




 

 

 فهرست 
 

هت آشنایی با برنامه بورس های تحصیلی انجمن آمو  و معلومات  بیشتر شما در باره جزئیات آن، موضوعات و ج
 را در این رساله به لسان های دری و انگلیسی خدمت تان تقدیم می داریم مدارک ذیل 

 

 معرفی مختصر انجمن دعوت اسالمی افغانان  مقيم امريكا  )آمو(   •

 نمای کلی در مورد برنامه  بورس های تحصيلی انجمن آمو     •

 اظهارات مختصر بعضی از دانشمندان محبوب کشور در مورد بورس های تحصيلی انجمن آمو   •

  و انتخاب کانديدان    قبولی   اليحه  بورس های تحصيلی انجمن آمو  ـ شرح مفصل قوانين، مراحل و شرايط  •

 شرايط ادامه بورس های تحصيلی انجمن آمو   •

 پاليسی عدم تبعيض انجمن آمو  •

 فورمه درخواستی بورس های  تحصيلی انجمن آمو     •

 فورمه تعهدات محصلين منتخب بورس های  تحصيلی انجمن آمو  •

   تفاهم نامه رسمی ميان انجمن آمو  و پوهنتون سالم •

   تفاهم نامه رسمی ميان انجمن آمو  و مؤسسه تحصيالت عالی زنان افغان )مورا( •

     معرفی مختصر پوهنتون سالم •

 معرفی مختصر مؤسسه تحصيالت عالی زنان افغان )مورا( •



  کنند به مانند دانه مثل آنان که مالشان را در راه خدا انفاق می

ای است که از آن هفت خوشه بروید و در هر خوشه صد دانه باشد 

)یک دانه هفت صد شود(، و خداوند به هر که خواهد )این 

 مقدار را( دو چندان سازد ، و خداوند گشاده رحمت داناست

 حرضت حممد صیل اهلل علیه و سلم میفرماید:

هر کسی که مردم را بسوی یک عمل نیک دعوت کند، اجر و پاداش او همانند پاداش «

 »کسانی است  که از او پیروی کردند بدون اینکه چیزی از پاداش پیروانش کم شود. 



   ِبْسِم اللَّـِه الرَّْْحَـِٰن الرَِّحيمِ  

 معرفی مختصر 

  
 

و غير وابسته ميباشد به منظور   انجمن دعوت اسالمی افغانان  مقيم امريكا  )آمو( که يك نهاد غير انتفاعی ، غير سياسی 

، فراهم ساختن زمينه ای جهت رشد و ارتقای تعليمی و  خدمت به جامعه افغانی، تقويت حفظ هويت اسالمی و افغانی جوانان 

 ۶۰۰۲اقشار مختلف افغانهاى مؤمن و مسلمان در سال   سطح دانش اسالمی جوانان ، و ايجاد تفاهم و همكارى در ميان 

 ميالدی در شهر الس انجلس ايالت کليفورنيا تأسيس گرديد. 

اين انجمن به خاطر تحقق اهداف خويش از زمان تأسيس آن ده ها کنفرانس و سيمنار های علمی و آموزشی در شهر های 

و چاپ و تكثير  کتب   مختلف به لسان های فارسی و انگليسی داير نموده و از طريق برنامه های تلويزونی و اينترنت و تهيه

چاپ رساله های کوچک ولی پر محتوا و جامع توانسته مصدر خدمت    وی دی ها،  سی دی ها و   اسالمی ، نشريه ها،  دی 

شود.  انجمن آمو از از زمان آغاز و تأسيس آن افتخار اين را دارد که همواره زمينه آموزش عملی  ليدرشيپ و يا رهبريت را 

برای تربيه و پرورش اعضای جوان خود مهيا نموده و اين قدرت و توانمندی را به هر يک آن بخشيده که رول عمده را در 

و يا سميناری که انجمن آمو سال اخير هر کنفرانس  ۳۱برگزاری برنامه ها  بازی نموده و پيش قدم باشند. در جريان 

مسئوليت برگزاری آن را داشته  يک فرد متفاوت )خواهر و يا برادر( در مقام رهبری آن تعين شده و همه اعضای انجمن به 

شمول تمام هيئت مديره به اساس رهنمايی و اوامر آن شخص مسئول برنامه ، امور تنظيم و ترتيب پروگرام را پيش بردند.  

الحمدالله امروز شاهد هستيم که بسياری از اعضای جوان اين انجمن در نهاد های مختلف اسالمی و مساجد در مستوی 

جوانان ما در   MAS, ISLAMIC RELEIF, CAIRرهبريت فعاليت دارند. چنانچه در نهاد های مهم اسالمی در امريكا چون 

 برای معلومات بیشرت و جزئیات فعايلت های اجنمن آمو به ویب سایت اجنمن مراجعه شود. سطوح رهبريت فعال هستند. 

استاد فضل غنی مجددی  )رئيس انجمن( ، انجنير محمد مسعود نسيمی، بی بی حاجی ساجده هیئت مديره انجمن آمو :  

ارغنديوال ، الحاج محمد ظاهر نوری، سرور ترين بيان ، انجنير عباد مبلغ، حميرا    انجنير عبدالناصر سلطانی، سيمين عمر، 

 عمر ، هدايت الله حيدری ، انجنير محمد سرور عمر  

ارشد    صمدي، داکتر الله    داکترعبدالستار سيرت، داکتر حمدالله سيدی، قاري صفياعضاى كمیته مشورتى انجمن آمو: 

 بيان، داکتر محمد داود نسيمی استاد عبدالعلی نور احراری، داکتر سيد جان    سيد محمود گيالنی،    ارشاد،



 در مورد نمای کلی    

  انجمن آمو  )اسکالرشپ(   برنامه  بورس های  تحصیلی  
انجمن دعوت اسالمی افغانان مقيم آمريكا )آمو( برای تشويق و ترغيب جوانان با استعداد و بی بضاعت کشور اعم از ذکور و 

نموده و اميدوار   )اسكالرشپ( را فراهم    اناث به منظور ادامه تحصيالت عالی شان برنامه خاص اعطای بورس های  تحصيلی  

الله  رهبران  و آينده سازان فردا  تنها مصدر خدمت برای جوانان امروزی که ان شاء  نه   است  تا از طريق ايجاد اين برنامه خير 

های   افغانان مقيم آمريكا  ميسر بسازد تا با کمک   مختلف وطن عزيز ما خواهند بود گردد بلكه فرصت را برای    های  در عرصه

سهم فعال داشته باشند. اميدواريم که به لطف و مرحمت خداوند متعال و با   مادی و معنوی شان در آينده افغانستان عزيز 

