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 مقدمه: 

 که نحوی به از ویژگی پویایی برخوردار است (،Business Administrationمدیریت تجارت) رشته

 ممکن کار، هرگونه تغییر در حوزه تجارت و کسب و دارد. قرار تکامل و تحول تغییر، معرض در دائماً

 با رو نای از گردد؛ علمی رشته این بنیانی و نظری هایچهارچوب در اساسی نظر تجدید به منجر است

 که آور لزاما است امری آن، چهارچوب در شده ارائه دروس مستمر بازنگری مذکور، رشته پویایی به توجه

د و مدیریت دانشکده اقتصا رویکرد، همین با طلبد؛می را پژوهان دانش و استادان همگانی عزم و توجه

 .نموده است مذکور رشته لیسانسدوره  دروس بازنگریدانشگاه خاتم النبیین)ص( اقدام به 

یت ( جدید، تالش شده است که آخرین تحوالت در حوزه مدیرCurriculumدر تدوین برنامه درسی )

با  زهین حوهای خارج از کشور مورد مطالعه قرار گیرد و  جدید ترین تغییرات در اتجارت در دانشگاه

حوظ ور و ملدر برنامه درسی این رشته منظ ها در کشور ما، های علمی و کاربردی آنتوجه به نیازمندی

 گردد.

 

  

دیپارتمنتنام   مدیریت تجارتی 

 1388 سال تأسیس

 140 تعداد مجموع کریدتها

(%44کریدت ) 60 تعداد و فیصدی کریدت مضامین اختصاصی  

(%35کریدت ) 48 تعداد و فیصدی کریدت مضامین اساسی  

(%12کریدت ) 16 تعداد و فیصدی کریدت مضامین عمومی  

(%9کریدت ) 15 تعداد و فیصدی کریدت مضامین اختیاری  
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 مدیریت تجارتی مختصر  معرفی

تحصیالت  با مجوز رسمی از وزارت محترم 1388، در سال )ص(مدیریت دانشگاه خاتم النبیین دیپارتمنت

 تمنتدیپاراقدام به جذب و پذیرش محصل نمود. این  1389عالی افغانستان تأسیس و در بهار سال 

ر دبانه را شروزی و های روزانه، نیمهای آموزشی در سطح لیسانس در تایمدیپارتمنت فارغ ده بوده و برنامه

حی در رشته اولین دور ه از محصالن این پوهن1393کند. در خزان سال برگزار می یمدیریت تجارتی رشته

ارتی جذب نیز اولین دوره محصالن را در رشته مدیریت تج 1390تجارتی فارغ شدند.  در سال مدیریت 

 نفر می 70ز ابه بیش  دیپارتمنت، تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل در این 1397نمود. در سال تحصیلی 

 رسد که در سمسترهای مختلف مشغول تحصیل می باشند.

 تعمیر و صنوف درسی

سایشی ی و آمدیریت دانشگاه خاتم النبیین)ص( دارای تعمیر مناسب و مجهز به وسایل آموزش دیپارتمنت

ورد، بصنف درسی است که دارای امکاناتی مثل وایت  3الزم می باشد. این پوهنحئی دارای تعداد 

 باشد.های مناسب و نور کافی می پروژکتور، چوکی

 تعداد استادان

ت، و ، مدیریریاضیات کاربردیهاینفر کادر علمی تمام وقت در رشته 3دارای  دیپارتمنت مدیریت 

ا باشد. ضمنها با درجه تحصیلی کاندید دکتوری و ماستری در مرکز کابل میمربوط به آن حسابداری

 گیرد. ه میجهت تکمیل کادر تدریسی خود، از اساتید خارج کادر علمی بصورت قراردادی بهر دیپارتمنت

 کتابخانه و مرکز آی تی

 جیتکنالو مرکز چنینهم و مطالعاتی و درسی هایکتاب شمول به تخصصی کتابخانه دارای دانشگاه

الن سرویس بعد از ظهر برای استفاده محص 7صبح الی  8که همه روزه از ساعت  باشدمی( IT) معلوماتی

 کند.دهی می
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 عمومی  نیاز سنجی

باشد. نقش های اصلی موفقیت و انکشاف در هر کشور می، یکی از عناصر و مولفهرشته مدیریت تجارتی

