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د اقتصاد پروګرام
PASHTO

د اقتصاد پروګرام لوړو
زده کړو ته د چمتووالي
پروګرامونو د جملې څخه
دی چې لوړو زده کړو ته
د چمتووالي بری لیک
ترالسه کولو ته زمینه
برابروي.

د اقتصـاد پروګـرام د هغـو خلکـو لپـاره ترتیـب شـوی څـوک چـې ټولنیـز علـوم او د دې پـه چوکاټ
کـې پـه لومـړي ګام کـې اقتصـاد او قانون لوسـتل غـواړي .دا پروګـرام د هغو خلکو سـره هم لګېږي
څـوک چـې د شـخصي شـرکت پیلـول ،چلـول او پراختیا ورکـول زده کـول غواړي.
نومـوړې دوره پـه پوهنتـون کـې د اقتصـاد ،حقوقو او نورو ټولنیـز علومو پورې مربوطـو څانګو کې
د لـوړو زده کـړو ترسـره کولو لپاره اسـاس جوړوي.
دوه بېالبېلې څانګې
اقتصاد

•تاسـو بـه د خصوصـي سـکتور اقتصادي چـارو پورې مربوطـو موضوعګانو د مثال پـه توګه بازار
موندنـې ،مالـي صـورت حسـاب جوړولـو ،محاسـبه ،مشـرۍ او مدیریـت پـه اړه پوهـه ترالسـه
کـړئ .تاسـو به د شـخصي شـرکت پیلـول او چلـول زده کړئ.
قانون

•تاسـو بـه پـه ټولنـه کـې د قانون اهمیـت او په دې بانـدې د نړیـوال قانون اغیزې پـه اړه پوهه
ترالسـه کـړئ .تاسـو بـه خپل د حقوقي مسـایلو شـننې او سـنجولو ظرفیت ته ارتقـا ورکړئ.
تاسو په دې پروګرام کې الندې مهارتونه ترالسه کولی شئ

تاسـو به د عمومي سـکتور اقتصاد ،د خصوصي سـکتور اقتصاد ،شـرکت چلولو ،قانون او روانپوهنې
پـه بابـت خپلـې پوهـې تـه پراختیـا ورکړئ .تاسـو به په ټولنـه کې د اقتصـادي شـرایطو ،د هېوادونو
ترمنـځ سـوداګرۍ او پـه نړېوالـه ټولنـه کـې د شـرکتونو کـردار پـه اړه زده کـړه وکـړئ .تاسـو بـه د
خصوصـي سـکتور سـتونزې هوارولـو لپـاره د حـل الرې زده کـړئ .تاسـو به د انسـانانو د فکـر کولو،
احسـاس کولـو ،چلنـد کولـو او د نـورو انسـانانو سـره د تعامـل کولـو پـه څېـر موضوعګانـو سـره
معرفـت پیـدا کـړئ .تاسـو بـه په یو ولسـواکه ټولنـه کې د قانـون اهمیت پـه اړه پوهه ترالسـه کړئ
او پـوه بـه شـئ چـې زمـوږ قانـون د نړیـوال قانـون تـر اغېـزې الندې دی .تاسـو بـه خپـل د حقوقي
مسـایلو شـننې او سـنجولو ظرفیـت ته ارتقـا ورکړئ.
نوموړی پروګرام په الندې ډول ترتیب شوی دی

