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مقطع ليسانس

شرایط ورود به دانشگاه
ارائه شهادتنامه صنف دوازدهمموفقیت در کانکور و مصاحبه علمی-پایبندی به مقررات دانشگاه و پرداخت هزینه تحصیلی

حقـــوق

Law

دانشکده حقوق در سال  1387با شروع کار پوهنتون تأسیس
گردید .این دانشکده دارای دو دیپارتمنت (قضا و څارنوالی و
حقوقعامه و خاصه) در مقطع لیسانس میباشد .همچنین دارای
دو رشته (حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق بینالملل) در مقطع
ماستری نیز میباشد.

تسهیالت تحصیل
فیس مناسبمحیط امن و آرامکتابخانه مجهزانترنت تمام وقتصنوف درسی تیوری با ظرفیت  20-40محصل در یک فضای مناسبصنوف درسی عملی با ظرفیت  15-20نفر تا همه محصالن بتوانندهمزمان به استاد و مواد درسی دسترسی کافی داشته باشند.

اهداف
هدف از تاسیس رشته حقوق برقراری نظم ،تامین عدالت
وگسترش حقوق وآزادیهای اساسی مردم است .امروزه رشته
حقوق با داشتن گرایشهای متنوعی نظیر حقوق بینالملل،
حقوقبشر ،حقوقعمومی ،حقوقخصوصی ،حقوق جزا و
جرمشناسی و ...یکی از رشتههای مهم علوم انسانی به شمار
میآید .در اکثر کشورها خصوصاً کشورهای توسعه یافته رشته
حقوق جزء رشتههای پر انتخاب است.

فارغ التحصیالن این رشته توانایی های زیر را کسب می نمایند:

مدت زمان تحصیل و تعداد کریدیت ها
تمام رشته ها

رشته حقوق

 4سال

 4سال

دروس عمومی

 20کریدیت

 22کریدیت

دروس اساسی

 40کریدیت

 18کریدیت

دروس اختیاری

 12کریدیت

 14کریدیت

دروس تخصصی

 68کریدیت

 86کریدیت

مجموع

 140کریدیت

 140کریدیت

دوره مکمل
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امتيازات تحصيلي
نفر برتر كانكور و اول نمره هر سال تكميلي

 %80تخفيف

نفر دوم كانكور و دوم نمره هر سال تحصيلي

 %60تخفيف

نفر سوم كانكور و سوم نمره هر سال تحصيلي

 %40تخفيف

محصالني كه بيش از يك نفر از اعضاي
خانوادهشان در حال تحصيل باشند

 %10تخفيف

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1توانایی فعالیت در محاکم داخلی و بینالمللی
2توانایی فعالیت در څارنوالیها
3توانایی کار در وزارت امور خارجه ،سفارتخانهها و
کنسولگریها
4توانایی انجام وظیفه در سازمانها و نهادهای بینالمللی
5وکالت دعاوی خصوصی ،دولتی و بینالمللی
6تنظیم قراردادهای اقتصادی و بازرگانی
7ارائه مشاوره حقوقی در وزارتخانهها ،مؤسسات و شرکتها.
کانون نخبگان
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علوم سیاسی

دانشکده علوم سیاسی در سال  1387با شروع کار پوهنتون
تأسیس گردید .این پوهنځی دارای دو دیپارتمنت (روابط
بینالملل و اندیشه سیاسی) در مقطع لیسانس میباشد.
هم اکنون این پوهنځی دارای رشته (روابط بینالملل) در
مقطع ماستری نیز میباشد.

Political Science

اهداف
یکی از مشکالت اساسی در کشور ما بحرانهای سیاسی بوده
است .بسیاری از معضالت کنونی در کشور ریشه در شرایط
نابسامان گذشته دارد .علوم سیاسی برای تنظیم روابط قدرت
پا به عرصه وجود گذاشته است .یافتههای تحقیقات در رشته
علوم سیاسی اگر درست به کار گرفته شود کشور را بسوی
انکشاف و ساماندهی سوق خواهد داد .از این رو علوم سیاسی
برای کشور ما یک ضرورت اولیه به حساب میآید.