بتوانيم قدم های مثبت و ارزنده را در راه رسيدن به  اين هدف عالی برداشته و در   همكاری برادران و خواهران معزز خود،  

 جوانان رشيد مفيد واقع شويم. آينده وطن و اين 

و حل مشكالت کنونی به يک قشر تحصيل کرده و با فهم در   ما معتقد هستيم که کشورعزيزما افغانستان جهت باز سازی 

رشته های مختلف ضرورت مبرم داشته و سرمايه گذاری در ارتقای تعليمی جوانان با استعداد و بی بضاعت يک امر ضروری 

است.  لهذا با مساعد ساختن فرصت تحصيلی برای چنين دانش آموزان مستحق ميتوانيم آنها را اعضای مفيد و مثمرجامعه 

 . نقش بارزی در بهبود و پيشرفت جامعه  داشته باشند بسازيم تا 

بورس ها  به اساس ارزيابی دقيق و مستند لياقت تعليمی، استعداد پيشرفت و ابتكار،    معيارهاى انتخاب جوانان برای اين 

بودن محصل در امور مدنی و اجتماعی تعين شده است. در طی مراحل درخواست و  انتخاب   نيازهاى شديد اقتصادی، و فعال 

بهترين محصلين واجد شرايط، انجمن آمو کوشش خواهد کرد تا جوانانيرا برای اين بورس ها تشخيص وانتخاب نمايد که 

درخشان آينده را بدهد  و نقش بارز شانرا در اصالح و بهبود جامعه در آينده   لياقت و ظرفيت خاص امروزی شان،  ارمغان 

 نشان بدهد. 

توافقنامه رسمی را با دو مٔوسسه معتبر و شتاخته شده تعليمی در افغانستان، پوهنتون سالم  و   در حال حاضر انجمن آمو 

است در توافقنامه پروسه انتخاب محصلين و محصالت واجد   موسسه تحصيالت عالی خصوصی زنان )مورا(  به امضاء رسانيده 

شرايط و الزامات مورد نياز برای ادامه دريافت بورس تحصيلی شرح شده است. انجمن آمو به منظور جلوگيری از فساد و 

 ن کامل اعانه دهندگان  تمام پول های بورس تحصيلی را مستقيمًا به پوهنتون پرداخت می کند.طمينال احصو

 طریق همکاری هموطنان 
انجمن آمو از همه هموطنان گرامی و با احساس دعوت میکند که  برای تحقق و دوام این 

برنامهٔ  خیر  دست  مساعدت و همکاری شانرا به این انجمن  دراز نموده و اسپانسر 
)تأمین کننده مالی( یک یا چند محصل منتخب شوند.  و از این طریق سهم مثبت و فعال 

 در ارتقای علمی جوانان کشور عزیز ما افغانستان بگیرند.



 هموطن عزیز

(، کتاب درسی و Tuitionدالر ميشود که شامل فيس پوهنتون )   (      ۳۱۰۰)    هر محصل به طور اوسط     مصارف تحصيلی ساالنه

در     دالر      ۳۳۰قرطاسيه، ترانسپورت، فيس کانكور مونوگراف يا تيزس ميباشد. اين مبلغ را ميتوان در يكبار و يا بطور ماهوار فقط 

از طريق ويب سايت انجمن پرداخت. اميدواريم هر فاميل اوالد های بالغ شانرا تشويق به اسپانسرحداقل يک محصل اين    هر ماه 

واال  نمايند. در صورت تقاضای اسپانسر، انجمن   در روز،  ايشان را سهيم اين هدف   چهار دالر    برنامه  نموده و با سهم  کمتر از 

بورس ها را برقرار کند تا از اين طريق   آمو تا حد امكان کوشش خواهد کرد که ارتباط مستقيم بين سپانسر و دريافت کنندگان 

تنها باعث شكرگزاری نعمت هاييكه   نوجوانان ما  احساس تعلق و نزديكی به وطن عزيز و هموطنان شان پيدا کنند. اين عمل نه 

آموزند که ِان شاء الله جزء صفات عالی   الله متعال برايشان داده است خواهد شد بلكه سخاوت و کمک به ديگران را نيز می 

شخصيت آينده شان خواهند شد.  ناگفته نماند که مشوره های مفيد و سازنده شما هموطنان در پيشبرد اين وظيفه مهم  برای 

  آمو اهميت خاص  دارد و از تجارب ارزنده تان استفاده خواهد شد. انجمن 

آمو اهميت خاص  دارد و از   ناگفته نماند که مشوره های مفيد و سازنده شما هموطنان در پيشبرد اين وظيفه مهم  برای انجمن 

  تجارب ارزنده تان استفاده خواهد شد.



 بسم الله الرحمن الرحيم

ابتكار واقدام جديد انجمن آمو را در  تهيه وتسهيل وسائل و زمينه تحصيالت عالی جوانان با استعداد  وبی بضاعت افغان قابل 

و دفاع از حقوق ومنافع      که اصاًل به منظور حمايت ارزش هاى اعتقادی واخالقی    ستايش وشايان  تقدير ميدانم  ، انجمن آمو

جوانان تأسيس شده است اخيرا به ابتكار علمی نهايت مفيد دست يافته است ، درحاليكه آغاز اين برنامه علمی را به جمله 

همكاران ومنسوبين انجمن آمو تبريك ميگويم توفيقات مزيد انجمن آمو وجوانان مستفيد از اين برنامه را از بارگاه الله متعال 

  .  آرزو دارم

  .   والله المستعان وهو ولي التوفيق      

    والسالم عليكم ورحمة الله وبرکاته 

 دوکتور عبدالستار  سیرت

 اظهارات مختصر بعضی از دانشمندان محبوب کشور

 ِبْسِم هللِا الرَّْْحَِن الرَِّحْيمِ 
 وََكَفى َوالصَّالَُة َوالسَّاَلُم َعَلَى َرُسولِِه املْصَفَى.. َوبـَْعُد: احلَْمُد هلِل 

 .  (85){ اجملادلة(11)} يـَْرَفِع هللاُ الَِّذْيَن آَمُنوا ِمْنُكم َوالَِّذْيَن أُُوتوا الِعْلَم َدَرَجات  قرآن كرمي:  ۀدر استناد به فرمود
 هللا متعال كساىن را كه اميان آورده اند وكساىن را كه علم به آانن داده شده است، درجات عظيمى مى خبشد.  ترمجه: 

ْنَسانُ  : ] َذا-َصلََّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم   –رسول هللا  ۀودر استناد به فرمود  َجـارِيَـة  أَْو ِإَّلَّ ِمْن َصـَدقَـة   انـَْقَطَع َعْنُه َعَمُلُه ِإَّلَّ ِمْن َثاَلثَة   َماَت اْْلِ
تَـَفُع بِِه أَْو َوَلد  َصاِلح  يَْدُعو َلُه [ رواه َمسلم    .ِعْلم  يـُنـْ

= وقتی انسان وفات ميكند، همه اعمال او قطع ميگردد، مگر از سه چيز: صدقهء جاريه، يا علمی که مورد استفاده قرار ميگيرد، يا 

 فرزند صالح که در حق وى دعا ميكند.

