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مدیریت تجارتی )BBA( آمیزه ای از دانش اقتصاد و مدیریت است. این دیپارتمنت زیرمجموعه ی پوهنحئی 
اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه خاتم النبیین)ص( در سال 1388 با مجوز رسمی از وزارت محترم تحصیالت عالی 
تایم های  لیسانس در  برنامه های آموزشی دیپارتمنت مدیریت تجارتی در سطح  ایجادگردیده است.  افغانستان 
روزانه، نیم روزی و شبانه در سال 1391 آغازشده و اقدام به جذب و آموزش دانشجویان در این رشته نمود. این 
دپارتمنت تا کنون نزدیک به صد نفر از دانشجویان را در رشته ی مدیریت تجارتی فارغ التحصیل نموده است. 
در سال تحصیلی 1401، تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل در این دپارتمنت به بیش از 60 نفر می رسد که در 

سمسترهای مختلف مشغول تحصیل می باشند.

معرفی دپارتمنت مدیریت تجارتی
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مأموریـت

دیـدگاه
دیدگاه و مأموریت

مأموریـت

دیـدگاه

دیپارتمنت مدیریت تجارتی تالش می کند در افق 1405، دارای 
جایگاه مناسب میان پنج دیپارتمنت برتر، از طریق آموزش و پژوهش 
فرهیخته،  مؤمن،  نیروی  تربیت کننده ی  فناوری،  و  علم  خلق  در 

آزاداندیش، کارآفرین و معتقد به ارزش های اسالمی و افغانی باشد.

مأموریت دیپارتمنت مدیریت تجارتی، ایجاد محیط مناسب آموزشی 
پژوهشی، اداری و رفتاری برای فراگیران متناسب با نیازهای جامعه 
برای دانشجویان با استعدادهای گوناگون است. از این طریق بتواند 

از نظر اداره و تجارت، افراد مولد، مؤثر و کارآفرین تربیت کند.
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 اهداف کالن دیپارتمنت
حوزه ی 	  در  انسانی  سرمایه ی  توسعه ی  و  ایجاد 

مدیریت و تجارت؛
ایجاد و توسعه ی برنامه ی علمی مطلوب در سطح 	 

کشور؛
برندسازی رشته ی مدیریت تجارت در کشور؛	 
و 	  جامعه  فارغان،  با  موثر  ارتباطات  توسعه ی 

نهادهای تجاری.

معرفی برنامه های آموزشی
چهار  تجارتی  مدیریت  رشته ی  در  تحصیل  دوره ی 
سمسترهای  در  که  محصالنی  از  برخی  است.  سال 
از  بعد  فراغت  امکان  نمایند،  عالی کسب  اوسط  مختلف 
مدیریت  ساله ی  چهار  برنامه ی  دارند.  نیز  را  7 سمستر 
نیازهای جوانانی طراحی  برآورده ساختن  تجارت جهت 
را  تعلیمی)مکتب(  شده است که دوره ی دوازده ساله ی 
زمینه ی  در  حرفه ای  آموزش  دنبال  به  و  نموده  تکمیل 
کارآفرینی، حرفه ی مدیریت، یا آموزش عالی در زمینه ی 
از  ترکیبی  درسی،  برنامه ی  این  تجارت  باشند.  و  اداره 
ریاضیات،  انگلیسی،  زبان  مانند؛  عمومی  آموزش های 
مثل  مدیریت  عمومی  مهارت های  اسالمی؛  مطالعات 
رهبری،  تصمیم گیری،  مکتوب،  و  شفاهی  ارتباطات 
به  مربوط  اساسی  مضامین  کمی؛  روش های  تیمی،  کار 
رشته  به شمول امور مالی، بانکداری، بازاریابی، مدیریت 
منابع بشری و غیره می باشدو مضامین اختیاری مبتنی 
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بر تخصص می باشد. این برنامه، استعدادهای دانشجویان 
تا  می سازد  قادر  را  آن ها  و  داده  انکشاف  آینده   برای  را 
میان اهداف موفقیت اقتصادی و محدودیت های فزاینده 
مسؤولیت اجتماعی و محیطی، توازن ایجاد نموده آن را 

حفظ کنند.