با فراگیری دانش علوم سیاسی محصالن این رشته توانایی های زیر را کسب می نمایند:
1 .1توانایی فعالیت در مدیریت های داخلی کشور مانند پارلمان و سایر ادارات دولتی
2 .2توانایی فعالیت در امور بین المللی ،وزارتخانه ها ،سفارت خانه ها و بخش های کنسولی خارج از کشور
3 .3توانایی فعالیت در رسانه های همگانی
4 .4توانایی تحلیل کار شناسانه مسایل سیاسی داخلی و خارجی
5 .5توانایی مشاوره در مراکز سیاسی مانند احزاب وغیره
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اقتصـــاد

دانشکده اقتصاد در سال  1388با مجوز رسمی وزارت محترم
تحصیالت عالی آغاز به کار نمود .این دانشکده در حال حاضر
حدود  800محصل و  35استاد با درجه تحصیلی دکترا و ماستر
از دانشگاه های معتبر خارجی دارد .دانشکده اقتصاد دارای دو
دیپارتمنت اقتصاد تجارتی و اداره تجارت در مقطع لیسانس و دو
رشته علوم اقتصادی و اقتصاد توسعه در مقطع ماستری می باشد
که به دو زبان دری و انگلیسی تدریس می شوند.
اهداف
دانشکده اقتصاد با ارائه دانش با کیفیت مبتنی بر بازار کار و تربیت
نیروی انسانی متحصص و کارآمد جهت پاسخگویی به نیازهای
مدیریتی و انکشافی جامعه تالش می نماید .این دانشکده از طریق
فراهم سازی فضای استاندارد آموزشی و تکیه بر تحقیقات کمی،
استفاده از اساتید مجرب و متخصص ،به کارگیری تکنالوژی
نوین و روش های درسی به روز و جلب همکاری نهادهای معتبر
علمی بین المللی در جهت تحقق این مهم گام بر می دارد .در این
رستا پیشرفت علمی اساتید و ارتقای ظرفیت کارمندان از اولویت
های اصلی محسوب می گردد.

Economics & BBA
مهارتها وتوانمندیهای فارغ التحصیالن:
فارغالتحصیالن رشته اقتصاد تجارتی توانمندیهای زیر را کسب
می نماید:
.1
.2
.3
.4
.5

1انجام وظیفه در موسسات و سازمان های دولتی و خصوصی
2فعالیت در بازارهای پولی و مالی
3مدیریت پروژه های اقتصادی و مدیریت تولید
4راه اندازی فعالیت های اقتصادی و تجاری
5همکاری با برنامه ریزان و سیاستگذاران اقتصادی

فارغ التحصیالن رشته اداره تجارت توانمندیهای زیر را کسب
می نمایند:
.1
.2
.3
.4
.5

1کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای شخصی
2تحلیل مسائل مدیریتی و تجاری و ارائه راه حل
3اداره شرکت های خصوصی و دولتی
4مدیریت بازاریابی و تبلیغات شرکت ها
5مدیریت مالی و حسابداری