 : ] َبلُِّغوا َعنِّي َوَلو َآَيًة [ رواه البخاري. -َصلََّی اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم  –وهمچنان بر اساس فرمودۀ پيغمبر  

 ترجمه:  شما از من به مردم برسانيد، ولو که يك آيت از قرآن بوده باشد.

اين عمل خير وصدقهء جاريه را که "انجمن آمو" در تقديم بورسهاى تحصيلی براى فرزندان با استعداد وبی بضاعت افغان ما روى 

دست گرفته است، تهنئت وشادباش ميگوييم، وبراى همه دست اندرکاران اين انجمن مبارك در پيشبرد اين عمل خير تـوفـيـق 

 مزيد را آرزو ميكنيم.

واز برادران وخوهران مؤمن وسخاوتمند خود خواهشمنديم تا در پيشبرد وتوسعهء اين عمل خير، مـخـلـصـانـه سـهـمـگـيـرى 

 نماينــــــد زيرا باال ترين صدقهء جاريه اين است که انسان علم نافع را از خود بجا بگذارد. 

 داكتر حمد اهلل سيدى

 جامعهء األزهر الشريف –فاکولتهء شرعيات وقانون  -دکتوراه در فقه اسالمی وقانون مدنی



فراهم ساختن تسهيالت برای تحصيالت جوانان با استعداد و بی بضاعت وطن ابتكار تاريخی، پر افتخار، و پر ثمر انجمن آمو 

است که يک فرصت طاليی  همكاری را برای هر افغان با احساس و وطن دوست در خارج از کشور مساعد کرده است. الله 

متعال به هموطنان عزيز ومٔومن ما که دور از وطن زندگی ميكنند توفيق بدهد تا از اين فرصت استفاده اعظمی نمايند و خود 

 را دراين ابتكار مبارک و پرثواب انجمن آمو شامل سازند !

 ،دکتور محمد داود نسیمی

 استاد تعليمات اسالمی در دو پوهنتون ايالت ورجنيا

به مقام محترم انجمن دعوت إسالمي افغانان مقيم آمريكا آمو اسالم عليكم و رحمةالله. صحتمندي و سالمتي شما عزيزان را 

 آرزو مينمايم.

بنده منحيث شاهد عيني زحمات انجمن را در راستاي دعوت إسالمي قابل تمجيد دانسته و تصميم شما در بخش آماده 

ساختن بورس هاي تحصيلي براي جوانان داخل کشور خاصتًا در شرايط فعلي که مشكالت گوناگون متوجه کشور است ، 

 حرکت فوق العاده نيك و مثبت پنداشته ، مؤفقيت هاي مزيد برايتان استدعا  و انشاءالله آماده هر نوع همكاري خواهم بود .

 با احترامات فائقه 

 قاري صفي اهلل صمدي

 امام مسجد جامع مهاجرين مقيم کاليفورنيا.   

الحمدلله درجامعۀ افغانی تعداد زيادی از دختران و پسران جوان که آينده کشور را ميتوانند بسازند موجود است اما نظر به 

مشكالت اقتصادی قادر به ادامۀ تحصيالت عالی نمی باشند. انجمن آمو ضمن فعاليتهای علمی و آکادمی اش آماده ساختن 

ادامۀ تحصيالت عالی برای جوانان داخل کشور بورسهای تحصيالت عالی آمو را  روی دست گرفته  که  الحمدلله تا حال يازده 

محصل جوان )اعم از پسران و دختران( از از اين بورس استفاده می کنند و اميد است تا در نزديكترين وقت تعداد اين بورس 

اضافه شود اين موفقيت ضرورت به همكاری مادی و معنوی هر يک شما دارد . خواهشمندم تا اين پروژه خيريه را کمک نموده  

 و  با ما همگام شويد

 استاد فضل غنی مجددی



 الیحه بورس های  تحصیلی 
 هدف عمده:

سازی تسهيالت در رشد و ارتقای تعليمی جوانان با   انجمن دعوت اسالمی افغانان مقيم آمريكا )آمو( برای تشويق و فراهم 

استعداد کشور که لياقت و مستحق بودن خويش را به کمک مالی اين انجمن به اثبات رسانده بتوانند برای يكعده از آنها که 

خواهان تحصيالت عالی به درجه ليسانس يا مافوق ليسانس  هستند و معيارات استفاده از اين کمک ها را دارا می باشند 

بورس های  تحصيلی  را  مهيا خواهد کرد  .محصلين اين برنامه بايد تعهد کنند که دوره مكمل درسی را در يكی از پوهنتون 

  هاى رسمی در افغانستان، که انجمن آمو قباًل با آنها ارتباط رسمی برقرار نموده، تكميل خواهند کرد.

بورس هاى تحصيلی انجمن آمو براى دوره مكمل  

درسی هر محصل منتخب بطور ساالنه به اساس معيار 

های الزمه نمرات و غيره تخمين شده و فيس آن 

و مستقيمًا به حساب بانكی پوهنتون  پرداخته ميشود. 

در اخير هر سال  اگر يک محصل مطابق معيار الزمه 

پيشرفت نكند بورس او به تعليق افتاده يا لغو ميگردد. 

برعالوه برای تداوم اين بورس ها و قدردانی از فرصتی 

که برای محصلين اين برنامه ميسر شده ، از ايشان  

تعهد گرفته ميشود که حد اقل در جريان دو سال اول کار بعد از فراغت شان يک فيصدی کم از عايد ساالنه شانرا  به شكل 

 .اعانه به انجمن آمو بپردازند

انجمن آمو  باين عقيده است که اگر برای هر دانشجوی 

واجد شرايط چانس داده شود تا تحصيالت عالی خود را 

به مرحلۀ نهائی ممكنه برساند او نه تنها در آينده خود 

کفا ميشود بلكه يك عضو مؤثر و مثمر جامعه  نيز خواهد 

 شد. 

