د افغانستان د کلیو پراختیا انسټیټوټ

خبرپانه
فبروری
د افغانستتتتتتتان د کلیو پراختیا انستتتتتتټیټوټ د
کلیوالي فکر د مرکز پتتتو هوپتتتو پ ن لر
د
چې د خپل رستتتتتتښي توڅنتتتتتتت هر
(اقتصتتتتتتتتتاد ،ول پو ،ې ياوو اد یتتتاهو
انج یری او زراع ) پو رخو کې مستتتتلکي
کار ډلې توڅې کړ  .دا کار ډلې و د
افغانستتتتتان د کلیو پراختیا انستتتتټیټوټ ستتتتر
مرستتتتو وکړ هر و خپل ماموری چې د
کلیو د یتتتارېونې او پراختیتتتا وزار او
نورو اڅوندو ستتتتتتکتورونو هو د ستتتتتتروې
یړنې د معلومتتتاهو خپرولو د کلیوالي
،یک تتتالو یو پیننتتتدنتتتو او پراختیتتتا او د
کارکونکو او د ،ول ې پراختیایي شتتتوراپانو
ظرف ی لوڅولو خدمتو نو وڅا ندې کو پو
مؤثر او اېیزمن ډول هرسر کړ .
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شخصي پوهنتونونو ته د لیسانس او ماسټري لپاره د کلیو پراختیا
او بیا رغونې وزارت کارکونکو معرفي کولو لپاره لومړنۍ ازموینه
واخیستل شوه
د افغانستتتاد د کلیو پراختیا انستتټیټوب د بورستتونو او فیلوشتتپونو مریت د
وزارت مقام په مالتړ او ژمنې سره سم د خپلو کارکوونکو ظرفیت لوړولو
لپاره شتتخصتتي پوهنتونونو ته د لیستتانس او ماستتټري لپاره د کلیو پراختیا
او بیتتتا رغونې وزارت کتتتارکونکو معرفي کولو لپتتتاره لومړنۍ ازموینتتته
واخیستتتتتل شتتتتوه په دغه ازموینه کې د ټاکل شتتتتوي کمیټې غړو د وزارت
مقام ستتتتتالکار ان ینیر اوید ادمدش د بشتتتتتري ستتتتترچینو رئیس مدمد نور
کټوازي او د افغانستتتتتاد د کلیو پراختیا انستتتتټیټوب ستتتترپرستتتتت ا راییوي
رئیس عبدالمنیر وکیلی ګډود درلود.
په دې ازموینې کې  ۲۵۰تنو ګډود درلودش چې له دې ډلې به یې  ۲۵تنه
د لیسانس او ماسټري زده کړو لپاره شخصي پوهنتونونو ته ور وپېژندل
شي.
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د کوریا ،یواد کویکا پروپرا ( (KOICA Scholarships Program 2019د ماسټر

د افغانستان د کلیو پراختیا انسټیټوټ
د ورستتتتونو او فیلوشتتتتپونو مری د
روان کتتال د کتت پتتو  13متتو د
 (KOICAکتتتتویتتتتکتتتتا پتتتتروپتتتترا
)Scholarships Program 2019
لخوا د کوریتتتا ،یواد د متتتاستتتتتتټر
ور سونو ازموی و د یاد ان سټیټوټ پو
.هتتتاکر کتتتې واختتتیستتتتتتتتتتتتتل شتتتتتتتتتو
پتتو دېتتو ازموی تتو کې چي د کلیوالي
پراختیا پو لورو رخو کې هرستتتتر
شتتتتتتو د وزار مرکز او وکیتي
ریاستونو خو د ملکي خدمتونو 30
کارکونکو رخو اخیستې و .
1. Agriculture Engineering
2. Agriculture Production
3. Agriculture Economics
4. Community Development

ورسونو ازموی و

پو پاى کې و ،غو  8کارکونکي چې
ازموی و او انټرویو پو ریالیتوب سر
هرسر کړ د کویکا پروپرا هو
کېږي.
معرفي

+93-202520201

یو دیرشم علمي سیمینار
د کلیو د
د کلیوالي پراختیااا رورم مو د د علمي سااااااایمینااار عنوای و
پراختیا انسټیټوټ په تاالر ک د اکټر امای هللا فصیحي لیکواد ،څیړونکی
او د پااااااوااااااانااااااتااااااوی اساااااااااااااتاااااااد لااااااخااااااوا وړانااااااد شاااااااااااااو.
په دې ساایمینار ک  ،اکټر فصاایحي د یوم پرو رام ،رخو ،د پوی نوړون
په افغانساااااااتای ک تنر،ه
میتودونو او د کلیوالي پراختیا اغه مو لونه
شااااااااااو و ،یااااوم ،اااایاااالاااا ااااه د ااااار کاااالااااي څااااخااااه وړاناااادې شااااااااااوم.
اغه د یوم رورم مو د یزایی (د اپیلایر د شاارای و ساارم ساامی لومړ او
تر ټولو مهم لومړیتوب د  ،او د مدیرانو ،ټه اخیساااااااتونکو ،کنټرولرانو،
پوی نوړونکو او تصااااااامیم نیونکو په رود ،اندې ټین ار وکړ او ،یا یي د
پوی نوړون در مو لونه د سااااااایمینار ونوالو سااااااارم شاااااااری کړد.
1.له پورته تر ښااااااکته مو د :دا مو د نساااااا،تا زوړ د او له پورته څخه
ښکته ته پوی شو د  .د ،یل په تو ه ،ټود افغانستای د پوی نوړون
د مشااااارتا،ه ادارې لخوا را،ر کی  ،او ،یا د زونونو،
،نساااااټ د ،
والیاااااتاااااوناااااو او ماااااحااااالاااااي ،ااااارنااااااماااااو پاااااه کااااا اااااه ناااااوړیااااا .
2.له ښااااااکته تر پورته مو د :په دې ما د ک  ،پوی نوړونه له کلیو پید
ورساااااته والیه او زوی ته پراختیا ومومي او ،یا یوم ملي نمونه
شاااااي
شااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي.
3.پورته او ښکته یوځا مو د :په دې ما د ک  ،پوی له ښکته نوړی
او څاااااااارناااااااه یاااااااي لاااااااه پاااااااورتاااااااه څاااااااخاااااااه کااااااایااااااا .
اکټر فصااایحي ووید :په کلیوالي پراختیا ک ترټولو مهم فکتور د انساااای
پرمخت ګ د  ،دا د افرادو یا د اوسااااااایدونکو ودم د اغو په لند ک  ،او
مو ورته اړتیا لرو تر څو اغو ته د ژوند مهارتونه او د اساااااانتیاوو ور
زدم کااااااااااړو ”.
ع،دالمنیر وکیلي د افغانستای د کلیو پراختیا د انراییو ریاسه سرپرسه
د سااااااایمینار په پید ک ووید د کلیوالي پراختیا مو د له اېواد څخه تر
اېوادم ،لااه کلیو څخااه تر کلي پورې توپیر لر  ،لااه دې املااه مو ،ااایااد د
کاااالاااایااااوالااااي پااااراخااااتاااایااااا پااااه اړم پااااه ښااااااااااه تااااو ااااه پااااوم شااااااااااو".
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