنتون دنیا و مطالعاتی بخش ماستری و دکترای  درسیهای برنامهبراین اساس، 

سیستم انتقال کریدت اروپا برنامه های کشورهای مختلف و معیارهای بین المللی با سیستم متفاوت )

ECTSدر قالب همین نظام ر مقطع ماستری سه دور فراغت دو تا کنون  نماید( را در افغانستان تطبیق می

 ت. آموزشی داشته اس



 برنامه های فوق لیسانسوضعیت فعلی  ➢
 ، مطالعاتی و خدماتیدنیا دارای ظرفیت های خوب تدریسیپوهنتون بخش ماستری و دکترای 

و ...  ، البراتور کمپیوتریمجهز است که از صنوف درسی استندرد، تاالرکنفرانس ها ، کتاب خانه

 .ار میباشدبرخورد

تن اعضای کادر داخلی  25 دارایبا سه دوره فراغت موفقانه پوهنتون بخش ماستری و دکترای 

و بقیه به صورت مدعو و قراردادی مشغول به تن اعضای خدماتی  15و خارجی در سطح دکترا و 

را در داخل تن با درجه تحصیل دکت 8ا خارجی و دارای درجه دکترنفر  7 میان این باشند. درتدریس می

  .هستند کشور

بخش ماستری پوهنتون دنیا به دو دسته قابل تقسیم بندی اند؛ یکی محصالنی که رشته محصالن 

های اقتصاد، اداره تجارت و اداره عامه را در لیسانس فرا گرفته اند و دسته دوم محصالنی که باید یک 

صصی وارد رشته اداره های غیر تخ سمستر کورس های پیشنیاز را فرا بگیرند؛ زیرا آنها از رشته

بعد از سپری نمودن امتحان کانکور تجارت میشوند. اما به طور کلی همه محصالن در بخش ماستری 

ر نظرداشت رشته و ترین نمره با دبا اخذ بلند اختصاصی که از سوی اداره ملی امتحانات اخذ میشود،

 ی یابند.مربوطه راه م رشته و گرایش محصل به  یعالقه مندی شخص

آمریت برنامه های فوق لیسانس پوهنتون دنیا تحت نام اداره تجارت در دو گرایش )اداره عامه و 

امور مالی( محصالن را جذب نموده است؛ اما در نظر است تا در سه گرایش دیگر )مدیریت بازاریابی، 

ای حقوق جاد رشته همن توجه به ایمدیریت منابع انسانی و رهبری( را نیز مد نظر قرار دهد. در ض

عامه، روابط بین الملل، کمپیوتر ساینس را در مقطع ماستری و رشته امور مالی و بانکی و همچنان 

 اداره عامه را در مقطع دکترا آغاز نماید. 

یکی از برجستگی های آمریت برنامه های فوق لیسانس پوهنتون دنیا استخدام کادر علمی بین 

ون دنیا میباشد. بنابراین، با توجه به ظرفیت موجود و گسترش اعضای کادر جربه در پوهنتالمللی و با ت

داخلی و خارجی این بخش، زمینه های خوبی برای ایجاد برنامه های دکترا و ماستری رشته های دیگر 

 نیز مساعد گردیده است. 

 عامه، خصوصی وبه طور کلی، پوهنتون دنیا با سازمان های علمی، آموزشی، تحقیقاتی، 

سفارتخانه ها برای تامین ارتباط بهتر و تعامل و تبادل محصل و استاد از جمله نهادهای مشهور در سطح 

کشور میباشد. از این رو، راه ها و روشهای گسترش فعالیت های علمی و تحقیقی پوهنتون بیشتر از پیش 

 مساعد گردیده است. 

تن می  100الون مطالعه با ظرفیت سی بوده که دارا  پوهنتون دنیا صاحب کتابخانه بسیار عالی

باشد که از ساعت جلد کتاب می 10000راجعین است. کتابخانه دارای باشد که جوابگوی نیاز روزمره م

روز  5شب به روی استادان، محصلین و کارمندان باز میباشد و می توانند برای مدت  8صبح الی  6

 21ن مجهز بوده و در آن به تعداد با سیستم انترنت رایگاند. کتابخانه کتاب را با خود برده استفاده نمای

 2800ای بخش الکترونیک بوده که بیش ازکتابخانه داره بر آن دستگاه کمپیوتر فعال وجود دارد. عالو

 جلد کتاب در آن وجود دارد.