کشورهای »استفاده از  مدیریت در پیشرفت و انکشاف جوامع امروزه به حدی برجسته است که بجای

گردد. جامعه ، استفاده می«2کشورهای خوب مدیریت شده»، از تعبیر جدیدی با عنوان «1انکشاف یافته

از  یامروزی افغانستان که در شروع حرکت به سمت توسعه و پیشرفت قرار دارد، نیازمند برخوردار

وظیفه خطیر تربیت و آموزش چنین  باشد وهای اقتصاد و مدیریت میهای انسانی قوی در عرصهظرفیت

  نیروهایی را نهادهای تحصیالت عالی کشور بر دوش دارند.

شود یمحساس های مختلف از چند بعد در جامعه نوپای افغانستان انیاز به وجود رشته مدیریت با گرایش

 گردد.که به عنوان نمونه به برخی از این ابعاد در ذیل اشاره می

 خصوصی ریزی، سازماندهی و رهبری ادارات دولتی وانسانی در زمینه برنامههای کمبود ظرفیت .1

 کشور؛

یت موجود ظرف 20ای که از کمتر از %پایین بودن سطح کارایی و اثربخشی اداره در کشور بگونه .2

 شود؛استفاده می

 وزی؛ررن امنیازمندی افراد جامعه به توانایی برقراری ارتباطات تجاری با جهان پیشرفته و مد .3

 باشد.های اقتصادی کشور که سنگ بنای ترقی و پیشرفت آن میها و قابلیتانکشاف ظرفیت .4

 نامه باپرسش هنیازسنجی عمومی به شیودر دانشگاه خاتم النبیین)ص(، مدیریت تجارتی  برای برپایی رشته

 اشتراک مراجع ذیل صورت گرفت:

 اقتصاد؛ وزارت -

 وزارت تجارت و صنایع؛ -

 وزارت مالیه؛ -

 ریاست مستوفیت والیت کابل؛ -

 د افغانستان بانک؛ -

 پشتنی بانک؛ -

                                                           
1. Developed Countries. 
2 . Well Managed Countries. 
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 عزیزی بانک -

 غضنفر بانک -

 کابل بانک -

صحه  ص()پوهنتون خاتم النبییندر  مدیریت تجارتیدر نتیجه، مراجع مذکور به ضرورت ایجاد رشته 

 گذاشتند.

 آموزشی نیاز سنجی

 توجه های مورد نیاز در عرصه مدیریت و تجارت، باها و مهارتبرای رفع نیازهای جامعه به دانش

ص( بیین)نیازسنجی عمومی که از سطح جامعه صورت گرفت، متخصصین اداره و تجارت دانشگاه خاتم الن

ه در دادند ک ا ترتیبای رهای آموزشی چندین دانشگاه معتبر در سطح جهان، برنامهبا پشتوانه مطالعه برنامه

 حتوایجداول سمستروار این رشته و مفردات تفصیلی آن انعکاس یافته است. برای تهیه و ترتیب م

ردید. گتفاده اندرکاران مراجع اداری و تجاری کشور وسیعا اسدستکریکولم، از نظریات مفید مسئولین و 

ندی بور به شرح زیر قابل دسته در مجموع، نیازهای آموزشی دانشجویان دوره لیسانس در چند مح

 باشند:می

 های انسانی در زمینه سلوک و رفتار انسانی در سازمان؛ارتقای ظرفیتنیاز به  .1

نی و ی، میاهای رهبری، انگیزش و ارتباطات با افراد در سطوح مختلف عالافزایش مهارتنیاز به  .2

 عملیاتی؛

 برنامه ریزی فردی و سازمانی؛گیری، حل مسئله، و های تصمیمافزایش مهارتنیاز به  .3

 رتی؛و تجا های محاسباتی و احصائیوی محصالن با عطف توجه به امور مالیافزایش مهارتنیاز به  .4

قتصادی اگذاری، سنجش افزایش و ارتقای توانایی های محصالن در زمینه بازاریابی، سرمایهنیاز به  .5

 و سنجش امور مالی.