کانون نخبگان
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کمپیوتر ساینس
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دانشکده کمپیوترساینس دانشگاه کاتب از سال  1390شروع به
جذب محصل در مقطع لیسانس نموده است .این دانشکده دارای دو
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی و سافتویر میباشد.
در حال حاضر این دانشکده دارای بیش از  40استاد کادر و
مدعو میباشد .اساتید موجود دارای مدارک دکترا و ماستری از
دانشگاههای مختلف جهان منجمله کانادا ،جرمنی ،ترکیه ،جاپان،
هند و ایران هستند که باعث بوجود آمدن یک برنامه منظم و مطابق
با استانداردهای جهانی و بازار کار افغانستان شده است .با درک
جوانی رشته کمپیوترساینس و فراوانی مطالب و منابع انگلیسی در
این رشته ،زبان رسمی تدریس در دانشکده کمپیوترساینس دانشگاه
کاتب انگلیسی میباشد .بنابراین محصالن نه تنها با علوم کمپیوتر
و تکنالوژی آشنا میشوند بلکه مهارتهای زبان انگلیسی آنها نیز
تقویت خواهد شد .دانشکده کمپیوتر ساینس ،با داشتن اساتید با
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تجربه ،کریکولم استاندارد ،برنامه منظم و امکانات آموزشی کافی
بستری مناسب را برای پرورش نیروی متخصص در زمینههای طراحی
نرمافزار ،طراحی ویبسایت ،طراحی دیتابیس ،پردازشتصویر،
هوش مصنوعی ،برنامهنویسی ،نیتورک و توسعه نرمافزارهای مبایل
فراهم کرده است .بعالوه ،با داشتن برنامههای متمرکز زبان انگلیسی،
محصالن برای گذراندن دورههای بینالمللی زبان و در نتیجه برای
شرکت در بورسیههای رقابتی آماده خواهند شد.
محصالن دانشکده کمپیوترساینس ،با سپری کردن کالسهایی
که ارایه میشود و با استفاده از مواد علمی بینالمللی و کریکولکم
درسی به روز در بسیاری از حوزههای مربوط به کمپیوترساینس
و تکنولوژی مهارتهای الزم برای پیوستن به بازار کار را بعد از
فراغت کسب میکنند.

به طور کلی میتوان تخصص محصالن بعد از
فراغت را در حوزه های ذیل پیش بینی کرد:
توسعه سیستمهای کمپیوتری برای اهداف مختلف که از
آن جمله میتوان به طراحی سیستم برای اتوماتیک کردن
پروسیجرهای اداری اشاره کرد .قابل یادآوری است که
محصالن نه تنها در حوزههای مختلف پروگرامینگ با
سپری کردن کالسهای  C, C++, Java,C#و
 Androidآشنا میشوند .بعالوه محصالن قادر به
طراحی و دیزاین نیز میشوند.

محصالن این دانشکده با گذراندن دروسی مانند
شبکههای کمپیوتری ،شبکههای وایرلیس و امنیت شبکه
با اصول اساسی و پیشرفته شبکههای کامپیوتری آشنایی
پیدا میکنند .قابل ذکر است که کریکولم ،مواد درسی و
امکانات دانشکده در این رشته از جمله بهترینها در سطح
افغانستان میباشد .محصالن نه تنها با موضوعات به صورت
تئوری برخورد میکنند بلکه آنها را نیز درسناریوهای
مختلف پیدا کرده که باعث فهم بهتر و عمیقتر میشود.
ضمناً دانشکده کامپیوتر ساینس با عضویت در آکادمی
سیسکو و همچنین به عنوان تنها برگزارکننده مسابقات
پروگرامینگ  ACMتالش گستردهای جهت رشد همه
جانبه محصالن داشته و دارد.

