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 3 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

  ۳۴۰۲-۴۰-۴۰                                                                                       آنالین افغان جرمن 

 
 افغان جرمن آنالینپورتال  ماۀ  اگست احصائیه  

 
چه  جدید گنجانیده شده است که از طریق آن به یصفحه  "تحلیل ها و پیام ها " یک درهموطنان گرامی! در 

 احصائیه  ماهوار سایت دسترسی مستقیم امکان پذیر می گردد.

 برای معلومات بیشتر به لینک آتی مراجعه شود:
 

german.net/upload/Tahlilha_PDF/ago_statistik.pdf-http://www.afghan 

 

 :ماۀ  اگستدر  فیصدی دسترسی  افغانها از داخل و خارج کشور

 

 

 

های اضالع متحده  آلمان با بیشترین مراجعین، کشور کشورقراریکه در این )دیاگرام( مشاهده میشود، بعد از 
 ،با دسترسی بیشتر به "آ گی او" یی در فهرست  کشورها ،و انگلستان ،افغانستان ،امریکا و به تعقیب آن هالند

 قرار دارند.

 
بیتفاوت از درج میشود  احصائیه  فقط یکبار در ماه مربوطه در  افغان جرمن آنالینپورتال هر مراجعه کنندۀ  

 اینکه چند بار در همان ماه داخل ویبسایت گردیده است.

 
    وضاحت این است که در کشور ما کمتر ساختار های زیربنای  ،چرا از "افغانستان" دسترسی قلیل وجود دارد

 " وجود دارد.IT "آی تی

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ago_statistik.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ago_statistik.pdf


  

 

 

 3تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

 در تحت دایگرام می توانید با یک کلیک مشاهده کنید . مورد نظرکشور های دیگر را با مراجعه به لینک ماه 

 

 

 ذیل توجه کنید!های لطفا ً به جدول 

 :اراقام عمومی
 کلیک کنیدسمبول  نیباالی ا

 

kqu67627
Sticky Note
هیت ماۀ اگست: 2.159.046 هیت ماۀ جولای: 2.087.576 71.470 زیاد تر هیت نسبت به ماۀ جولای



  

 

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

 لیست: کشورها

 

 استفاده: مورد یبروزر ها

 