و  ،ییاجرا ،یعال رانیتوانند در سطح مد یم بینند،به آموزشهایی که می، با توجه رشته نیا النیالتحص فارغ

انجام  تیریدر سمت مشاور مد ایبه کار اشتغال ورزند و  یو دولت ی، صنعتیبازرگان یدر سازمانها یاتیعمل

 یشتریب یتهایبتوانند مسئول یکاف اتیپس از کسب تجرب النیفارغ التحص نیرود ا یانتظار م .ندینما فهیوظ

 یتوانند در کارها یدوره م نیا النی، فارغ التحص نیسازمان عهده دار شوند . عالوه بر ا یرا در سطوح باال

برخوردار است ، مشغول بکار شوند .  یادیز تیکه امروز در موسسات بزرگ از اهم یقاتیو تحق یپژوهش
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 یهاو بازار کار را در بخش یفرصت شغل نیشتریاست که ب ییهااز رشته ت،یریگفت که رشته مد توانیم

 .باشدیدارا م یو خصوص ،یدولت ،یالملل نیب

 اهداف آموزشی:

 آورد، قادر خواهد بود تا:را بدست می یدانشجویی که درجه لیسانس مدیریت تجارت

o های انیهیه بیبتواند بطور موثر و حرفه ای ارتباط بر قرار کند و توانایی خویش را نسبت به ارا

  وهای مختلف نشان دهد و مهارتهای تحلیل شفاهی منسجم به مخاطبین با فرهنگمکتوب و 

 تلفیق اطالعات را توسعه بخشد.

o گذارد گیری به نمایش بتوانایی خود را در زمینه تشخیص و ارزیابی اطالعات مربوط برای تصمیم

ا های نر محیطهای تفکر تشخیصی و تحلیلی را برای ارزیابی اطالعات و حل مسایل دو  مهارت

 مطمئن امروزی بکار گیرد.

o ت اهمی وهای گروهی را در دستیابی به اهداف سازمانی درک نماید اهمیت کار تیمی  و پویایی

 تنوع فرهنگی و تطبیق رفتارهای بین فردی خود با آن را بشناسد.

o ود خردی ن فهای تحلیلی و بیهای تضاد سازمانی و قدرت و سیاست را بشناسد و از مهارتپویایی

 جهت انطباق با آن استفاده کند.

o های تجارت ها، کاربردها و چالشهای متنوع جهانی آگاهی کسب کند و نظریهنسبت به نگرش

 جهانی را بشناسد.

o  ق، ز اخالاارزشهای اساسی سازمان را بشناسد و با مشکالت اخالقی و تفاوت اجتماعی برخواسته

ین اکند و توانایی خود را جهت ارایه راه حل برای جنسیت، مذهب و فرهنگ آشنایی پیدا 

 مشکالت به نمایش بگذارد.

o گیری و بکار های کامپیوتری جهتهای اطالعاتی کامپیوتری آشنا شود و بتواند از برنامهبا سیستم

 تفسیر دانش بازرگارنی کاربردی استفاده کند.

o ح ر سطودی، مالی و اقتصادی را در نهایت مهارت و توانایی مدیریت اداره های دولتی، تجارت

 مدیریت سرپرستی و میانی بدست آورد.
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 محتوا معرفی

 دوره تحصیل (1

 مسترهایس در که محصالنی از برخیگیرد. دوره تحصیل در رشته مدیریت تجارتی چهار سال را در بر می

اله مدیریت سچهار برنامه . دارند نیز را سمستر 7 از بعد فراغت امکان نمایند، کسب عالی اوسط مختلف

میل کرا ت تجارت جهت برآورده ساختن نیازهای جوانانی طراحی شده است که دوره دوازده ساله تعلیمی

ه اداره زمین نموده و به دنبال آموزش حرفه ای در زمینه کارآفرینی، حرفه مدیریت، یا آموزش عالی در

های زمینه های آموزشی دردارای آمادگیت که باشند. راه ورود به این برنامه برای کسانی باز استجارت می

حتویات ا و مباشند. به هر حال، یک برنامه دارای سرفصلهعلوم انسانی، علوم تجربی، هنر، و تجارت می

وفقیت رای مبچالشی اصوال در دسترس دانشجویانی قرار می گیرد که آمادگی علمی عالی و استعداد باال 

 شوند.اب میو انتخ های ورودی انتخابی قرار گرفتهتحت پروسه آزمونبرنامه  ، متقاضیان اینبنابرایندارند. 