کانون نخبگان
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طب معالجوی

Medicine

دانشگاه فيض محمد كاتب به منظور ارتقاء وضعيت صحي جامعه و افزايش كيفيت خدمات معالجوي كه از نيازهاي اساسي كشور
به حساب ميآيد ،دانشكده طب را در سال  1390تأسيس نموده است .در دانشكده طب دانشگاه كاتب تمام تالشها صورت گرفته
تا آموزش محصالن در باالترين سطح و بر اساس استانداردهاي بينالمللي صورت گيرد .بدين منظور از بهترين ،مجربترين و با
تجربهترين اساتيد داخل و خارج كشور با سويه علمي دكترا و ماستري استفاده شده است .اعضاي بورد علمي مشورتي دانشكده
طب شخصيتهاي برجسته علمي از داخل و خارج كشور ميباشند .استفاده از مدرنترين روش هاي تدريس و رفرنسهاي
بينالمللي از بهترين دانشگاههاي دنيا ،همچنين به كارگيري جديدترين و مجهزترين وسايل و امكانات البراتواري ،كتابخانه ،فضاي
مناسب و امكانات رفاهي عالي تنها بخشي از داشتههاي دانشكده طب ميباشد .اميد است كه بتوانيم با تربيه اطبای چيره دست و
خبره براي رفع نيازمنديهاي صحي و تطبيق پالنهاي انكشافی صحي در كشور عزيزمان افغانستان گامي محكم برداشته باشيم.
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اهداف
مطابق اصول و قوانين وزارت محترم تحصيالت عالي كشور
فارغين اين دانشكده ميتوانند همانند ساير محصالني كه از
ت
دانشگاههاي طب دولتي فارغ ميشوند از امتياز اسناد در دس 
داشته خويش به عنوان داكتر معالج (مؤظف در شفاخانههاي
خصوصي و دولتي ،كلينيكها و معاينه خانههاي شخصي)
استفاده نمايند و يا بعد از فراغت ميتواند در رشتههاي مورد
عالقه خويش تا سويه های تخصص و فوق تخصص ادامه
تحصيل دهند.
تسهيالت تحصيل:
1 .1دانشكده طب براي سهولت محصالن اين رشته در دو شعبه
برچي و مركز فعاليت مينمايد.
2 .2داشتن شفاخانه كدري
3 .3فيس مناسب
4 .4محيط امن و آرام
5 .5كتابخانه مجهز
6 .6انترنت تمام وقت

7 .7صنوف درسي تیوری با ظرفيت  40-60محصل در يك
فضاي مناسب
8 .8صنوف درس عملی با ظرفيت  15-20نفر تا همه محصالن
بتوانند همزمان به استاد و مواد درسي دسترسي كافي داشته
باشند.
مدت زمان تحصيل و تعداد كريديتها
دوره مكمل تحصيل

 6سال

دوره پاراكلينيك

 2سال

دوره كلينيك

 3سال

دوره ستاژ

 1سال

مجموعه كريديت

257

کانون نخبگان
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Engineering

دانشكده انجنيري

دانشکده انجنيری دانشگاه کاتب در سال  1391در دو شعبه خویش
شروع به جذب محصل در مقطع لیسانس نموده است .این دانشکده
دارای دو دیپارتمنت از جمله انجنیری سیول و انجنیری برق میباشد.
در حال حاضر این دانشکده دارای بیش از  30استاد کادر و مدعو به سویه
دکترا و ماستر از دانشگاههای مختلف جهان منجمله ترکیه ،جاپان ،هند ،روسیه و
ایران است؛ که باعث بوجود آمدن یک برنامه منظم ،استاندارد و مطابق با بازار کار جهانی و
افغانستان شده است.
اهداف
پرورش نیروهای متخصص در بخش های ذیل:
1 .1طراحی و دیزاین سرک
2 .2استراکچرهای فوالدی و آهن کانکریتی
3 .3ساختمانهای هایدرو تخنیکی
4 .4بندهای خاکی و کانکریتی
5 .5تونل و دیوار استنادی و غیره فراهم نموده است.
محصالن این دانشکده نه تنها با انجنیری سیول و انجنیری برق آشنا میشوند بلکه مهارت های علمی آن ها نیز تقویت خواهد شد.

