
لیسانس در ژورنالیزم
و ارتباطات عامه



معرفی برنامه
بنیادی،  معیارهای  با  را  تا محصالن  متعهد است  پوهنتون کاردان  ارتباطات عامه  و  ژورنالیزم  دیپارمتنت 
ژانرهای اساسی و دانش نوین مسلک ژورنالیزم آشنا ساخته و خصوصیاتی چون ذوق و استعداد نویسندگی، 
دوره  این  در  بپروراند.  آنها  در  را  جامعه  مختلف  طبقات  با  ارتباط  توانایی  و  سنجی  نکته  انتقادی،  تفکر 
تحصیلی محصالن دانش کافی در رابطه به وسایل اطالعات جمعی عرص نوین کسب کرده و از توانایی
 های خوب کاری در رسانه های چاپی، صوتی و تصویری برخوردار می شوند و مهارت های کار در رسانه ها 
را فرا می گیرند. دیپارمتنت ژورنالیزم و ارتباطات عامه پوهنتون کاردان که در خزان سال ۱۳۹۶ خورشیدی 
فعالیت عملی خود را آغاز کرد، مصمم است که بر اساس اسرتاتیژی پوهنتون کاردان و با به کار گیری 
نصاب جدید خویش، کادرهای متخصص و کارآزموده را برای اطالع رسانی، آگاهی دهی، آموزش جمعی و 

نفوذ بر افکار عمومی جامعه تربیه کند.

دیدگــــاه
برتری در ترویج دانش، پژوهش، مهارت و انگیزه دهی در عرصه رسانه و ارتباطات.

مأمـــوریت
آموزش نسل جدید رهربان رسانه ای متعهد، پویا و متخصص مطابق نیازهای روز.



الف: اهداف بخش ارتباطات دیپارمتنت ژورنالیزم و  ارتباطات عامه 
تربیه افراد متخصص در عرصه رسانه و ارتباطات؛   •

• تربیه متخصصان برای رهربی رسانه ها؛
•  تربیه متخصصان روابط عمومی، ویراستاران و خربنگاران؛

•  تربیه کادرهای مسلکی برای بازاریابی و تبلیغات.

ب: اهداف بخش رادیو تلویزیون دیپارمتنت ژورنالیزم و ارتباطات عامه
تربیه افراد برای رهربی، تولید و گردانندگی رسانه ها؛   •

تربیه متخصصان چند رسانه ای؛   •
•  تربیه متخصصان بازاریابی و تولید تبلیغات.

ج: اهداف بخش رسانه های جدید دیپارمتنت ژورنالیزم و ارتباطات عامه
تربیه متخصصان رسانه های نوین؛   •

•  تربیه کادرهای حرفوی رسانه های آنالین؛
تربیه افراد حرفه ای برای پیشربد و رهربی رسانه های نوین در عرصه بازاریابی و تبلیغات مجازی.   •

اهداف برنامه
• ایجاد نصاب تحصیلی معیاری متکی به کار عملی با رشته های تحصیلی جدید؛

• رشد ظرفیت استادان، استخدام استادان متخصص و توسعه پژوهش های علمی؛
• رشد استعدادهای محصالن و تجهیز استدیوی کارهای عملی؛

• تالش برای خودکفاسازی دیپارمتنت ژورنالیزم و ارتباطات عامه.



استدیو های رادیو، تلویزیون و عکاسی دیپارمتنت ژورنالیزم و ارتباطات عامه



فیس داخله
مجموعتعداد سمسرتهافیس

۸,۰۰۰ افغانی ۸ ۱,۰۰۰ افغانی
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مشخصات برنامه
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۱۳۸مجموع

کتگوری مضامین 

که  بوده  کریدت  سیستم  اساس  بر  ها  رشته  سایر  مانند  عامه  ارتباطات  و  ژورنالیزم  رشته  تدریس 
محصالن طبق آن می توانند مضامین را با در نظر داشت عالقه و توان مالی خویش حداقل ۱۷ 

کریدت و حداکرث ۲۱ کریدت انتخاب منایند.

 سیستم کریدت، سیستم درسی پذیرفته شده بین املللی می باشد که محصالن را در رشد توانایی 
و  زمان دوره تحصیلی  را جهت مدیریت  واقعی  و فرصت های  و عملی کمک منوده  های علمی 

پیرشفت هر چه بیشرت آنها فراهم می سازد.