تعداد کریدیت ها
برنامه ی لیسانس مدیریت تجارت شامل 136 کریدیت 
می شود که برای فارغان صنف 12 لیسه ها تطبیق می شود. 
به  خاتم النبیین)ص(  دانشگاه  در  تحصیلی  برنامه ریزی 
گونه ای صورت می گیرد که یک محصل به صورت طبیعی 
را  می تواند طی 7 سمستر کریدیت های درسی خودش 
با نوشتن و دفاع  اتمام رسانیده و در سمستر هشتم  به 
کریدیت هایی  حداقل  شود.  فارغ التحصیل  مونوگراف 

لیسانس  دوره ی  از  فراغت  برای  که 
مدیریت تجارت الزم است گذرانده 
شود، 136 کریدیت می باشد. اضافه 
بر آن الی 140 کریدیت به تشخیص 

قابل  دیپارتمنت  آموزشی  گروه 
ازدیاد است.
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نوع کریدیت های درسی
علوم  رشته های  از  بسیاری  همانند  تجارت،  مدیریت 
بنابراین،  و  است  رشته ای  چند  ماهیت  دارای  انسانی، 
بر  متوقف  این دوره  آموزشی  اهداف  تحقق  موفقیت در 
آشنایی و کسب توانایی علمی در تعدادی از زمینه های 
علمی است. از این رو، مجموعه ی کریدیت های درسی این 

رشته به چهار دسته تقسیم می شوند:

تعداد  کریدیتنوع مضمونردیف

48مضامین اساسی و پایه1

60مضامین اختصاصی اجباری2

19مضامین اختصاصی اختیاری3

مضامین عمومی)پوهنتون 4
16شمول(

143جمع کل کریدیت ها5

حداقل کریدیت های الزم برای 6
136فراغت



6

سیستم آموزشی
همانند  مدیریت  لیسانس  دوره ی  آموزش 
مطابق  خاتم النبیین)ص(  دانشگاه  در  رشته ها  سایر 
سیستم »کریدیت« صورت می گیرد که جدیدترین 
است.  دنیا  در  تحصیلی  سیستم  معیاری ترین  و 
وزارت  تأکید  و  تأیید  مورد  تحصیلی  سیستم  این 
طبق  می باشد.  نیز  افغانستان  عالی  تحصیالت 
لیسانس  دوره ی  در  محصل  هر  کریدیت،  سیستم 
را طی 8 سمستر)چهار  حدود 140کریدیت درسی 
سال تحصیلی( آموزش می بیند. هر کریدیت درسی، 
به مقدار درسی گفته می شود که محتوای آن طی 

16 ساعت آموزش داده می شود.

مضامین )کتگوری و فیصدی آن ها(
مضامین درسی رشته ی مدیریت تجارتی به چهار 

کتگوری تقسیم می گردد:
دسته 	  این  شمول.  پوهنتون  و  عمومی  مضامین 

دوره  های  مضمون  کل   %12 حدود  مضمین  از 
لیسانس را شامل می گردد.

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

دسته 	  این   . اختصاصی  مضامین 
کل  از   %44 حدود  مضامین  از 

مضامین را شامل می گردد.
از 	  دسته  این  اختیاری  مضامین 

مضامین حدود  9% از مضمون 
های دوره را شامل می گردد.
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تعداد استادان
دیپارتمنت اقتصاد و مدیریت دارای 3 نفر کادر علمی تمام وقت در رشته های اقتصاد، مدیریت، و دانش های 
مربوط به آن ها با درجه ی تحصیلی دانشجوی دکتوری و ماستری در مرکز کابل می باشد. در ضمن دانشکده 
جهت تکمیل کادر تدریسی خود، از اساتید خارج کادر علمی به صورت قراردادی بهره می گیرد. مشخصات اساتید 

دانشکده در جدول ذیل ارایه شده است:

رتبه علمیدرجه تحصیلیرشته تحصیلینام و تخلصشماره

پوهنملدانشجوی دکتریاقتصاد تجارتیسید برات علی نقوی1

پوهندویدانشجوی دکتریمدیریت دولتیعلی شاه حسنی2

پوهنیاردانشجوی دکتریریاضیرضا حسین زاده3
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اقتصاد و تجارت، از عناصر و مولفه های اصلی موفقیت 
در  مدیریت  نقش  می باشد.  کشور  هر  در  انکشاف  و 
برجسته  حدی  به  امروزه  جوامع  انکشاف  و  پیشرفت 
است که به جای استفاده از »کشورهای انکشاف یافته«، 
از تعبیر جدیدی با عنوان »کشورهای خوب مدیریت 
افغانستان  امروزی  استفاده می گردد. جامعه ی  شده«، 
که در شروع حرکت به سمت توسعه و پیشرفت قرار 
قوی  انسانی  از ظرفیت های  برخورداری  نیازمند  دارد، 
وظیفه ی  و  می باشد  مدیریت  و  اقتصاد  عرصه های  در 
نهادهای  را  نیروهایی  چنین  آموزش  و  تربیت  خطیر 
وجود  به  نیاز  دارند.  دوش  بر  کشور  عالی  تحصیالت 
رشته ی مدیریت با گرایش های مختلف از چندبعد در 
جامعه ی نوپای افغانستان احساس می شود که به عنوان 

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

زمینه ی . 1 در  انسانی  ظرفیت های  کمبود 
برنامه ریزی، سازماندهی و رهبری ادارات دولتی 

و خصوصی کشور؛
در . 2 اداره  اثربخشی  و  کارایی  سطح  بودن  پایین 

کشور به گونه ای که از کم تر از  20 %  ظرفیت 
موجود استفاده می شود؛

توانایی . 3 به  جامعه  افراد  نیازمندی 
برقراری ارتباطات تجاری با جهان 

پیشرفته و مدرن امروزی؛
قابلیت های . 4 و  ظرفیت ها  انکشاف 

بنای  سنگ  که  کشور  اقتصادی 
ترقی و پیشرفت آن می باشد. 

 توانایی های اقتصاد مدیریتی 
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اهداف آموزشی
دانشجویی که درجه ی لیسانس مدیریت تجارت را به  

دست می آورد، قادر خواهد بود تا:
بتواند به طور موثر و حرفه ای ارتباط بر قرار کند و 	 

توانایی خویش را نسبت به ارایه ی بیانیه های مکتوب 
فرهنگ های  با  مخاطبین  به  منسجم  شفاهی  و 
مختلف نشان دهد و مهارت های تحلیل و  تلفیق 

اطالعات را توسعه بخشد؛
زمینه ی 	  در  را  خود  توانایی 

تشخیص و ارزیابی اطالعات مربوط 
برای تصمیم گیری به نمایش بگذارد 
و  تشخیصی  تفکر  مهارت های  و  
اطالعات  ارزیابی  برای  را  تحلیلی 
نا  محیط های  در  مسایل  حل  و 

مطمئن امروزی به کار گیرد؛

در 	  را  گروهی  پویایی های  و  تیمی  کار  اهمیت 
دستیابی به اهداف سازمانی درک نماید و اهمیت 
تنوع فرهنگی و تطبیق رفتارهای بین فردی خود 

با آن را بشناسد؛
را 	  سیاست  و  قدرت  و  سازمانی  تضاد  پویایی های 

بشناسد و از مهارت های تحلیلی و بین فردی خود 
جهت انطباق با آن استفاده کند؛

کسب 	  آگاهی  جهانی  متنوع  نگرش های  به  نسبت 
تجارت  چالش های  و  کاربردها  نظریه ها،  و  کند 

جهانی را بشناسد؛
ارزش های اساسی سازمان را بشناسد و با مشکالت 	 

اخالق،  از  برخواسته  اجتماعی  تفاوت  و  اخالقی 
و  کند  پیدا  آشنایی  فرهنگ  و  مذهب  جنسیت، 
این  برای  حل  راه  ارایه ی  جهت  را  خود  توانایی 

مشکالت به نمایش بگذارد؛
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و 	  شود  آشنا  کامپیوتری  اطالعاتی  سیستم های  با 
بتواند از برنامه های کامپیوتری جهت به کارگیری و 

تفسیر دانش بازرگارنی کاربردی استفاده کند؛
در نهایت مهارت و توانایی مدیریت اداره های دولتی، 	 

مدیریت  سطوح  در  را  اقتصادی  و  مالی  تجارتی، 
سرپرستی و میانی به دست آورد.

امکانات دیپارتمنت مدیریت تجارتی 
دارای  خاتم النبیین)ص(  دانشگاه  مدیریت  دیپارتمنت   
وایت  مانند؛  آموزشی  وسایل  به  مجهز  و  مناسب  تعمیر 
امکانات  و  رفاهی  امکانات  و  چوکی  پروجکتور،  بورد، 

تحقیقی مانند؛ کتابخانه، نت کلب می باشد.
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