بورس هاى تحصيلی انجمن آمو توسط  کمك هاى مالی 

اشخاص، و بعضی از سازمانهای که توافقنامه همكاری را 

با انجمن ميداشته باشند تأمين خواهد گرديده و به 

اساس معيارهاى مشخص که در اين اليحه درج است  

انجمن آمو در بعضی  .سازی تسهيالت در پرداخت فيس پوهنتون شان  داده می شود  برای محصالن واجد شرايط برای فراهم

 .محسوس باشد مشخص نمايد اوقات ممكن است که بورس تحصيلی را به يک رشته خاص که ضرورت بيشتر اجتماع در آن 

 

 



 معیارهاى مشخص کاندیدان  بورس های  تحصیلی انجمن آمو

ارزيابی هرکانديد برمبنای لياقت علمی، استعداد پيشتازی، 

نيازهاى مالی و تعهد کمك و همكارى متقابل شان با اجتماع و 

انجمن آمو صورت خواهد گرفت.معيارهاى انتخاب بورس های  

تحصيلی انجمن آمو  به چهار طبقه مساوى و برابر قرار ذيل 

تقسيم شده اند که  بايد هر يک آن در فورمه درخواستی و 

 مشخصات هر کانديد منعكس گردد:

 

 (  لیاقت تعلیمی: ۱
شواهد واسناد تحصيلی که  نشان دهنده نمرات عالی و برجسته بوده، واو را از ساير شاگردان و کانديدان پيشقدم و  •

 مجزا قرار دهد. 

کيفيت تحصيالت قبلی و بعدی: در جريان اين ارزيابی دوره تحصيلی قبلی کانديد که آيا او را براى تحصيالت عالی  •

در رشته خاصی  آماده ساخته است و يا خير و مهارتهاى فكرى و تواناييهاى او با رشته پيشنهاد شده اش مطابقت 

برای دوام  بورس تحصيلی، نمرات عالی  .دارد و با اهداف و ديدگاه او سازگار است  ويا خير، مدنظر گرفته می شود

   .هر محصل در اخير هر سمستر ارزيابی خواهد شد

 (  نیاز مالی:۲
جهت ارزيابي وضع مالی و مستحق بودن هر کانديد ، مدارك و اسناد معتبر مبنی بر نياز مالی  شان به طور کامل  مورد 

 بررسی و تأييد قرار خواهد گرفت.  

 (  استعداد پیشتازی و درایت در انجام امور :۳
   ارزيابی شواهد و اسنادی که  توانايی و استعداد پيشتاز بودن کانديد را  برای تحقق هدف مشترک نمايان سازد •

 د موجود است؟شآيا صفت ابتكار و نوآوری در عملكرد و نظريات کانديد که سبب يك دستآورد جديد شده با •

ثبات و استقامت در رسيدن به  يک هدف خاص :  کانديدان از نگأه جرئت شان در ابراز نمودن نظريات و ايستادگی  •

    عزم آنها در پيگيری يک هدف مشخص و اجرای مسئوليت شان در فعاليتهاى رضاکارانه، ارزيابی ميگردند   

 ( فعال بودن کاندید :۴
و    ارزيابی شواهد و اسنادی که  اشتراك و خدمات رضاکارانه و تمايل کانديد را  در فعاليت  هاى  مدنی و  اجتماعی 

 رسانه يی نمايان سازد 

 



 

 مراحل انتخاب کاندیدان
تحصيلی آمو تمام اسناد الزمه شانرا که در پايين تذکر داده شده به دفتر امور محصالن  کانديدان  داوطلب بورس های 

 شرايط انتخاب کانديدان به اساس ذيل می باشد:   .پوهنتون در عرصه وقت تحويل نمايند

 
 اسناد:  ( مسئولیت کاندیدان در تحویل دادن ۱

: کانديد های داوطلب ميتوانند اين فورمه را از  تكميل نمودن فورمه درخواستی بورس های تحصيلی انجمن آمو •

و يا از ويب سايت انجمن آمو بدست بياورند. شرط عمده اين است که فورمه بايد   دفتر امور محصالن پوهنتون 

بايد دقيق و درست باشد زيرا هر نوع معلومات  فيصد( تكميل و تمام اطالعات و اظهارات در آن ۳۰۰بطور کامل )

 شد  خواهد    نادرست  و يا عدم تكميلی فورمه  باعث رد شدن درخواست شان
 اسناد تحصيلی شامل )شهادتنامه مكتب، ديپلوم، ترانسكرپت نمرات  حداقل دو سال اخير تحصيل(   •
 اسناد و مدارک عايداتی کانديدان که واجد شرايط بودن شانرا برای کمک های مالی تثبيت ميكند •
 اسناد و يا شواهد فعاليتهاى فوق العاده و رضاکارانه کانديدان با جزئيات )نوع فعاليت و نقش و موقف خاص( •
 مطرح شده است فورمه درخواستی   در پاسخ به سواالت  که در بخش دوم  تحرير يک مقاله مختصر و فشرده    •

تمجيد لياقت  حداقل  دو سفارش نامه از طرف استادان و يا اداره تعليمی قبلی که حاوی  تصديق شخصيت و  •

          درسی کانديدان  باشد 

 درخواست هاى نا تكميل و يا ناقص که مدارك الزمه را همراه نداشته باشد مورد ارزيابی قرار نميگيرد.  •

آنها،  توصيه و سفارش خويش را رسمًا به انجمن  بررسی  و تأييد اسناد و ارزيابی محتويات   بعد از  مسئولین پوهنتون  ( ۶

توسط ايميل به WORD يا   PDFيا  JPG  آمو ارائه نموده و تمام اسناد و مدارک کانديدان منتخب شانرا به صورت

 ارسال می نمايد   info@aamo-usa.comآدرس 

از طريق تيلفون و يا سكايپ با اعضای کميته مصاحبه آخری مستحق ترين کانديدان قبل از قبولی بورس شان  براى (   ۱

انجمن آمو .تا واجد شرايط بودن شان از نزديک مورد ارزيابی قرارگيرد  بورس تحصيلی انجمن آمو  دعوت خواهند شد، 

 ميتواند اين مسؤليت را بر دوش مقامات پوهنتون گذاشته و راپور مصاحبه را از طريق ايميل دريافت کند

معيار های فوق الذکر و مبنی بر ارزيابی و بررسی هر  اعضاي هيات مديره انجمن آمو و يا کميته منسوب شده بر اساس (    ۴ 

و اداره  پوهنتون کاندیدان منتخب درخواست به طور جداگانه تصميم  نهايی گرفته و مكتوب قبولی را رسمًا  به 

ارسال خواهند کرد. البته در اين مكتوب برای هر کانديد حق رد و يا قبولی بورس و شرايط آن  داده ميشود و در 