 المی؛، ترکیبی غنی از آموزش عمومی مثل زبان انگلیسی، ریاضیات، مطالعات اساین برنامه درسی

های شگیری، رهبری، کار تیمی، روهای عمومی مدیریت مثل ارتباطات شفاهی و مکتوب، تصمیممهارت

شری، و بنابع اساسی مربوط به رشته به شمول امور مالی، بانکداری، بازاریابی، مدیریت م کمی؛ مضامین

ی آینده ا براباشد. این برنامه، استعدادهای دانشجویان رغیره . و مضامین اختیاری مبتنی بر تخصص می

سئولیت زاینده مفهای سازد تا میان اهداف موفقیت اقتصادی و محدودیتها را قادر میانکشاف داده و آن

 اجتماعی و محیطی، توازن ایجاد نموده آن را حفظ کنند.

 تعداد کریدیت ها (2

ها تطبیق لیسه 12شود که برای فارغان صنف کریدیت ساعت می 136برنامه لیسانس مدیریت تجارت شامل 

حصل گیرد که یک مای صورت میبه گونه )ص(ریزی تحصیلی در دانشگاه خاتم النبیینشود. برنامهمی

ر هشتم های درسی خودش را به اتمام رسانیده و در سمستسمستر کریدیت 7تواند طی بصورت طبیعی می

انس ه لیسهایی که برای فراغت از دوربا نوشتن و دفاع مونوگراف فارغ التحصیل شود. حداقل کریدیت

به  کریدیت 140باشد. اضافه بر آن الی یدیت میکر 136مدیریت تجارت الزم است گذرانده شود، 

صورت ها و کد نمبر مضامین در بخش بعدی بتعداد کریدیتتشخیص گروه آموزشی قابل ازدیاد است. 

 سمستر وار ارایه شده است.
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 های درسینوع کریدیت (3

براین، و بنا ای استهای علوم انسانی، دارای ماهیت چند رشته، همانند بسیاری از رشتهیمدیریت تجارت

ی از موفقیت در تحقق اهداف آموزشی این دوره متوقف بر آشنایی و کسب توانایی علمی در تعداد

 شوند:یمهای علمی است. از این رو، مجموعه کریدیتهای درسی این رشته به چهار دسته تقسیم زمینه

 

 کریدیتتعداد   مضموننوع  ردیف

 48 اساسی و پایه مضامین 1

 60 اختصاصی اجباری مضامین 2

 19 اختصاصی اختیاری مضامین 3

 16 عمومی)پوهنتون شمول( مضامین 4

 143 هاجمع کل کریدیت 5

 136 های الزم برای فراغتکریدیت حداقل 6

 سیستم آموزشی (4

« دیتکری» مطابق سیستم )ص(ها در دانشگاه خاتم النبییندوره لیسانس مدیریت همانند سایر رشتهآموزش 

ورد مترین سیستم تحصیلی در دنیا است. این سیستم تحصیلی گیرد که جدیدترین و معیاریصورت می

وره در د باشد. طبق سیستم کریدیت، هر محصلتأیید و تأکید وزارت تحصیالت عالی افغانستان نیز می

ت بیند. هر کریدیآموزش می سمستر)چهار سال تحصیلی( 8درسی را طی  کریدیت140لیسانس حدود 

 شود.ساعت آموزش داده می 16ن طی شود که محتوای آدرسی، به مقدار درسی گفته می

 (ها آن فیصدی و کتگوری) مضامین (5

 :گردد می تقسیم گوریکتی چهار به مدیریت تجارتی رشته درسی مضامین

 سانسلی دوره های مضمون کل %12 حدود مضمین از دسته این. شمول پوهنتون و عمومی مضامین 

 .گردد می شامل را

 ددگر می شامل را دور این های مضمون کل %35 حدود مضامین از دسته این. اساسی مضامین. 

 گردد می شامل را مضامین کل از %44 حدود مضامین از دسته این.  اختصاصی مضامین. 