مقطع ماستري
12
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شرايط و مدارك الزم براي ثبت نام دوره ماستري:
فراغت از مقطع ليسانسحداقل  65فيصد بودن اوسط نمرات مقطع ليسانسانطباق رشته در حوزه علوم بشري ضروري نيست ،وليدر صورت خالف رشته بودن اوال بايد  60فيصد انطباق
رشته باشد ،ثانياً الزم است كه دروسي را به عنوان پيش
نياز بگذرانند.
اصل و كپي ترانسكرپت و شهادتنامه ليسانساصل و كپي تذكره 4قطعه عكسپرداخت هزينه ثبتنام-موفقيت در امتحان كتبي و مصاحبه علمي

امكانات
منابع براي مطالعه و تحقيق به صورت كتابخانهاي و آنالينبرخورداري از اساتيد با تجربه با مدرك دكترامحيط مناسب براي تحقيق و پژوهشامكانات مناسب در بخش خدمات انترنيتيتقويم آموزش دوره ماستري
حداقل  40و حداكثر  45كريديت درسي را در طول 4سمستر ميگذرانند و پس از دفاع موفقانه پاياننامه ،اين
دوره به پايان ميرسد.

دانشكده
علوم سياسي
روابط بينالملل
ويژگيها
محصالن اين رشته در طول تحصيل مضامين تئوريهاي روابط
بينالملل ،سياست بينالملل ،اقتصاد سياسي بينالملل ،سازمانهاي
بينالمللي ،روش پژوهش در روابط بينالملل ،سياست خارجي
افغانستان و سياست منطقه ميخوانند و در پايان تحصيل به
متخصصاني تبديل ميشوند كه با توجه به مونوگراف و تحقيقي
كه خواهند داشت ،ميتوانند در يك حوزه مشخص به صورت
علمي ارائه نظر و مشاوره دهند و همچنين در تصميمگيري
صاحب رأي و نظر باشند و پاليسيها و سياستها را طراحي و
تطبيق كنند.
مهارتها و فرصتها
محصالنی كه از این دورهها بهرهمند ميشوند با جذب در بازار
كار ميتواند به عنوان مشاور و كارشناس ارشد در حوزههاي
مختلف سياسي و بينالمللي و در مراكز تصميمگيري دولتي
مانند وزارت خارجه،سفارتخانهها و كنسولگريهاي كشور در
سراسر دنيا مشغول به خدمت شوند و يا در نهادهاي غير دولتي
از قبيل مراكز تحقيقاتي ،سازمانهاي بينالمللي و ملي و همچنين
به عنوان پژوهشگر و استاد در دانشگاهها و مؤسسات تحصيالت
عالي فعاليت كنند.
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منابع كانكور
اصول سياست خارجي و سياست بينالمللي ،عبدالعليقوام ،انتشارات سمت
سازمـانهاي بينالمللي ،سيـد داود آقـايي ،انتشـاراتنسل نيكان
تاريخ ديپلوماسي در روابط بينالملل ،احمد نقيبزاده،انتشارات قومس
ظهور افغانستان جديد ،گريگوريان ،انتشارات عرفانروششناسي در علم سياست و روابط بينالملل ،دكترعليرضا سنجابي ،انتشارات قومس
()English for student of Political Scienceانتشارات دانشگاه تهران
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دانشكده اقتصــاد

دانشکده اقتصاد دارای دو رشته علوم اقتصادی و اقتصاد توسعه
در مقطع ماستری می باشد .این دانشکده به عنوان قطب علمی
علوم اقتصادی کشور ،تالش می نماید تا دانش آموختگان
مقطع ماستری یک دید تخصصی و تحلیلی نسبت به علم
اقتصاد پیدا نمایند .همچنان ،استفاده از منابع درسی معتبر بین
المللی و آشنایی محصالن با روش تحقیق کمی و نرم افزار
های اقتصادی از اولویت های دانشکده اقتصاد است.
مهارتها و فرصتهای فارغ التحصیالن
ایفای وظیفه در سازمان های اقتصادی ملی و بین المللی،وزارتخانه ها ،بانک ها و شرکتهای خصوصی و دولتی
تدریس در دانشگاه ها و موسسات تحصیالت عالیسیاستگذاری ،برنامه ریزی و اجرای پروژه هایاقتصادی
ارائه مشاوره به برنامه ریزان و سیاستگذاران اقتصادیتجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی و ارائه راهکار-انجام تحقیقات علمی و کاربردی در زمینه مسائل اقتصادی