و اظهار نامه عدم مسئوليت قانونی در قبال عملكرد های شخصی  صورت قبولی ، کانديدان ضمن امضای فورمه تعهدات 

شان با انجمن آمو موافقه خواهند کرد که جهت جلب سپانسر و جمع آوری اعانات انجمن ميتواند  اسم و عكس شانرا 

 در ويب سايت انجمن آمو به نشر برساند

 انجمن آمو به تمام کانديدان اطمينان ميدهد که تمام اطالعات و معلومات خصوصی شان محافظت خواهد شد. (      ۵



 

 شرایط ادامه بورس های تحصیلی انجمن آمو

 فيصد( حفظ کند.  ۵۵) ۴|۱هرمحصل مكلفيت دارد که  اوسط نمرات  خويش را در هر سمستر  حد اقل  •

يكی از شرايط عمده  بورس های تحصيلی انجمن آمو اين است که محصلين آن بايد تمام وقت شانرا در تحصيل علـم  •

ودانش بگذرانند. اداره پوهنتون مسئوليت خواهد داشت که غير حاضری  بيش از دو هفته محصل را به انجـمـن آمـو 

اطالع بدهد و درصورتيكه معذرت شان مورد  قبول قرار نگرفت الغا فوری بورس شان به اداره  پوهنتـون بـه شـكـل 

 رسمی صورت ميگيرد 

قسميكه قباًل ذکر شد انجمن آمو در اخير هر سال  تحصيلی، نمرات و عملكرد هر دريافت کننده بورس تـحـصـيـلـی  •

خويش را مورد بررسی قرار داده و اگر يک محصل مطابق معيار الزمه پيشرفت نكند بورس او به تعليق افتاده يا لـغـو 

 ميگردد و به اداره پوهنتون رسمًا  اطالع خواهد داد

اگر يک محصل  مرتكب جرم جنايی يا اخالقی ويا عمل خشونت آميز گردد اداره پوهنتون مطلب را بررسی و تحقيـق  •

نموده و راپور مكمل آنرا در اسرع وقت به انجمن آمو ميفرستد. کميته بورس های  تحصيلی انجمن موضوع را ارزيابـی 

 نموده و در باره الغای بورس اقدام خواهد کرد

انجمن آمو می تواند در هر زمانی بورس تحصيلی هر يك از دريافت کنندگان خود را در صورتيكه در يكی ازمـحـاکـم  •

 کشورمحكوم به جرم يا عمل خشونت آميز و سوء رفتار شود، قطع و يا لغو کند.

 

 پالیسی عدم تبعیض انجمن آمو
انجمن آمو از هنگام تأسيس آن در تمام  قوانين و اجرای امورات و تربيه نسل جوان افغان بدون کدام تبعيض در نژاد، 

جنس ، سن، قوميت ، لسان و مذهب از پاليسی فرصت های مساويانه استفاده نموده است و معاونت و مساعدت مالی 

خويش را از طريق اين بورس ها به اساس لياقت و نيازمندی مالی کانديدان به  اساس تعقيب مراحل تعين شده که در اين 

اليحه به شكل مفصل و واضع بيان شده با شفافيت تمام انجام ميدهد و از طريق اين برنامه برای محصلين خويش زمينٔه 

 اتمام ليسانس و يا مافوق ليسانس شانرا فراهم ميكند.

(  اعضاى هيئت مديره انجمن آمو در صورت داشتن US Internal Revenue Serviceمطابق قوانين تكس دولت آمريكا ) 

رابطه خويشاوندى با هر يک از  کانديدان  بايد نوع ارتباط خود را  به ساير اعضا فورًا آشكار ساخته و در جريان تصميم 

 .گيری، حضورخويش را معذور دارند



 

 

 

 

 

 

 

   New (  )تمدید)  Renewal جدید)     

 

Applicant Name: (Last Name, First, Middle initial)     )اسم مکمل کاندید ) اسم و تخلص   Date of Birth 

 تاریخ تولد

 Place of Birth 

 محل تولد

Telephone Contact No           شماره تماس تیلفونی Email Address:     آدرس ایمیل 

  

NID# شماره تذکره 

Student ( )محصل  ) Family فامیل( 

Province 
 والیت)فعلی(

District 
 )فعلی( ولسوالی/ناحیه

Detail Address )آدرس دقیق خانه)فعلی Gender  جنس 

  Male  ( مرد)   

  Female زن( ( 

Marital Status 
 حالت مدنی  

  Single ( مجرد)   

  Married ( متأهل)  

Faculty فاکولته Departmentدیپارتمنت Semester سمستر CGPAفیصدی اوسط GPAفیصدی سمستر گذشته 

Part – 1 (Education & Volunteer Activities) بخش اول ـ تحصیالت و فعالیت هاى رضاکارانه 

Name & Address of High school  نام و آدرس لیسه عالی 

  

  

  

GPA  فیصدی وسط نمرات ______________________  :  

Year of Graduation  سال فراغت ________________ :  

Name & Address of Post High school (if any) 

 نام و آدرس موسسه تعلیمی مافوق لیسه

  

  

GPA  فیصدی وسط نمرات ______________________  :  

Year of Graduation  سال فراغت ________________ :  

Profession (Area of concentration) رشته و تخصص ___________________Duration of the program: _________ Years    مدت پروگرام  

      Degree:   درجۀ تحصیلی                 Associate     )دو ساله (                  Bachelor لیسانس (  (               Masters   (                           )  ماستری

Briefly list all your volunteer activities & your role outside school – If not enough space, write it in separate page and 
include it in the attachments. 

ورق  درجفعالیت های خارج از ساحۀ اکادمی  خود را بطور خالصه بیان نموده و مسئولیت خاص شما چه بوده است؟ )درصورت ضرورت ، معلومات اضافی را 

 ) جداگانه نموده و آنرا با فورمه درخواستی ضمیمه نمائید

  

  

  

  

  

  

AAMO SCHOLARSHIP APPLICATION FORM 
 فورمه درخواستی بورس های تحصیلی انجمن آمو

 

 
 

Picture / عکس 

 
 



Part – 2 (Education/Career Objectives) بخش دوم ـ هدف از تحصیالت عالی و شغل آينده 

Provide the answers for the following questions in a short essay and attach to your application form 
 در یک مقاله فشرده و مختصر جواب سؤاالت ذیل را  بیان نموده و آنرا ضمیمه فورمه درخواست تان ارسال دارید

In your life, what do you want to accomplish? What is your future education plan and goals? 

 برنامه و اهداف آموزشی آینده شما چیست؟ در زندگی تان می خواهید به چه دستآوردهایی نایل شوید؟ 

Explain briefly why you need AAMO scholarship to pursue your education? 

