
بورســیه ها و
کمــک های مالی 



 
 

معرفی
اهدای بورســیه هــای تحصیلی و کمک های مالی در

زمینٔه پیشــرفت تحصیالت عالی اهمیت بســزایی دارد

پوهنتــون کاردان معتقد اســت که تحصیالت عالی
باید بدون در نظرداشــت وضعیــت اجتماعی و یا مالی

برای هر فرد قابل دســترس باشد
،

.

.

.

با درنظرداشــت این امــر، پوهنتون کاردان برنامه های
مختلف را روی دســت دارد تا نــه تنها از محصالن با

اســتعداد و توانا قدردانی شــود، بلکه امکانات کمک به
آنعــده محصالن فراهــم گردد که با محدودیت های

.مالی روبرو هستند

.

کاردان از بدو تأســیس تا حال توانســته است به
هــزاران محصل با فراهم نمودن بورســیه ها و کمک

هــای مالی زمینٔه تحصیــالت عالی را فراهم نماید

.

در سمســتر اول بــرای محصالن انــاث ماهانه مبلغ ۲۰۰۰ افغانی
و برای ذکور ۱۵۰۰ افغانی تخفیف در نظر گرفته شــده اســت

.

پوهنتون کاردان برای فراهم ســازی بورســیه ها و کمک های
 مالی برای محصالن جدید الشــمول ســال ۱۳۹۷ مبلغ 

۲۵ میلیون افغانی را تخصیص داده اســت



در ســال ۱۳۹۶، با هزینٔه ۲۲ میلیون افغانی توســط
پوهنتــون کاردان بیــش از ۱۸۰۰ محصل از این خدمات 

.مســتفید گردیدند 



.

پوهنتون کاردان به اســاس شایســتگی و فیصدی نمرات برای محصالن ممتاز
مبلغ ۳۰۰۰ افغانی بورســیٔه ماهوار را در نظر گرفته که در پایان هر سمســتر

توســط کمیتٔه مؤظف به محصــالن منتخب اهداء میگردد

(Merit Scholarships)بورسیه های تحصیلی



.

)نمرات در سمســتر قبلی (محصالن لیســانس  ٪۹۸ �

نمرات در سمســتر قبلی (محصالن ماســتری ٪۹۵ �

حد اقل ۷۵ ٪ حاضری در سمســتر قبلی �

۸�CGPA ۳ در سمســتر قبلی وGPA ۴داشتن حد اقل �

به محصالنی که در فعالیت های اجتماعی، ورزشــی و فرهنگی ســهم
فعالتر داشــته باشــند اولویت داده خواهد شد

�

شرایط دریافت بورسیه تحصیلی

(



برای محصالن جدید الشمول:
شرایط حصول کمک مالی

(Financial Aid)کمک های مالی
 کمــک هــای مالی به آنعده محصالن اهداء میگردد که دارای مشــکالت مالی

.بــوده و توان پرداخت مکمل هزینــٔه تحصیلی را ندارند

شــمولیت در مقطع ماســتری یا لیسانس
خانه پری فورم درخواســتی

حاضر شــدن برای مصاحبه
تکمیل تمام اســناد برای شــمولیت در پوهنتون

برای محصالن برحال:
ثبــت نمودن برای سمســتر مربوطه مطابق طرزالعمل دفتــر معاونیت علمی

راجســتر حد اقل ۱۵ کریدت در سمســتر
عــدم جریمه بخاطــر تأخیر در پرداخت فیس

پیشــرفت تحصیلــی رضایت بخش با حد اقل
داشــتن حد اقل  ۷۵ ٪ حاضری در سمســتر قبلی 

عــدم موجودیــت تخفیف دیگر و یا کمک از ســوی نهادهــای همکار پوهنتون کاردان
عدم مشــکل انظباطی

GPA ۲.۵



(Athletic Scholarships)بورسیه های ورزشی
پوهنتــون کاردان عــالوه بر برنامه های علمی، اهمیــت زیادی به فعالیت ها

و برنامه های غیر نصابی قایل اســت که باعث رشــد فزیکی و جســمی محصالن 
میگردد و تاثیر مســتقیم بر رشــد ذهنی آنان دارد 

محصالنی که در عرصه های ورزشــی فعالیت دارند و دســت آوردهای درخشــان
در این عرصه در داخل و یا خارج از کاردان  دارند، مســتحق بورســیه های ورزشــی 

پوهنتون کاردان شــناخته میشوند 
 

.

.



   0799 52 83 83 / 0777 52 83 83

in fo@kardan .edu .af

kardan .edu .af


