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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئسره اړیکه ټینگه کړله موږ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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 : یادونه

  

 1۹/02/2015           2قیس کبیر 1صالحه وهاب واصل

 
 بر مقالۀ محترم داؤد موسی و داکتر صاحب هاشمیان ه ایتبصر
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http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/wasel_s_w_tabsera_bar_maqala_daud_mossa_wa_hashemian.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/wasel_s_w_tabsera_bar_maqala_daud_mossa_wa_hashemian.pdf


  

 

 

 3تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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 : یادونه

 

هالند مؤلِف این نوشته با تحصیالت مافوق لیسانس در رشتۀ تجارت و مارکیتنگ در افغانستان، بعد از اخذ دیپلوم نرسنگی در  -1
(، رئیسۀ کمسیون زنان OFoundationمنحیث کدر نرس درین کشور ایفای وظیفه میکند. عالوه بر عضویت اداری شرکت او فوندیشن )

میباشد. خانم واصل عالوه بر شاعر  آنالین جرمن افغان( اتحادیۀ مهاجرین افغانهای هالند بوده و یکی از اعضای فعال UVAVINدر)
 اثر ادبی است. 17بودنش، دیجیتال دیزاینر، نقاش و نویسنده بوده، تا کنون دارندۀ 

"انستیتوت کارلسرو برای تکنولوژی" در رشتٔه الکتروتخنیک تحصیل کرده و اکنون به حیث  KIT–مؤلِف این نوشته در پوهنتون -2
کار می کند. او همزمان    Automation Systems آتومیشندر امور سیستم های Siemens AG دیپلوم انجنیر در کمپنی زیمنس 
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 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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 : یادونه

 

آن را دارا میباشد. وی عالوه بر نویسندگی، یک تن «  MSDNعضویت شبکٔه انکشافی»بوده و MCSE انجنیر سیستم های میکروسافت
 نیز می باشد. آنالین جرمن افغاناز متصدیان پورتال 
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