 بصورت مختصر شرح نمایید که چرا شما ضرورت به بورس تعلیمی آمو برای رسیدن و تکمیل تحصیالت عالی خود دارید؟

How will winning this scholarship help you attain your goals?      این بورس شما را به رسیدن به هدف تان چقدر کمک میکند؟ 

Describe your experience with community service and volunteering and how that has affected you in an essay 

 تجربه  کار های اجتماعی و رضا کارانه خود را توضیح داده و اثر آن فعالیت ها را در رشد و زندگی تان به شکل مختصر بیان کنید

Part – 2 (Accommodation during Education) بخش سوم ـ محل سکونت در هنگام تحصیل 

Please check or select one. فقط یک مورد را  انتخاب کرده میتوانید 

  Family residence             University residence            Off-campus rental housing             Other ______________ 

 در منزل خانوادگی                          در لیلیه پوهنتون                       در منزل کرائی                   دیگر                         

Part – 3 (Financial Information) بخش چهارم ـ معلومات مالی و اقتصادی 

Family Annual Income: ____________, Expenses ______________ (Afghani)       No. of Households: ___________ 

 عاید ساالنه خانواده                                     خانواده                                             مصارف  ساالنه اعضای تعداد 

Part – 4 (References) بخش پنجم ـ ريفرنس يا معرفت 

Provide at least 2 references other than family members that we can contact them 

 لطفاً حد اقل دو شخص را که شما را از نزدیک بشناسد و شامل اعضای فامیل تان نباشد معرفی نمائید تا بتوانیم با ایشان در تماس شویم

Name اسم 
Telephone (Mobile) Number 

شماره تیلفون موبایل   
E-Mail Address آدرس ایمل 

      

      

      

Attachments  )ضمیمه ها(  

All attachments must be emailed to AAMO via email for consideration 

 به دفتر انجمن آمو  از طریق ایمیل ارسال شوند  برای بررسی تمام اسناد مربوطه ضمن این فورمه

Place anXintheboxesbelowforallthedocumentsthat
aresubmittedaspartofattachment. 

OfficialTranscript&diplomafromeachschoolat-

tended(certifiedbyDepartmentofEducation) 

AcopyofpictureID 

AnessayansweringthequestionsraisedinSection2 

Lettersofrecommendation– Fromformerteachers,or

institutions 

Anyothercertificateoradditionalinformationthat

assistsyougettingthisscholarship. 

 در مقابل اسناد فرستاده شده  بگذارید   Xلطفاً عالمه 

اسناد و مدارک تحصیلی ـ شهادت نامه رسمی )دیپلوم( و ریکارد نمرات  
 با تصدیق از ریاست  تدریسات ثانوی و عالی

 کاپی تذکره و عکس رنگه

 مقاله فشرده و مختصر در جواب سؤاالت که در بخش دوم ذکر شده است 

ـ دو مکتوب که حاوی  تصدیق شخصیت و تمجید لیاقت  سفارش نامه 

 ً به انجمن  آمو   درسی شما را نماید از طریق ادارۀ پوهنتون و یا مستقیما

 توسط ایمیل فرستاده شود

جوایز، افتخارات، یا سایر امتیازات دیگر که برای مستحق بودن تان مفید 
 واقع شود



Certification - تعهد نامه 
 

I certify that the information provided on this application is 
complete and correct to the best of my knowledge. I further 
certify that if I am chosen as a scholarship recipient, I will 
abide by all rules and regulations of AAMO and Educational 
Institutions I am studying. I allow the university to release 
my grades and attendance record at the end of each semes-
ter to AAMO. I also promise that after graduation, I will try 
to donate to AAMO at least 5% of my annual income for at 
least 2 years, so AAMO can continue this program for future 
qualified students. 

Furthermore, I authorize AAMO to use my name, testimoni-
als, and/or any photographs, digital recording, for publicity 
or informational purposes. This includes the editing, dupli-
cation, reproduction, copyright, representation in the media, 
exhibition, broadcast, posting on AAMO’s websites and/or 
social-media sites, and/or other non-profit use and distribu-
tion of such materials for the purpose of fundraising and 
inspiring AAMO donors to benefit the scholarship program. 
I understand that my image or information that I provide 
may be used without my review. 

من )                              ( ولد )                            (  تصدیق 

مینمایم که تمام معلومات مندرج این درخواستی کامالً صحیح و دقیق 

و به اساس معلومات و فهم خود من است و همچنان تعهد می نمایم که 

به اساس شرایط الیحه بورس تحصیلى انجمن آمو و قوانین و 

مقررات مؤسسه علمی که تحصیالت عالی صورت میگیردعمل نمایم 

من  به اداره پوهنتون اجازه می دهم که نمرات  و ریکارد حاضری 

من را در پایان هر سمستر به دفتر انجمن آمو بفرستد. و همچنین 

وعده میدهم که بعد از فراغت حد اقل پنج درصد عاید ساالنه خود را 

در جریان دو سال اول کارخود به انجمن آمو به شکل اعانه  بپردازم  

تا این انجمن قادر به دوام این برنامه برای محصالن مستحق آینده 

 شود

  

عالوه براین ، برای  معرفی بیشتر بورس های تعلیمی و جهت جلب  

تقویت مالی آن و  همکاری هموطنان گرامی و انجمن های غیر 

انتفائی  بنده موافقه دارم تا انجمن  آمو نام و فوتو ام را در نشریات و 

 رسانه های اجتماعی و ویب سایت خود  به نشربسپارد
  

  

Name: __________________________ Signature: __________________________Date: ____________ 

 اسم                     تاریخ                                                      امضاء                                                                
  
  
  

AAMO Office Use Only: برای استفاده خاص انجمن آمو 

Awarded  قبول                 Denied   رد 

Date the application received 

 تاریخ دریافت فورمه 

Date the application approved/denied 

 تاریخ قبولی یا رد فورمه 

Name of University اسم پوهنتون 

  

Profession رشته و تخصص 

Annual Scholarship Amount: 

 مبلغ سالیانه بورس به دالر امریکایی: $ _______________

Date Money transferred to the University 

 تاریخ ارسال پول به پوهنتون: _____________________

AAMO Treasurer name & Signature 

 اسم  و امضاء مسئول مالی 

  

AAMO Chair name & Signature   اسم و امضای رئیس آمو 



 

 تعهدات  محصلین منتخب بورس های  تحصیلی انجمن آمو  و
 اظهار نامه عدم مسئولیت قانونی   

  

تحصيالت )سكالرشيپ( يكعدٔه از  فيسانجمن دعوت اسالمی افغانان مقيم آمريكا )آمو( از طريق يكی از برنامه های خود، 

