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بیوگرافی پوهندوی احمد جاهد مشتاق سرپرست دانشکده ژورنالیزم پوهندوی 

کوهستان اول هش در ریزه خُمزرگر، حصه  1366احمد جاهد مشتاق در سال 

یت کاپیسا چشم به دنیا گشوده است. مکتب را در لیسه میرمسجدی کاپیسا به الو

پایه اکمال رسانده وشناسنامه لیسانس را از دیپارتمنت ژورنالیزم، دانشکده زبان 

وادبیات دانشگاه البیرونی بهدست آورده است. سپس جهت ادامه تحصیل عازم 

ری را از دانشگاه پهنگ مالیزیا بهدست کشور مالیزیا گردیده و شناسنامه ماست

او از ابتدای فراغت از دیپارتمنت ژورنالیزم دانشگاه البیرونی شامل کادر علمی آن دیپارتمنت گردیده  .آورده است

 1395و تا اکنون مصروف تدریس و کارهای علمی و تحقیقی در آنجا میباشد. پوهندوی مشتاق در ماه اسد سال 

به صفت معاون علمی  1397اسد  5ه ژورنالیزم دانشگاه البیرونی گماشته شد. سپس در به صفت معاون دانشکد

ثور  7در این سمت ایفای وظیفه نموده است. از تاریخ  1399دانشگاه البیرونی گماشته شده و تا به سنبله 

س در این الی اکنون سرپرست دانشکده ژورنالیزم دانشگاه البیرونی میباشد. وی فعالً مصروف تدری 1401

دانشکده و همچنان کارهای پژوهشی علمی و نشر مقاالت علمی در بخش روزنامه نگاری بوده و مقاالت علمی وی 

در مجله های علمی معتبر ملی و بین المللی به زبان فارسی و انگلیسی به چاپ رسیده اند. از وی تا اکنون آثار 

عادات و انگیزههای روزنامه "مه خوانی در افغانستان فرهنگ روزنا. 1 :تحقیقی و ترجمه ذیل منتشر شده است
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