منابع كانكور
رياضي (رياضيات و كاربرد آن در اقتصاد و بازارگاني،پوركاظمي ،جلد  1و )2
آمار (جلد  1و  )2محمد نوفرستياقتصاد خرد ،دومينيك سالواتورهاقتصاد كالن ،گري گوري منكيوانگليسي براي محصلين اقتصاد (از يونت  1تا يونت )15اين كتاب در بخش تكثير دانشگاه موجود است.
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دانشكده
علوم اجتماعی
جامعه شناسی
ویژگیها
محصالن اين رشته درسهایي چون فلسفه علوم اجتماعي،
نظريههاي پيشرفته در علوم اجتماعي ،آمار پيشرفته در علوم
اجتماعي روش تحقيق كيفي ،سمينار شهري،جامعهشناسي سياسي
افغانستان و ديگر مضمونها را براي بدست آوردن سند ماستري در
طول  4سمستر خواهند خواند.
مهارتها و فرصتها
باال بردن سطح تحصيالت تا درجه ماستري،ما را براي بهتر ساختن
جامعه و كشورمان ياري ميرساند .حضور متخصصين با كيفيت
داخلي سبب بينيازي ما نسبت به مشاوران خارجي و ارتقاي پرستيژ
كشورمان خواهد شد .محصالن ماستري جامعهشناسي بعد از
فراغت از تحصيل ميتوانند به عنوان تصميمساز و تصميمگيرنده،
مشاور در نهاد اجتماعي ،سازمانهاي ملي و فراملي و يا به عنوان
پژوهشگر ،محقق و استاد در دانشگاههاي كشور و مراكز تحقيقاتي
ايفاي وظيفه كنند.

منابع كانكور
جامعهشناسي ،انتوني گيدنز ،ترجمه حسن چاووشيان،انتشارات ني
نظريههاي جامعه شناسي در دوران معاصر ،جورج ريترز،ترجمه محسن ثالثي ،انتشارات علمي
روش تحقيق در علوم اجتماعي ،جلد  ، 1ساروخاني ،انتشاراتپژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
-پيمايش در تحقيقات اجتماعي ،دواس ،هوشنگ نايبي
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حقوق جزا و جرمشناسي
ويژگيها
محصالن اين رشته ،درسهاي چون حقوق جزا ،اصول محاكمات
جزايي ،پوليس علمي و كشف علمي جرايم ،طب عدلي،
مسئوليت مدني ،حقوق جزاي اختصاصي ،متون فقه جزا ،حقوق
جزاي بينالملل ،جرمشناسي و ديگر مضمونها را براي باال بردن
توانمنديهاي خود خواهند خواند.

دانشكده حقوق
حقوق بينالملل
ویژگی ها
در اين رشته به اصول و قواعد حقوق و تكاليف حاكم بر رفتار و
روابط ميان دولتها و سازمانهاي بينالمللي و همچنين اشخاص
حقيقي در زمينههاي مختلف ميپردازد .دانشجويان اين رشته
در طول مدت تحصيلي با حقوق ديپلماتيك و كنسولي ،حقوق
سازمانهاي بينالمللي ،معاهدات بينالمللي ،متون حقوقي به زبان
خارجي ،مسئوليت بينالمللي دولتها،حقوق بشر دوستانه بينالمللي
و روشهاي مسالمت آميز حل و فصل اختالفات بينالمللي آشنا
ميشوند به طوري كه پس از اتمام تحصيل در مسايل مربوط به
حقوق بينالملل تخصص پيدا خواهند كرد.
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منابع كانكور حقوق بينالملل
بايستههاي حقوق بينالملل عمومي ،دكتر رضا موسيزادهحقوق بينالملل خصوصي ،دكتر نجاد علي الماسيحقوق اساسي افغانستان (جلد اول و دوم) تأليف رامين مشتاقيو ماندانا كنوست راسخ افشار ،ترجمعه داكتر حسين غالمي،
مؤسسه ماكس پالك

