
برنامه هاى زبان انگلیىس



دیپارمتنت زبان انگلیسی پوهنتون کاردان، یکی از موفق ترین بخش
 های این نهاد بوده که برنامه های مختلف زبان انگلیسی را با بهرتین 

کیفیت ارایه می کند.
پوهنتون کاردان برنامه های میان مدت و دراز مدت زبان انگلیسی را طرح منوده که برای 
محصالن نقش اساسی در کسب مهارت ها و توانایی های رضوری را ایفا می کند تا در 

جریان فراگیری تحصیالت عالی و ساحه کاری شان، به موفقیت دست یابند.
با همکاری استادان ورزیده داخلی و خارجی و هم چنان شخصیت های موفق از ارگان
 های مختلف، دیپارمتنت زبان انگلیسی پوهنتون کاردان، محصالن را در رشد مهارت
 های سخرنانی، نوشتاری، شنیداری و روخوانی زبان انگلیسی، کمک می کند. افزون بر 
بلند  و  از کشور  بورسیه های تحصیلی در خارج  برای  آمادگی  به منظور  این، محصالن 

بردن مهارت های مفاهمه در زبان انگلیسی شامل این برنامه ها می شوند.



برنامه دیپلوم در زبان انگلیسی

این برنامه یک ساله می باشد که در چهار سمسرت تدریس می شود. محتوای این برنامه با 
تدوین  و دولتی  نهادهای خصوصی  با  نزدیک  روز و هامهنگی  درنظرداشت رضورت های 
شده است و در اوقات صبح و بعد از ظهر در هر دو شعبه پروان دو و تایمنی تدریس می

 شود.
اشرتاک  ارتقای ظرفیت  برنامه های  در  مداوم  به طور  انگلیسی  زبان  دیپارمتنت  استادان 
معیارهای  به  برابر  خدمات  تا  می بخشند  تقویت  را  خویش  تدریسی  مهارت های  و  کرده 
جهانی را برای محصالن، ارایه منایند. روند ثبت نام برای DEL در ابتدای هر فصل سال 

آغاز می شود.

DIPLOMA IN ENGLISH LANGUAGE (DEL)



برنامه تصدیق نامه در زبان انگلیسی

این برنامه سه ماهه می باشد و برای محصالنی که می خواهند با اساسات زبان انگلیسی 
آشنا شوند، تدوین شده است. اگر می خواهید درک رسیعی از مهارت های رضوری زبان 

انگلیسی داشته باشید، CEL  برنامه مناسبی برای شام می باشد.
برنامه CEL به شام کمک می کند تا در مدت کم با زبان انگلیسی آشنا شوید و برای فراگیری 

برنامه های پیرشفته تر، به ویژه برنامه یک ساله DEL، آمادگی الزم را کسب منایید.

CERTIFICATE IN ENGLISH LANGUAGE (CEL)



برنامه آمادگى براى امتحان
این برنامه سه ماهه، محصالن را برای سپری منودن امتحان تافل به شکل آنالین آماده 
می سازد. این امتحان توسط نهاد آمریکایی ETS به شکل آنالین اخذ می شود و برای بیش 
از ۹۰۰۰ نهاد تحصیلی بین املللی در ۱۳۰ کشور، قابل قبول می باشد. در این برنامه بیشرت 

باالی قواعد زبان انگلیسی با لهجه امریکایی مترکز می شود. 
صنوف درسی آمادگی تافل در پوهنتون کاردان شامل دروس شنیداری، دیداری و همچنان 

کارهای عملی می باشد.

TOEFL- IBT



برنامه آمادگى براى امتحان
این برنامه سه ماهه، محصالن را برای سپری منودن امتحان IELTS به شکل آنالین آماده 
بریتانیایی مترکز می با لهجه  انگلیسی  زبان  باالی قواعد  بیشرت  برنامه  این  می سازد. در 

 شود. 
و  دیداری  شنیداری،  دروس  شامل  کاردان  پوهنتون  در   IELTS آمادگی  درسی  صنوف 

همچنان کارهای عملی می باشد.

IELTS



جدول پرداخت فیس 

اوقات درسی 

مجموعداخلهمدت فیس

شعبه پروان دو شعبه تایمنیبرنامه

۵:۳۰ - ۷:۳۰ صبح (CEL) ۴:۰۰ عرص - ۶:۰۰ شام رستیفیکیت زبان انگیسی
۲:۰۰ بعد از ظهر - ۴:۰۰ عرص 

۶:۰۰ شام - ۸:۰۰ شب 

۴:۰۰ عرص - ۶:۰۰ شام 
۲:۰۰ بعد از ظهر - ۴:۰۰ عرص 

۶:۰۰ شام - ۸:۰۰ شب 
۵:۳۰ - ۷:۳۰ صبح (DEL) دیپلوم زبان انگیسی

۵:۳۰ - ۷:۳۰ صبح TOFEL ۶:۰۰  شام - ۸:۰۰ شبآمادگی امتحان

۵:۳۰ - ۷:۳۰ صبح IELTS ۶:۰۰ عرص - ۸:۰۰ شبآمادگی امتحان

برنامه

۱۲۰۰۰ افغانی۳۰۰۰ افغانیسه ماه ۳۰۰۰ افغانی  (CEL) رستیفیکیت زبان انگیسی

۳۹۰۰۰ افغانی۳۰۰۰ افغانییک سال ۳۰۰۰ افغانی (DEL) دیپلوم زبان انگیسی

۱۱۵۰۰ افغانیرایگانسه ماه آمادگی امتحان TOFEL ۱۱۵۰۰ افغانی

۱۱۵۰۰ افغانیرایگانسه ماه رستیفیکیت زبان انگیسی (CEL)  ۱۱۵۰۰ افغانی

DIPLOMA FEE 

TIMETABLE
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