 گردد می شامل را دوره های مضمون از %9  حدود مضامین از دسته این اختیاری مضامین. 
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 علمی سیر  (6

 های ورهد مضمین، تناسب به نظری، دروس گذراندن بر عالوه ،یتجارت مدیریت لیسانس دوره دانشجویان

 مشاهده با تا گذارندمی سر پشت نیز را اقتصادی و مالی تجاری، مختلف ادارات و سازمانها از بازدید عملی

 بدست( هاشکست و هاموفقیت) نتایج و عملی محیط در نظری های آموزه تطبیق نحوه و کار محیط عملی

  .شوند آشنا آمده

 نظری و عملی کارهای تناسب (7

 به خود تماعیاج گیزند محیط با که دارد نیاز بگیرد فرا خوبی به را مضمونی مضامین محصل که این برای

 مراکز و ها، شرکتهاسازمان از بازدید سمینار، گزاری بر به نیاز دلیل همین به. گردد آشنا عملی صورت

 و اصخ های ساحه در کاری تجارب ارائه برای مدیریتی موضوعات در مسلکی افراد از دعوت حکومتی،

 بادلهم به صنف در مضمونی موضوعات روی شاگرادان و استادان که است عملی های ورکشاب شدن دایر

 .بود هدخوا عملی%  20 و نظری %80 حدود در عملی کارهای با نظریه تناسب بپردازند اندیشه و فکر

 تدریس و آموزش های روش (8

لف های آموزشی مخت، به تناسب مضامین در نظر گرفته شده، از روشیدر دوره لیسانس مدیریت تجارت

های ذیل وشرهای مورد استفاده در تدریس این رشته، یک یا ترکیبی از شود.  در مجموع روشاستفاده می

 باشد.می

حجم  این روش در مضامینی که بیشتر جنبه مبانی و نظری دارند و نیاز است کهروش لکچر:  .1

مفاهیم و  گیرد. در این روش،زیادی از معلومات به فراگیر منتقل شود، مورد استفاده قرار می

 شود.مباحث بطور شفاهی به دانشجویان انتقال داده می

ن مان آزورد رشته را بدست آوردند، روش اکتشافی: زمانی که دانشجویان معلومات اولیه در م .2

رح طها قبل از رسد صنف درسی حالت فعال به خود بگیرد و دانشجویان به تفکر و یافتن پاسخمی

که  ی شودمپاسخ از جانب استاد واداشته شوند. برای تحقق این خواسته، از دانشجویان خواسته 

 وبحث و نقادی آن با استاد ها و باورهای جدید را فعاالنه بیاموزند و در طرح دانش

 های خود مشارکت نمایند.همشاگردی

روش پرسش و پاسخ: برای اطمینان از یادگیری درست، بخشی از پروسه آموزش به پرسش و  .3

پاسخ از دانشجویان اختصاص داده می شود. این کار هم در مورد مباحث از قبل آموزش داده شده 
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هم روحیه خالقیت و تفکر در دانشجویان تقویت شود  گیرد تاو در مورد مباحث جدید صورت می

 و هم بر اثر تکرار و بازگویی مباحث، زمینه نهادینه شدن آنها فراهم گردد.

سر  روش سیر علمی و بازدید ساحوی: زمانی که محصالن سه یا چهار سمستر تحصیلی را پشت .4

ر دی شان تطبیق آموخته هاگذاشتند و تا حدودی ذهنیت علمی نسبت به رشته پیدا کردند، برای 

 شوند. ده میها، ادارات، شرکت ها و کارخانه ها نیز برزمینه اداره و تجارت به بازدید سازمان

شود تا تحقیق و حل مسئله: در این روش، به تناسب توان محصالن به آنها موضوع داده می .5

هت لی جد و نیز مسایاطالعات و معلومات خود را از طریق مطالعه و بررسی بیشتر افزایش دهن

گزارش  ود راخگردد تا در فرصت زمانی داده شده، نتیجه کار یافتن راه حل برای آنها پیشنهاد می

 دهند.