توانمندي و فرصتها و حقوق
محصالن ماستري حقوق بينالملل و حقوق جزا و جرمشناسي
بعد از فراغت از تحصيل ميتوانند به عنوان استاد در دانشگاهها و
مؤسسات تحصيالت عالي به عنوان مشاور و متخصص در مراكز
حقوقي كشور مانند څارنوايل ،ستره محكمه و وزارت عدليه جذب
بازار كار شوند .ماستر حقوق به راحتي ميتواند به نيازهاي كشور در
عرضه مسايل حقوق بينالملل در سازمانهاي بينالمللي و محاكم
بينالمللي و وزارت امور خارجه پاسخ دهد و يا به عنوان وكيل در
محاكم داخلي و بينالمللي دعاوي حقوقي را به عهده بگيرد.
منابع كانكور حقوق جزا و جرم شناسي
حقوق جزاي عمومي افغانستان ،تأليف محمد صدر توحيدخانه ،مؤسسه ماكس پالنك
تشكيالت محاكمات افغانستان ،انطباق آنها با قانون اساسي وحقوق بينالملل ،تأليف رامين مشتاقي ،مؤسسه ماكس پالنك
جرمشناسي نظري ،تأليف جرج ولد ،توماس برنارد و جفرياسنپس ،ترجمه علي شجاعي ،انتشارات سمت ،فصل 2
(ص )31تا فصل ( 8ص)145
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امتیازات و امکانات دانشگاه

اساتید مجرب با تحصیالت دکترا و ماستریالبراتوارهای مجهزکمپیوترلب و اینترنت پر سرعتکتابخانه غنی و دسترسی به منابع آنالیناعتبار بینالمللیتفــاهم نــامــههــای همکــاری با دانشگاههای معتبر منطقهو جهان
مرکز تحقیقات علمینصاب تحصیلی استانداردنشرات علمی و دانشجوییبورسیه برای محصالن برترصنوف درسی مناسب و معیاریشفاخانه کادری-دارالترجمه رسمی
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مرکز مشاوره دانشجوییمرکز مشاوره شغلی و ارتباط با جامعهمرکز خالقیت و نوآوریمرکز آموزش فنی و حرفویمرکز آموزش زبانهای خارجیعضو رسمی آکادمی سیسکومرکز رسمی اخد امتحانات بینالمللی()TOEFL. GRE.ACCA. Pearson

سیستم آنالین آموزشیانجمنهای ورزشیمحیط آرام و امنپارکینگ وسیعانجمنهای دانشجوییسیرهایتفریحیدستهجمعیوکوهنوردی
سیرهای علمی و تحقیقی
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Educational MoUs:

In order to enhance student experience, improve the quality of education, stimulate and
facilitate the development of collaborative and mutually beneficial programs which serve
to enhance the intellectual life and cultural development among students and faculty, and
to contribute to increased international cooperation Kateb University has signed a number
of MoUs with some International Universities, Hospitals and organizations.
They are as follows:
-- Yasri University Indonesia
-- Tehran University
-- Medal East University
-- Medanta Hospital
-- President University Indonesia
-- Institut Francais Afghanistan
-- Vancouver TESOL Training Center (VTTC)
-- International Student Identity Card Association
-- Institute of Technology Development of Canada
-- Can Health International
-- Pasteur Institute of Iran
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www.kateb.edu.af
www.facebook.com/kateb.edu.af
www.instagram.com/katebuniversity
www.twitter.com/UniversityKateb
www.flickr.com/photos/137920291@N08/
www.linkedin.com/company/27195578/
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