د اقتصـاد پروګـرام کـې د ثانـوي دورې دا عمومـي مضمونونـه شـامل دي :انګلیسـي ،تاریـخ ،بدنـي
روزنـه او روغتیـا ،ریاضـي ،طبیعـي علـوم ،دینـي علـوم ،ټولنیـز علوم ،او سـوېډني ژبه یا سـوېډني د
باندنـۍ ژبـې پـه حیث .لـوړو زده کړو تـه د چمتووالي پروګرامونـه د حرفوي پروګرامونو په نسـبت
زیاتـره د نظري کورسـونو څخه تشـکیل شـوي وي.
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د دې پروګـرام ځانګـړي مضمونونـه دا دي :د خصوصـي سـکتور اقتصـاد ،حقوق ،عصـري ژبې او اروا
پوهنه.
تاسـو بـه فرصـت ولـرئ چـې د خپلـې خوښـې پروګـرام کـې تخصـص او ژوره پوهه ترالسـه کـړئ .دا
مرحلـه د پروګـرام اختصاصـي مضمونونـو پـه نـوم یادېـږي .دا مضمونونـه د بیلګـې پـه توګـه پـه دا
ډول دي :فلسـفه ،جغرافیـه ،ګرافیکـي ارتباطـات ،مشـري او مدیریـت ،ریاضـي ،رسـنیز ارتباطـات،
عصـري ژبـې ،ارواپوهنـه او ټولنپوهنـه .د مربوطـه ښـوونځي سـره اړیکه ونیسـئ چـې د اختصاصي
مضمونونـو لپـاره کـوم مضمونونـه وړانـدې کوي.
تاسـو اختیـاري مضمونونـه هـم لـرئ چـې لـه دې الرې د خپلـې خوښـې مضمـون لوسـتلی شـئ .د
ښـوونځي څخـه پوښـتنه وکـړئ چـې کـوم کورسـونه لـري.
عملي کړنالرې

تاسـو بـه د دې پروګـرام پـه لړ کې سـرچینو تـه د تنقیدي نظر له پلـوه د مالوماتو راټولـول ،تحلیلول
او ارزول ترسـره کـوئ .ستاسـو د زده کـړې پـه مرحلـه کې بـه د خصوصي او عمومي سـکتور اقتصاد
او حقوقـو تـه اړونـده دنـدې شـاملې وي چـې تاسـو بـه یې پـه مسـتقل ډول او یا د نـورو محصلینو
سـره پـه ګـډه ترسـره کـوئ .تاسـو بـه د بېالبېلـو اړخونـو څخه خپـل د شـننې کولـو او د دې څانګې
عمومـي اصطالحاتـو ،نظریـو او مودلونـو څخـه ګټـه پورتـه کولـو لـه الرې د اسـتنتاج (نتیجـې تـه
رسـېدلو) او اسـتدالل کولـو ظرفیت تـه وده ورکوئ.
تاسـو بـه د نندارچیانـو یـوې ځانګـړې ډلـې تـه د علمـي میتودونـو څخه ګټـه پورته کولو لـه الرې د
خپلـو پایلـو تنظیمولـو او وړانـدې کولـو وړتیـا د تمریـن له الرې پیـاوړې کوئ.
د ثانوي دورې پایلیک

تاسـو بـه د اقتصـاد پروګـرام پـه پـاې کـې د ثانـوي دورې یو بری لیـک لیکـئ .د پایلیک لیکلـو په لړ
کـې بـه د پروګـرام علمـي موضوعګانـو د شـمېر څخـه یـوه پراخـه موضـوع خوښـه کـړئ او د هغې
څخـه بـه یـوه پوښـتنه راپورتـه کـړئ ،طرحـه بـه یـې جـوړه کـړئ ،تطبیق بـه یې کـړئ او بیـا به یې
پـه هکلـه یـوه څېړنه ترسـره کړئ.
د پام وړ

کـه چیـرې تاسـو د لـوړو زده کـړو لپاره ځانګړي شـرایط پـوره کول غـواړئ نو اړینـه ده چې مخکې
لـه مخکـې د خپلـو زده کـړو لپـاره یـو پلان جوړ کـړئ .که چیرې تاسـو وړانـدې په پوهنتـون کې د
لـوړو زده کـړو هـوډ لـرئ نو د الرښـوونې لپاره د زده کړې او مسـلک الرښـود سـره اړیکه ونیسـئ.
تاسـو تـل حـق لـرئ چـې د بدنـي روزنـې او روغتیـا او د هنري کورسـونو د جملې څخه یـو کورس د
اختیـاري مضمـون پـه توګه هم خـوښ کړئ.