سیستم کریدت 



شام در برنامه ژورنالیزم و ارتباطات عامه از مزایای ذیل مستفید می شوید:
فعالیت های عملی در استدیو های مجهز تلویزیونی و رادیویی؛   •

فعالیت عملی در استدیوی مجهز عکاسی حرفوی؛  •
فعالیت عملی برای مجله محصالن "گنجینه کاردان"؛  •

آموزش برنامه های کاربردی کمپیوتر برای رشته ژورنالیزم؛  •
اشرتاک در سمینارها، کنفرانس ها و کارگاه های آموزشی ملی و بین املللی؛  •

استفاده موثر از بورسیه ها و کمک های مالی؛  •
استفاده از منابع بزرگ کتابخانه و کتاب های دیجیتالی؛  •

اشرتاک در فعالیت های ورزشی و انجمن های محصالن؛  •
معرفی محصالن به رسانه های مختلف جهت کارآموزی؛  •

استفاده از خدمات کاریابی در جریان و بعد از امتام تحصیل؛  •
فضا و صنف های درسی معیاری؛  •

سیرهای علمی موثر به رسانه ها و دفاتر مختلف؛  •
راه اندازی کمپاین های موثر در ارتباط عامه.  •



پوهنتون کاردان افتخار دارد که برای دومین سال متوالی، در جمع پوهنتون های تاثیرگذار جهان از 
سوی نهاد تحصیالت عالی تایمز (TIMES HIGHER EDUCATION)، بخاطر تالش جهت دست یابی و 

نهادینه سازی اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد قرار گرفته است.

پوهنتون کاردان در سال ۱۳۹۷ خورشیدی پس از سپری کردن سه مرحله 
تضمین کیفیت که از سوی وزارت تحصیالت عالی افغانستان مبنظور اعطای 

اعتبار ملی اکادمیک برای نهادهای تحصیلی در کشور راه اندازی شده بود، 
موفق شد اعتبار ملی اکادمیک خود را با کسب بلندترین منرات بدست آورد.

اعتبار ملی و تأثیرگذاری پوهنتون کاردان



استادان دیپارمتنت ژورنالیزم و ارتباطات عامه

میر محمد صدیق ذلیق

میر محمد صدیق ذلیق فارغ رشته ژورنالیزم پوهنتون کابل بوده و تجربه کاری فراوانی 
در بخش مطبوعات در روزنامه های داخلی افغانستان دارد. وی قبل از این نیز رییس 

پوهنٔحی ژورنالیزم یکی از پوهنتون های خصوصی در افغانستان بود. 

آقای ذلیق چندین رساله ی علمی را در نرشیه های معترب به نرش رسانیده است و بیشرت 
تحلیل های  رسانه ای،  اخالق  افغانستان،  در  خربنگاری  توسعه  چون  مواردی  روی 
تحقیقی،  گزارش های  مورد  در  و  می کند  تحقیق  خربنگاری،  قواعد  و  خربنگاری 
گزارشگری صلح، گزارش از انتخابات و مصوونیت خربنگاران، ده ها کارگاه آموزشی را 

برای خربنگاران مرکز و والیت ها راه اندازی کرده است. 

آقای ذلیق در کنفرانس ها و برنامه های آموزشی زیادی در جریان سال های گذشته 
محلی،  خربنگاران  آموزش  برنامه   به  می توان  آن جمله  از  که  است  کرده  اشرتاک 

گزارش نویسی و ویراستاری، اشاره کرد.



محمد آصف غفوری

پوهنتون  از  ارتباطات  و  ژورنالیزم  دارنده سند ماسرتی در رشته  محمد آصف غفوری 
میسور هند بوده و لیسانس خویش را در پوهنتون هرات در رشته ژورنالیزم به پایان 

رسانیده است.

 آقای غفوری تجربه کاری فراوانی در بخش تدریس ژورنالیزم و کار با مطبوعات در 
افغانستان دارد و قبال نیز منحیث مشاور رسانه ها در وزارت انرژی و آب، کار می کرد. 

آقای غفوری چندین رساله ی علمی را در ژورنال های معترب بین املللی به نرش رسانیده 
افغانستان،    روابط عامه، خربنگاری و رسانه ها در  بر  نیز متمرکز  است و تحقیقاتش 

می باشد. 