 



 

پوهنًحی اقتصاد به سیستم کریدت  ق لیسانسفوبرنامه مضامین درسی 

 یک سمستربه تفک (ECTS)اروپایی 

شن( برنامه ماستری سات )فاندیاساجدول مضامین   

S. No. Trimester Code Subject 
Course 

Type 
L T P 

ECTS 

Credits 
Hrs/Wk 

1 

0 

MBA001 Introduction to Marketing F 6 0 0 6 12 

2 MBA002 Introduction to Management F 6 0 0 6 12 

3 MBA003 
Introduction to Public 

Administration 
F 6 0 0 6 12 

4 MBA004 
Introduction to Financial 

Management 
F 6 0 0 6 12 

5 MBA005 Afghanistan Administrative History F 6 0 0 6 12 

   Total  30 0 0 30 60 

 
جارت ( جدول مضامین سمستر اول برنامه ماستری ) اداره ت  

S. No. Trimester Code Subject 
Course 

Type 
L T P 

ECTS 

Credits 
Hrs/Wk 

6 

1 

MBA1101 Marketing Management Core 6 0 0 6 12 

7 MBA1102 Geo-economy and Geo Politic Core 6 0 0 6 12 

8 MBA1103 
Human Capital & Talent 

Management 
Core 4 0 2 6 12 

9 MBA1104 Strategic Management Core 4 0 2 6 12 

10 MBA1105 Managerial Accounting Core 2 0 4 6 12 

   Total  22 0 8 30 60 



 

جارت ( نامه ماستری ) اداره تمضامین سمستر دوم بر جدول  

S. No. Trimester Code Subject 
Course 

Type 
L T P 

ECTS 

Credits 
Hrs/Wk 

11 

2 

MBA2106 Project Management Core 4 0 2 6 12 

12 MBA2107 Organization Design Core 4 0 2 6 12 

13 MBA2108 Innovation & Entrepreneurship Core 4 0 2 6 12 

14 MBA2109 Leadership & Team Building Core 6 0 0 6 12 

15 MBA2110 Corporate Finance Core 2 0 4 6 12 

   Total  20 0 10 30 60 

 

اره عامه (سمستر سوم ) ادچدول مضامین برنامه ماستری   

S. No. Trimester Code Subject 
Course 

Type 
L T P 

ECTS 

Credits 
Hrs/Wk 

16 

G
ro

u
p

 P
u
b

li
c 

A
d

m
in

is
tr

at
io

n
 

MBA3112 Research Methodology Core 3 0 3 6 12 

17 MPA3101 Public Administration Law E.S 6 0 0 6 12 

18 MPA3102 Public Personal Management E.S 4 0 2 6 12 

19 MPA3103 Public Policy Administration E.S 6 0 0 6 12 

20 MPA3204 Public Finance management E.S 2 0 4 6 12 

21 MPA3205 
Labor Relations & Collective 

Bargaining 
E.S 6 0 0 6 12 

   Total  27 0 9 36 72 

 

 



 

ریت مالی ( ه ماستری ) مدی جدول مضامین سمستر سوم برنام  

S. No. Trimester Code Subject 
Course 

Type 
L T P 

ECTS 

Credits 
Hrs/Wk 

22 

G
ro

u
p

 F
in

an
ce

 

MBA3112 Research Methodology Core 3 0 3 6 12 

23 MFM3106 
Income, Employment & Economic 

Growth 
E.S 6 0 0 6 12 

24 MFM3107 
Political Economy/ 

Macroeconomic Development 
E.S 4 0 2 6 12 

25 MFM3108 International Financial Markets E.S 6 0 0 6 12 

26 MFM3209 Crisis & Financial Stability E.S 2 0 4 6 12 

27 MFM3210 Budgetary Planning & Control E.S 6 0 0 6 12 

   Total  27 0 9 36 72 

 

 امکانات ومنابع ➢

 ف( منابع بشریال

ان دارد. استادان مجرب و مسلکی که در عرصه تدریس، پوهنحی اقتصاد منابع بشری بسیار فعال و فراو

باشند. استادان دائمی اکثرًا در عرصه اداری مقاله نویسی و تحقیقات و رهنمایی محصلین مصروف می

برای بهبود کیفیت تدریس و ی که های مختلف پوهنحً باشند، بر عالوه آن در کمیتهنیز مصروف می

نان در بخش تکنالوژی معلوماتی که سهولت را برای محصلین و باشند. همچنظارت از آن مصروف می

 ، نیز از نیروی فعال بشری برخوردار است.اندکردهاستادان ایجاد 

 یکیزیب( منابع ف

به  یکیدن منابع فزفراهم آور یهمواره تالش برا  یآن، پوهنح تیفیو بهبود ک س یسهولت تدر یبرا 

و تخته و همچنان مجهز با  یبا داشتن صنوف مجهز با چوکپوهنتون  نینموده است که فعالً ا  نیمحصل 

. باشدیم نارهایمو س س یجهت استفاده در هنگام تدر کریپروحکتور و لود سپ ،کامپیوتر لیاز قب یتکنالوژ

در  یل یتحص یقرار دارد که در روزها نیل محص اریدر اخت زین یاریخانه معاست که کتاب یادآوریقابل 

 تخدمت دانش آموزان اس