پوهنتون  می  محصلين منتخب و واجد شرايط  )نيازمند و با استعداد( را برای رسيدن به اهداف تحصيالت عالی شان  در 

تمام شراط ذيل اين موافقتنامه را دقيقًا مطالعه نموده و با امضای خود تعهد اين بورس ها بايد پردازد. هر کانديد منتخب 

 نمايندکه:

 . پيروی خواهند کرد تمام قوانين و مقررات بورس های تحصيلی آمو و پوهنتونی را که در آن درس می خوانند(    ۳

  فيصد( حفظ خواهند کرد .  ۵۵) ۴|۱اوسط نمرات  خويش را در هر سمستر  حد اقل (    ۶

 در زمان بورس تحصيلی آمو تمام وقت شانرا در تحصيل و فراگيری علم ودانش بگذرانند.(    ۱

در پهلوی تحصيل بايد به خدمات رضاکارانه در فعاليتهاى مدنی  واجتماعی در داخل و يا بيرون از پوهنتون  که (    ۴

 سبب آموزش صفات قيادی و کارگروهی شود اقدام نمايند .

هر نوع جرايم وفعاليت هاييكه سبب تشويق يا تحريک اعمال خشونت آميز وآسيب رساندن به ديگران شود (    از ۵

 اجتناب خواهند کرد. اين فعاليت ها شامل پيام های انترنتی و رسانه های اجتماعی نيز ميشود

بايد يک مكتوب به اعانه دهندگان بورس های تحصيلی آمو بنويسند. در اين  مكتوب (   جهت اظهار قدردانی و تشويق ۲

محصلين می توانند به طور خلص راجع به خود و اهداف  و آرمان های آينده شان و همچنان از تاثيرات بورس های 

 آمو در رسيدن به آرزو و موفقيت های زندگی شخصی و علمی شان گذارش دهند.

 

 :  دستوراخالقی

يكی از مسئوليت های مهم محصلين بورس تحصيلی آمو اين است که برای فراهم نمودن فضای سالم درسی و آموزشی در 

تمام  حاالت با اخالق عالی و اسالمی  عمل نموده و در جريان تحصيل شان  از تمام قوانين و مقررات موسسه تعليمی و دولت 

پيروی نمايند. محصلين بايد بدانند که هر گونه خالف رفتاری و کردار نامناسب شان بشمول پيام های مضرو نا پسند در رسانه 

تعليق /  لغو  بورس تحصيلی  پوهنتون و يا  اقدامات تهذيبی توسط مسؤلين   های اجتماعی و انترنتی ممكن است منجر به

 خواهد شد. شان 

 :اظهارعدم مسئولیت قانونی

اعضای رضاکار و اعانه دهندگان  اعضای هيئت مديره، هيئت مشورتی و تمام  انجمن دعوت اسالمی افغانان مقيم آمريكا )آمو(،  

آن در قبال هرگونه عمل جنايی وغير قانونی محصلين بورس های آمو و يا وابستگی سياسی، ديدگاه ها و نظريات شخصی شان 

و يا در صورت اشتراک شان درهرنوع فعاليت هاييكه منجر به ضرر مالی و يا انسانی  شود هيچ نوع مسئوليت و الزام قانونی 

 ندارند.

University Name University Official Signature Date 
Name: 
Title: 

Scholarship Recipient’s Full Name AAMO ID Number Signature Date 



 





 معرفی مختصر 

 تاریخچه پوهنتون سالم

ميالدی توسط تعدادی از استادان ورزيده که تجارب زياد تدريس،  ۶۰۰۲هـ ش مطابق سال ۳۱۱۱پوهنتون سالم در سال 

قانون (  ۴۲تحقيق و پژوهش را در پوهنتون های ملی و بين المللی دارند، به حيث مؤسسه تحصيالت عالی مطابق ماده )

هـ ۳۱۱۱\۳۰\۶۴تاريخ ) (  ۳۱۱۱\۶۰اساسی جمهوری اسالمی افغانستان و مقررات وزارت محترم تحصيالت عالی به شماره )

ش ثبت و راجستر گرديده، در کابل و يک فرع آن در واليت کندز تأسيس شد وبعد از ارزيابی همه جانبۀ که از طرف وزارت 

محترم تحصيالت عالی صورت گرفت، هم مؤسسه مادر در کابل، وهم فرع آن در کندز، وقرار گرفتن آن در کتگوری اول، و 

ه ش، و ۵۳۶۳۱۲۳مؤرخ (  ۴۲تصويب آن از جانب شورای محترم وزيران جمهوری اسالمی افغانستان طی مصوبه شماره )

ه ش و ۳۱۱۳۱۲۶مؤرخ (  ۳۶۶۱بر  ۳۴۱۲احكام وزير محترم تحصيالت عالی جمهوری اسالمی افغانستان طی حكم شماره )

ه ش ارسالی رياست محترم پوهنتون ها و مؤسسات تحصيالت عالی از ۳۶۵۳۱۲۶مؤرخ (  ۳۱۲۳بر  ۱۱۵ذريعه مكتوب )

 مؤسسه تحصيالت عالی به پوهنتون ارتقاء يافت.

 
 



 دورنمای پوهنتون
پوهنتون سالم مصمم است تا در سطح ملی به حيث يک مرکز ويژه ونمونۀ تحصيالت عالی در بخش تحقيقات علمی و تدريسی 

 اعم از علوم ساينسی و انسانی در تربيه کادر های علمی و ورزيده يكی از نهادهای پيشگام باشد.

 رسالت پوهنتون
پوهنتون سالم در حال حاضر از طريق تدريس، تحقيق وعرضۀ خدمات 

تحصيلی به منظور رفع نيازمندی های اجتماعی، اقتصادی وترويج دانش 

 مصروف تربيه کادر های مبتكر و متخصص در جامعه است.

هدف از تأسيس اين نهاد علمی، تنها تربيه و آموزش نسل جوان وطن با در 

نظرداشت کيفيت بلند و معياری در چهار چوب ارزش های دينی و ملی 

بوده و ميباشد  تا نسل جوان اين سرزمين از طريق دسترسی به تحصيالت 

عالی، تحقيق و پژوهش در  زمينه های بهبود موارد اجتماعی، استقرار 

 سياسی و پيشرفت اقتصادی سهم فعال داشته  باشند. 