ی با رگروههای انسانی مورد نیاز، توانایی ارتباط و کاها که یکی از مهارتکار گروهی: از آن .6

 شوند ود چند نفره تقسیم میدیگران می باشد، در برخی مضامین اعضای صنف به گروه های خر

 گیرد.ها کار گروپی داده میشود. مسئولیت و امتیاز کار به همه تعلق میبه آن

 محصالن های ارزیابیشیوه (9

گیرد. از یمبا استفاده از روش های مختلف صورت  یارزیابی دانشجویان در دوره لیسانس مدیریت تجارت

تحان کتبی پایان درصد آن مربوط به ام 60گیرد، متیاز تعلق میای که به هر درس به عنوان نمره 100مجموع 

داخل  یت درسمستر، و مابقی به اموری مانند حضور منظم در صنف، انجام کار خانگی، حل تمارین، فعال

 گیرد.صنف و غیره به تشخیص استاد مربوطه، تعلق می

 از:باشدذیل میشیوه نحوه توزیع نمرات در مجموع به 

 %( 10در صنف با حفظ نظم عمومی ) حضور منظم  .1

 حاضر هایی نظیر: پرسش و پاسخ از مضمون های گذشته و از مضمونارائه کارخانگی و فعالیت .2

(10% ) 

فته % گ 20شود که امتحانانجام میارزیابی وسط سمستر: این ارزیابی در ختم هفته هفتم  .3

 .%( 20شود)می

ذیرد. پم می ابی در ختم سمستر به صورت کتبی انجاارزیابی ختم سمستر )امتحان نهایی( این ارزی .4

(60%.) 
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 جدول برنامه درسی به تفکیک نوع مضامین

 الف( مضامین اساسی و پایه

 

 

 

 پیش نیاز تعداد ساعات کریدیت تعداد نام مضمون کود مضامین

BA101 ندارد 64 4 سازمان و مدیریت اصول 

BA102  ندارد 48 3 علم اقتصاد مبانی 

BA103 ندارد 64 4 مدیریت رفتار سازمانی 

BA104 ندارد 64 4 ریاضی مقدماتی 

BA105 ( ۱ریاضی) ریاضی مقدماتی 64 4 

BA106 ندارد 48 3 مدیریت منابع انسانی 

BA107 ندارد ۶۴ 4 اقتصاد خرد 

BA108 ندارد 64 4 اقتصاد کالن 

BA109 ( ۱احصائیه) ندارد 64 4 

BA110 ( ۲احصائیه) (۱احصائیه ) 64 ۴ 

BA111 مبانی سازمان و مدیریت 48 3 تجزیه، تحلیل و طراحی سیستم 

BA112 ندارد 32 2 حقوق اداری 

BA113 مبانی سازمان و مدیریت 48 3 مدیریت تحول سازمانی 

BA114 ( ۱روش تحقیق) ندارد 32 2 

BA115 ( ۲روش تحقیق) (1روش تحقیق) 32 2 

BA116 مبانی جامعه شناسی 32 2 جامعه شناسی سازمانها 

  768 ۵1 مجموع 
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 مضامین اختصاصی اجباریب(

 نام مضمون کود مضامین
 پیش نیاز تعداد ساعات کریدیت تعداد

BA201  ندارد 48 3 (1)محاسبهاصول 

BA202  (1اصول محاسبه) 48 3 (2)محاسبهاصول 

BA203 مبانی سازمان و مدیریت 48 3 مدیریت استراتژیک 

BA204 (2)محاسبهاصول  48 3 محاسبه شرکت ها 

BA205 (2)محاسبهاصول  48 3 محاسبه صنعتی 

BA206 اقتصاد کالن 48 3 مدیریت مالی 

BA207     

BA208 ندارد 32 2 فقه تجاری 

BA209 ندارد 32 2 حقوق تجارت 

BA210 ندارد 32 2 اقتصاد بخش عمومی 

BA211 (2زبان انگلیسی) 48 3 زبان تخصصی 

BA213  اقتصاد کالن 32 3 داریکو بانپول 

BA214  ندارد 48 2 اصول بازار یابی 

BA215 ندارد 32 2 بهره وری در سازمان 

BA216 ندارد 48 3 آشنایی با نرم افزارها 

BA217 اصول بازاریابی 32 2 بازاریابی بین المللی 

BA218 ندارد 48 3 (1)یعملیات پژوهش 

BA219 (1)یعملیات پژوهش 32 2 (2)یعملیات پژوهش 

BA220 مبانی سازمان و مدیریت 48 3 سیستمهای اطالعات مدیریت 

BA221 مبانی سازمان و مدیریت 48 3 مبانی مدیریت اسالمی 

BA222 ندارد 32 2 سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع 

BA224 ندارد 48 3 کارآفرینی خالقیت و 

BA223 کریدت 120موفقانه حداقل گذراندن   ۴ مونوگراف 

  896 ۵۹ مجموع 
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 ج( مضامین اختصاصی اختیاری