عبدالواحد مهران

عبدالواحد مهران دارنده سند ماسرتی در رشته ژورنالیزم و ارتباطات عامه از پوهنتون 
گجرات هند بوده و لیسانس خویش را در پوهنتون کابل در رشته ژورنالیزم به پایان 
ارتباطات  بخش  در  کاردان  پوهنتون  با  نیز  این  از  قبل  مهران  آقای  است.  رسانیده 

همکاری داشت و در یکی از رسانه های داخلی نیز مشغول به کار بود. 

وی چندین رساله ی علمی را در ژورنال های معترب بین املللی به نرش رسانیده است و 
شبکه های  خربنگاری،  عامه،  ارتباطات  صلح،  ژورنالیزم  بر  متمرکز  نیز  تحقیقاتش 

اجتامعی و تاثیر رسانه ها، می باشد.



نورالله بابکرخیل

نورالله بابکرخیل فارغ رشته ژورنالیزم پوهنتون کابل بوده و تجربه کاری فراوانی در 
آقای  دارد.  افغانستان  خصوصی  پوهنتون های  در  ژورنالیزم  رشته  تدریس  بخش 
بابکرخیل منحیث گوینده خرب در چندین رسانه داخلی کار کرده و گزارش های تحقیقی 

زیادی را نیز در بخش ژورنالیزم و ارتباطات عامه، نگاشته است.  

وی در برنامه های آموزشی و کنفرانس های زیادی نیز قبل از این اشرتاک کرده است 
که از آن جمله می توان به برنامه آموزشی ترویج گفت وگو و فعالیت های مدنی در میان 

جوانان، ژورنالیزم تحقیقی و برنامه های ویرایش صدا و تصویر، اشاره کرد. 



(MYKARDAN) پورتال مخصوص محصالن
پورتال مخصوص محصالن، مکانی است که در آن متام امکانات و سهولت های مورد رضورت یک محصل 
برای پیشربد دروس،  فراهم گردیده است. این پورتال برای شام طراحی شده و برای تان این امکان را می

 دهد تا هر نوع معلوماتی را که رضورت دارید، دریافت منایید. با استفاده از این پورتال شام می توانید:
کورس های هر سمسرت را انتخاب یا از آن انرصاف دهید؛  •

تقسیم اوقات، حارضی، فیس و منرات خویش را مشاهده منایید؛  •
عملکرد استادان را ارزیابی منوده و نظریات خود را رشیک سازید؛  •

به مواد درسی، شامل کتاب های  دیجیتالی، نوت درسی، ویدیو ها و غیره دسرتسی داشته باشید؛  •
به کارخانگی، امتحانات و سایر فعالیت های صنفی دسرتسی داشته باشید؛  •

به بورسیه ها و کمک های مالی درخواست بدهید؛  •

در  کتابخانه دیجیتالی  (بزرگرتین   JSTOR به  کاردان که شامل دسرتسی  پوهنتون  کتابخانه دیجیتالی  به   •
جهان)، ژورنال های علمی، کتاب ها و منابع دست اول، دسرتسی داشته باشید.

ما در تالش  ما است.  آموزش  و  تدریس  روند  اهداف اساسی در  از  آنالین یکی  ارتقای کیفیت تحصیالت 
و         تکنالوژی پیرشفته  استادان،  پذیرفته شده جهانی، تخصص  معیارهای  و  از تجارب  استفاده  با  تا  هستیم 

نوآوری ها، یک سیستم نوین و معیاری تحصیلی را ایجاد مناییم.



مرکز موفقیت محصالن پوهنتون کاردان 
شکل  به  که  می باشد  کشور  های  پوهنتون  سطح  به  مرکز  یگانه  کاردان،  پوهنتون  محصالن  موفقیت  مرکز 

محصل محور و به منظور توامنند سازی و ارتقای ظرفیت محصالن و فارغان ایجاد شده است.

این مرکز فعالیت های نصابی و غیر نصابی متعددی را برای محصالن و فارغان راه اندازی می کند تا آنها با 
موفقیت و مؤثریت هرچه بیشرت به سوی آینده روشن قدم بگذارند. این مرکز در هامهنگی و همکاری با استادان 
و دیگر بخش های پوهنتون، زمینه رشد اکادمیک و مسلکی محصالن و فارغان را فراهم می سازد. با بازدید از 

مرکز موفقیت محصالن درباره فعالیت ها و تسهیالت این مرکز بیشرت آشنا شوید.

