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برنامه هاى زبان انگلیىس

مراحل پذیرش
متام برنامه های زبان انگلیسی در هر فصل در طول سال تحصیلی 
برگزار می شود. معلومات به روز در مورد تاریخ آغاز پروسه ثبت نام و 
امتحان ورودی از طریق رسانه های اجتامعی پوهنتون کاردان اطالع 

رسانی می شود. 

تاریخ برگزاری مصاحبه بعد از ثبت نام به متقاضیان ابالغ میگردد.

اوقات درسی 

شعبه پروان دو تایمنیبرنامه شعبه 

صبحذکور: ۶:۰۰ - ۷:۴۵
صبح اناث: ۶:۱۵ - ۸:۰۰

رستیفیکیت
 زبان انگیسی

(CEL) 

دیپلوم در
 زبان انگیسی

(DEL) 

آمادگی امتحان
TOEFL 

عرصذکور: ۳:۰۰ - ۵:۰۰
عرصاناث: ۲:۴۵ - ۴:۳۰
شامذکور: ۵:۰۰ - ۷:۰۰

صبحذکور: ۶:۰۰ - ۷:۴۵
صبح اناث: ۶:۱۵ - ۸:۰۰

عرصذکور: ۳:۰۰ - ۵:۰۰
عرصاناث: ۲:۴۵ - ۴:۳۰
شامذکور: ۵:۰۰ - ۷:۰۰

صبحذکور: ۶:۰۰ - ۷:۴۵
صبح اناث: ۶:۱۵ - ۸:۰۰

عرصذکور: ۳:۰۰ - ۵:۰۰
عرصاناث: ۲:۴۵ - ۴:۳۰
شامذکور: ۵:۰۰ - ۷:۰۰

آمادگی امتحان
IELTS

عرصاناث: ۲:۴۵ - ۴:۳۰
شامذکور: ۵:۰۰ - ۷:۰۰



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 نه تنها در 
با  باشند.  موفق  نیز  آینده  عالی  تحصیالت  در  بلکه  کاری  ساحه 
همکاری استادان ورزیده  و هم چنان شخصیت های موفق از ارگان
 های مختلف، دیپارمتنت زبان انگلیسی محصالن را در رشد مهارت

می کند.  کمک  زبان  این  به  تکلم  و  شنیدن  نوشنت،  خواندن،   های 
عالوه بر این، محصالن به منظور آمادگی برای بورسیه های تحصیلی 
در خارج از کشور و بلند بردن مهارت های مفاهمه در زبان انگلیسی 

شامل این برنامه ها می شوند.

(DEL)  برنامه دیپلوم در زبان انگلیسی
چهار  در  که  است  ساله  یک  برنامه ی  انگلیسی،  زبان  در  دیپلوم 
سمسرت سه ماهه تدریس می شود. این برنامه شام را قادر می سازد 
زبان  آموخنت  برای  که  را  انگلیسی  زبان  خاص  مهارت  شش  تا  
در  دیپلوم  برنامه  صنوف جدید  بیاموزید.  است،  رضوری  انگلیسی 

زبان انگلیسی در رشوع هر فصل آغاز می شود. 

معیارات پذیرش
انگلیسی  زبان  در  دیپلوم  برنامه  فراگیری  به  عالقه مند  که  کسانی 
(DEL) در پوهنتون کاردان هستند، باید مصاحبه حضوری که توسط 

دیپارمتنت انگلیسی اخذ می شود، اشرتاک کنند. 

ساختار فیس 
پرداخت  قابل  فیس  و  دارد  کریدت   15 سمسرت  هر   DEL برنامه  در 
فیس  افغانی   3000 ازدیاد  با  میباشد.  سمسرت  فی  افغانی   9000

داخله، هزینه مجموعی برنامه 39000 افغانی میباشد.

(CEL) برنامه رستیفیکیت زبان انگلیسی
برای  و  می باشد  ماهه  سه  مدت  کوتاه  برنامه ی   ،CEL برنامه 
شوند،  آشنا  انگلیسی  زبان  اساسات  با  می خواهند  که  محصالنی 
های  مهار ت  از  رسیعی  درک  می خواهید  اگر  است.  شده  تدوین 
رضوری زبان انگلیسی داشته باشید، برنامه CEL برای شام مناسب 
با زبان  تا در مدت کم  CEL به شام کمک می کند  می باشد. برنامه 
انگلیسی آشنا شوید و برای فراگیری برنامه های پیرشفته تر، به ویژه 

برنامه یک ساله DEL، آمادگی الزم را کسب کنید. 

معیارات پذیرش
محصالن عالقه مند برای فراگیری برنامه رستیفیکیت زبان انگلیسی، 
می اخذ  انگلیسی  دیپارمتنت  توسط  که  حضوری  مصاحبه  در  باید 

 شود، اشرتاک کنند. 

ساختار فیس 
افغانی   3000 اضافه  با  و  میباشد  کریدت   15 دارای   CEL برنامه 

فیس داخله، فیس مجموعی این برنامه 12000 افغانی میباشد.

برنامه آمادگى براى امتحان های
IELTS و TOEFL iBT 

های  امتحان  برای  ماهه  سه  آمادگى  صنوف  کاردان  پوهنتون 
برای سپری  را  برگزار مینامید که محصالن   IELTS و   TOEFL- IBT

توسط  امتحان ها  این  می سازد.  آماده  مذکور  امتحان های  منودن 
بریتانیا به شکل آنالین اخذ  ETS و شورای فرهنگی  نهاد آمریکایی 

می شود و در بیش از140 کشور قابل قبول می باشند.

تدریس  مجرب   استادان  توسط  کاردان  پوهنتون  در  ها  برنامه  این   
هم چنان  و  برصی  و  سمعی  مجهز  درسی  صنوف  دارای   و  شده  
کارهای عملی در هر دو شعبه تایمنی و پروان دو می با شد. محصالن 
در طول دوره آمادگی سه ماهه در امتحانات آزمایشی نیز رشکت می

 کنند. 

معیارات پذیرش
عالقه مندان که می خواهند یکی از برنامه های آمادگى براى امتحان 
IELTS را در پوهنتون کاردان فراگیرند، باید فارغ  TOEFL IBT و یا 

مکتب باشند و حداقل 18 سال سن داشته باشند. همه متقاضیان 
می اخذ  انگلیسی  دیپارمتنت  توسط  که  حضوری  مصاحبه  در  باید 

 شود، اشرتاک منایند. 

ساختار فیس 
 11500 مذکور  آمادگى  های  برنامه  از  یک  هر  برای  فیس  مجموع 

افغانی میباشد که در رشوع برنامه پرداخت میشود.