  

 د( مضامین عمومی)پوهنتون شمول(

 پیش نیاز تعداد ساعات کریدیت تعداد نام مضمون کود مضامین

BA301 ندارد 32 2 مبانی جامعه شناسی 

BA302 ندارد 48 3 روان شناسی کار 

BA303  ندارد 48 3 و برنامه ریزی اقتصاد توسعه 

BA304  ندارد 32 2 الکترونیکتجارت 

BA305 ندارد 48 3 تجارت بین الملل 

BA306 ندارد 32 2 مدیریت تولید 

BA308 ندارد 32 2 سازمانهای اقتصادی بین الملل 

BA309 مبانی سازمان و مدیریت 32 2 مدیریت پروژه 

  304 1۹ مجموع 

کریدیت تعداد نام مضمون کود مضامین  پیش نیاز تعداد ساعات 

CO 6102 بینیجهان  ندارد ۱۶ ۱ 

CO 6204 ۱۶ ۱ خدا شناسی  

CO 6307 ندارد ۱۶ ۱ نبوت شناسی 

CO 6408 ۱۶ ۱ معاد شناسی  

CO 6509 ۱۶ ۱ انسان شناسی  

CO 6610 ۱۶ ۱ قرآن شناسی  

CO 6712 ۱۶ ۱ نظام اخالق و تربیت اسالمی  

CO 6813  وتمدن اسالمیتاریخ فرهنگ  ۱ ۱۶  

Co 6205 ۳۲ ۲ ادبیات دری  

CO 111 (1زبان انگلیسی)  ندارد ۳۲ ۲ 

CO 6203 (2زبان انگلیسی) (1زبان انگلیسی) ۳۲ ۲   

CO 6306 

 

 تاریخ معاصر افغانستان
۲ ۳۲ 

 ندارد
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 نمبر مضامین و معلومات الزم کودبه تفکیک سمستر با  درسی سمستروار جدول برنامه

 پیشنیاز کریدیتتعداد  نوع مضمون مضامین مضمون کود سال اول

 سمستر اول

BA101 ندارد 4 اساسی مبانی سازمان و مدیریت 

BA102 ندارد 3 اساسی علم اقتصاد مبانی 

BA201  ندارد 3 اختصاصی (1)محاسبهاصول 

BA104 ندارد 4 اساسی ریاضی مقدماتی 

CO 6102 ندارد 1 عمومی بینیجهان 

Co 6205 ندارد 2 عمومی ادبیات دری 

 CO 111 (1زبان انگلیسی) ندارد 2 عمومی 

     جمع
 

19   

 

 نوع مضمون مضامین مضمون کود سال اول
تعداد 

 کریدیت
 پیشنیاز

 سمستر دوم

BA103 ندارد 4 اساسی مدیریت رفتار سازمانی 

BA107 ندارد. 3 اساسی اقتصاد خرد 

BA202  (1اصول حسابداری) 3 اختصاصی (2)محاسبهاصول 

BA105  ریاضی مقدماتی 4 اساسی 1ریاضی 

CO 6204 
 خدا شناسی

 1 عمومی
 

CO 6203 (2زبان انگلیسی) (1زبان انگلیسی) 2 عمومی 

   17      جمع
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 پیشنیاز کریدیتتعداد  نوع مضمون مضامین مضمون کود سال دوم

 BA111 مبانی سازمان و مدیریت 3 اساسی تجزیه، تحلیل و طراحی سیستم 

  BA203 مبانی مدیریت 3 اختصاصی مدیریت استراتژیک 

 1احصائیه  3 اساسی 2احصائیه  BA110 سمستر 

 (2اصول محاسبه) 3 اختصاصی محاسبه صنعتی BA205 چهارم

  BA206  کالناقتصاد  2 اختصاصی (1)مالی مدیریت 

       