در حال حاضر پوهنتون سالم پنج فاکولته فعال ذيل را دارد فاکولته شرعيات و قانون، فاکولته انجنيری ، فاکولته اقتصاد ، 

)صبحانه، ظهرانه،   وعلوم سياسی، و فاکولته کمپيوتر ساينس  که محصالن ذکور و اناث در در سه وقت  درسی   فاکولته حقوق 

  .مشغول تحصيل هستند  شبانه(

هر يک از فاکولته های فوق الذکر دارای 

ديپارتمنت های مختلف ميباشد که محصالن  به 

اخذ ليسانس خصوصی از اين ديپارتمنت ها  فارغ 

ديپارتمنت های    التحصيل ميشوند بطور مثال 

تعليمات اسالمی و  فقه  و قانون در چهارچوب 

فاکولته شرعيات و قانون ؛ ديپارتمنت های 

، شهرسازی و   انجنيری سيول )ساختمانی( ، برق 

مهندسی در چهارچوب فاکولته انجنيری ؛ 

و منجمنت )اداره و   اقتصاد   ديپارتمنت های 

اقتصاد ؛    تجارت( در چهارچوب فاکولته 

حقوق و علوم سياسی؛  ديپارتمنت   ، و روابط بين الملل در چهارچوب فاکولته څارنوالی ديپارتمنت های علوم سياسی، قضا و 

 کمپيوتر ساينس   در چهارچوب فاکولته   ، و سافت وير انجنيرنگ های کمپيوتر ساينس ،  تكنالوژی معلوماتی 

هـ ش توانست جوازنامه فعاليت در مقطع ماستری را نيز در دو رشته  )فقه و قانون و تعليمات ۳۱۲۱پوهنتون سالم در سال 

همچنين قابل ياد آوری است که در وضعيت کنونی فاکولته شرعيات و قانون بقدر کافی محصل دارد که   .اسالمی( کسب نمايد

 ٪ آنرا اناث تشكيل ميدهد   ۲۵٪ آنرا ذکور و  ۱۵



 ۸۱۰۲در سال  نمونه از هزینه تحصيل پوهنتون سالم 



 معرفی مختصر 

ميالدی جهت مرفوع ساختن خاليگاه تـحـصـيـالت  ۶۰۳۲ش مطابق   ه۳۱۲۵موسسه تحصيالت عالی زنان افغان مورا در سال 

عالی و پيشرفت زنان افغان آغاز به فعاليت نموده و آموزش عالی و 

با کيفيت را برای محصالن قشر اناث فراهم می کند تا به چـالـش 

های محلی و جهانی رسيدگی کرده بتوانند. مؤسسه تحصيالت عالی 

خصوصی زنان افغان )مورا(  که به ابتكار دانشمند گـرامـی کشـور 

( ۴۲جناب پوهنمل دوکتور عزيز الله امير مطابق به حكـم مـاده )

قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان و قوانين تحصيالت عالـی 

ثبت و راجسـتـر وزارت  ۳۱۲۵۲۳۵سال تاريخ(  ۳۶۵۱۱۳شماره )

 محترم تحصيالت عالی گرديده، تأسيس شد.

 

زميـنـه   ز تأسيس اين نهاد تحصيلی رشد و ارتقای سطح تحصيلی زنان افغان و توانمند سازی زنان افغان ، فراهم نمودن هدف ا

مشكالت گوناگون نتوانسته اند تحصيالت عـالـی    های تعليمی و تحصيلی مطابق معيار های جهانی بلخصوص برای زنانيكه بنابر 

 خود را ادامه دهند.



مؤسسه تحصيالت عالی مورا کاماًل تحت رهبری، مديريت زنان با داشتن کدرهای مسلكی و علمی برای زنان افغـان فـعـالـيـت 

داشته، يک محيط آرام، مناسب، مجزا ومنحصر به فرد را بـه اوالد 

 وطن فراهم نموده است.

 

اين موسسه با داشتن امكانات معياری در بخش های کـودکسـتـان، 

ليليه، کتابخانه مجهز)فزيكی و الكترونيكی(، کفتريا، ايديتوريم مجهز، 

صنف های مجهز با وسايل و تجهيزات مدرن صـوتـی و تصـويـری، 

البراتوار های مجهز تطبيقات، صنف های لكچـر، فضـای سـالـم و 

سرسبز، مصؤن و با رعايت نورم های محافظتی، ايمنـی،فضـای آرام، 

خدمات منظم و معياری را عرضه ميكند مورا از روشهای پـذيـرفـتـه 

شده بين المللی، اساتيد با تجربه در عرصه ملی و بين المللی استفاده 

 ميكند. و يگانه نهاد تعليمی و تحصيلی است که از طرف زنان برای زنان فعاليت ميكند.

مؤسسه تحصيالت عالی زنان افغان مورا به معيارات اکاديميک، موفقيت محصلين، محيط مناسب قبول شده ای افغـانـی بـا در 

 نظرداشت ارزش های تاريخی، فرهنگی و دينی کشور متعهد بوده و گام به گام برای رشد و توانمند سازی زنان فعاليتدارد.



 : پوهنځی های فعال 

با مجوز رسمی از وزارت محترم تحصيالت عالی افغانستان تأسيس و اقدام به جذب  5931در سال  پوهنځی طب معالجوی

 و پذيرش محصل نمود. برنامهء آموزشی در اين فاکولته به دو ديپارتمنت داخله و جراحی تقسيم شده است

سمستر اخير به کار عملی يا  9سمستر تقسيم شده است، طوريكه  51سال يا  7دورهء مكمل تحصيلی در اين  فاکولته به 

 ستاژ اختصاص داده شده است

: بدون شک رشته ای قابلگی يكی از پرکاربرد ترين رشته ی طبی با توجه به ظرفيت های موجود قابله گی  مؤسسه تحصیلی 

در افغانستان است، هنوز در واليت ها و ولسوالی 

های دور دست افغانستان بيشترين مرگ  مادران و 

نو زادان را به اثر کمبود کادرهای طبی متخصص 

شاهد هستيم، از اين رهگذر رشته ای قابلگی رشته 

ای خواهد بود که بيشترين کاريابی را در داخل 

کشور دارد. قابلگی شاخه ای از علوم پزشكی که با 

زايمان، مراقبت ودرمان قبل و بعد از والدت نوزاد 

مرتبط می باشد. يک قابله در طول تحصيالت دو 

ساله اش قادر به سرپرستی، مراقبت و توصيه به 

مادر در طول دوران بارداری، زايمان، و دوران بعد 

از زايمان بوده و قادر به هدايت زايمانها بر اساس مسئوليت هايش بوده و دوران نفاس موفقی را با مراقبت صحيح از نوزاد و 

 شيرخوار رقم بزند و اين ضرورت جامعه ای فعلی و آينده ای افغانستان خواهد بود.



Invoice  for  

AAMO Scholarship 

Recipients 