با برگزاری برنامه های مختلف مثل سمینارها، ورکشاپ ها، رقابت های ورزشی و سیرهای علمی ما می کوشیم 
برای محصالن فرصت های آموزشی بیرون از صنف را فراهم سازیم و در چهارچوب انجمن های مختلف، 
محصالن را در فعالیت های غیر نصابی مثل مناظره ها، محاکم متثیلی، آموزش عکاسی و مسابقات ورزشی 

سهیم بسازیم. شام می توانید عضویت انجمن های مختلف محصالن ما را کسب کنید.

دفرت مشارکت و موفقیت محصالن 

انجمن های محصالن پوهنتون کاردان
انجمن ژورنالیزم  •
انجمن عکاسی  •
انجمن شاعری  •

انجمن سفیران جوان برای  •
   اهداف توسعه پایدار

انجمن مناظره  •
انجمن حکمیت تجاری  •

انجمن کمپیوتر ساینس  •
انجمن انجنیری  •

انجمن علوم سیاسی  •
انجمن کتابخوانی  •
انجمن رضاکاران  •

انجمن جساپ  •

انجمن فوتبال  •
انجمن کرکت  •

انجمن شطرنج   •
انجمن والیبال  •

انجمن بسکتبال  •
انجمن متشبثان  •



دفرت خدمات کاریابی
این دفرت با ارایه خدمات مسلکی و ارتقای ظرفیت های کلیدی، محصالن را برای بازار کار آماده می سازد. آنها 
مهارت های مثل تهیه خلص سوانح و آمادگی برای مصاحبه کاری را می آموزند. با فراهم آوری فرصت های 
شغلی و کارآموزی ما محصالن را در جریان تحصیالت و بعد از فراغت در کسب تجارب کاری کمک می کنیم.

دفرت روابط با فارغان
پوهنتون کاردان به منظور ایجاد و تامین روابط پایدار با بیش از ۳۰,۰۰۰ فارغ التحصیل، بخشی را به نام 
«روابط با فارغان» ایجاد کرده است. این دفرت خدمات و امکانات زیادی چون راه اندازی کورس های کوتاه 
از آن          یا خارج  و  را که شامل نصاب  برای رشد و توسعه فردی و مسلکی فارغان و سایر فعالیت های  مدت 
پوهنتون  با  بخش  این  توسط  شده  ارایه  فرصت های  از  استفاده  با  می توانید  می کند. شام  فراهم  می باشد، 
خویش در ارتباط بوده و عضویت شبکه ها و مجموعه های متعدد را جهت رشد فردی و مسلکی تان بدست 

آورید.



بورسیه ها و کمک های مالی
پوهنتون کاردان معتقد است که تحصیالت عالی باید بدون در نظرداشت وضعیت اجتامعی و یا مالی، برای 
هر فرد قابل دسرتس باشد. با درنظرداشت این امر، پوهنتون کاردان برنامه های مختلف را روی دست دارد 
تا نه تنها از محصالن با استعداد و توانا قدردانی شود، بلکه امکانات کمک به آنعده محصالن فراهم گردد 
که با محدودیت های مالی روبرو هستند. پوهنتون کاردان از بدو تأسـیس تا حال توانسـته است به هـزاران 

محصل با فراهم منودن بورسـیه ها و کمک هـای مالی، زمینه تحصیـالت عالی را فراهم سازد.

پوهنتون کاردان با درک رشایط اقتصادی کنونی جامعه، برای سال ۱۴۰۰ خورشیدی، بیشرت از ۵۰ میلیون 
افغانی را جهت مساعدت مالی برای محصالن این پوهنتون اختصاص داده است. این بورسیه ها و کمک

برای  اختصاصی  مالی  کمک های  نیز  و  شایستگی  اساس  بر  تحصیلی  بورسیه های  قالب  در  مالی   های 
محصالن تفویض می شود.
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اخذ منره کامیابی در امتحان کانکور پوهنتون کاردان؛   •
داشنت شهادت نامه صنف دوازدهم؛   •

چهار قطعه عکس و کاپی تذکره.   •

رشایط عمومی شمولیت

متاس با ما

طریقه های ثبت نام

شام می توانید به صورت آنالین یا به شکل حضوری، با مراجعه به یکی از شعبات پوهنتون کاردان به برنامه
 ژورنالیزم و ارتباطات عامه ثبت نام منایید. ما آماده هستیم در هر مرحله ی از شمولیت، شام را رهنامیی کرده

 و مشوره های الزم را برای تان ارایه مناییم.

پروسه ثبت نام