  BA112 ندارد 2 اساسی حقوق اداری 

 CO6408  ندارد 1 عمومی شناسیمعاد 

   17      جمع

 

 

 

 

 پیشنیاز کریدیتتعداد  نوع مضمون مضامین  مضمون کود سال دوم

  BA106 ندارد 3 اساسی مدیریت منابع انسانی 

  BA108 ندارد 4 اساسی اقتصاد کالن 

  BA109  ندارد 3 اساسی 1احصائیه 

 ندارد 2 اختیاری  مبانی جامعه شناسی BA301 سمستر سوم

 CO 6307 ندارد 1 عمومی  شناسی نبوت 

  BA204 (2اصول حسابداری) 3 اختصاصی محاسبه شرکت ها 

  CO 6306 ندارد 2 عمومی تاریخ معاصر افغانستان 

  BA302 ندارد 2 اختیاری روان شناسی کار 

   19      جمع
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 پیشنیاز کریدیتتعداد  نوع مضمون مضامین مضمون کود سال سوم

 BA115 ( 2روش تحقیق) (1روش تحقیق) 2 اساسی 

 سمستر ششم

BA224 واحد 70گذراندن حد اقل  3 اختصاصی خالقیت و کارآفرینی 

BA210 ندارد 2 اختصاصی  اقتصاد بخش عمومی 

BA211 (1زبان تخصصی) ندارد 3 اختصاصی 

BA218 ندارد 2 اختصاصی (1)یعملیات پژوهش 

BA213 اقتصاد کالن 2 اختصاصی و بانکداری پول 

BA214 ندارد 3 اختصاصی اصول بازاریابی 

BA215 ندارد 2 اختصاصی بهره وری در سازمان 

 CO 6610 ندارد 1 عمومی قرآن شناسی 

   19      جمع

 

 

 نوع مضمون مضامین مضمون کود سال سوم
تعداد 

 کریدیت
 پیشنیاز

      

  BA113 مبانی مدیریت 3 اساسی مدیریت تحول سازمانی 

 ندارد 3 اختیاری اقتصاد توسعه و برنامه ریزی BA303 سمستر پنجم

  BA209  ندارد 2 اختصاصی تجارتحقوق 

 BA207 (2مدیریت مالی) (1مدیریت مالی) 3 اختصاصی 

  BA208 ندارد 2 اختصاصی فقه تجاری 

  BA114 ( 1روش تحقیق) ندارد  2 اساسی 

 CO 6509 ندارد 1 عمومی انسان شناسی 

   19      جمع
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 پیشنیاز کریدیتتعداد  نوع مضمون مضامین مضمون کود سال چهارم

 BA216 ندارد 3 اختصاصی آشنایی با نرم افزارها 

 سمستر هفتم

 

BA212 (2زبان تخصصی) (1زبان تخصصی) 2 اختصاصی 

BA217 ندارد 2 اختصاصی بازاریابی بین المللی 

BA219 (1تحقیق در عملیات) 2 اختصاصی (2)یعملیات پژوهش 

BA220 مبانی سازمان و مدیریت 3 اختصاصی سیستمهای اطالعات مدیریت 

BA221 ندارد 3 اختصاصی مبانی مدیریت اسالمی 

 CO6712 ندارد 1 عمومی نظام اخالق و تربیت اسالمی 

   1۶      جمع

 

 پیشنیاز کریدیتتعداد  مضموننوع  مضامین مضمون کود سال چهارم

 سمستر هشتم

BA116 ندارد 2 اساسی جامعه شناسی سازمانها 

BA222 
سیستمهای خرید، انبارداری و 

 توزیع

 اختصاصی
 ندارد 2

BA304 
مدیریت  /تجارت الکترونیک

 پروژه

 اختیاری
 ندارد 2

BA305 ندارد. 2 اختیاری تجارت بین الملل 

BA306 2 اختیاری مدیریت تولید  

CO 6813 1 عمومی فرهنگ وتمدن اسالمی  

BA223 کریدیت از  120گزراندن حد اقل  4 اختصاصی مونوگراف

 1۵      جمع  دروس دوره لیسانس

 


