
معرفى پوهنتون کاردان

کاردان، کاروان برگزیدگان



Directorate of Local Governance

ادارۀ مستقل ارگان های محلی وزارت تحصیالت عالی

در مورد پوهنتون کاردان

مأموریت پوهنتون کاردان

همکاران بین المللى

همکـاران مـلى

پوهنتون پویا، الهام بخش برترى علمى و مسلکى

Association to Advance Collegiate Schools of Business CANDIDATE FOR 

ACCREDITATION

پوهنتون کاردان در سال 1381 به عنوان اولین موسسه تحصیلى خصوصى در افغانستان تاسیس گردید. پوهنتون کاردان از زمان تاسیس تا حاال افتخار تقدیم کردن بیش از 30000 فارغ 
التحصیل را به جامعه افغانستان دارد که در برنامه هاى لیسانس، ماسترى و زبان انگلیسى تحصیل کرده اند. بیش از 600 تن از فارغان پوهنتون کاردان به بورسیه هاى معتبر بین المللى 
نیز راه یافته اند. پوهنتون کاردان با درك این که آینده افغانستان وابسته به دانایى و ظرفیت علمى نسل جوان است، همین اکنون با سه شعبه، 400 کارمند و بیش از 100 استاد مصروف 

خدمتگزارى براى چهار هزار محصل مى باشد.

در ماه اسد 1397 پوهنتون کاردان موفق شد پس از سپرى نمودن سه مرحله تضمین کیفیت، اعتبار ملى اکادمیک خود را از وزارت تحصیالت عالى افغانستان بدست بیآورد. قابل یادآورى 
است که پوهنتون کاردان موفق به دریافت اعتبار علمى اکادمیک براى برنامه لیسانس در اداره تجارت از سوى شوراى بین المللى اعتباردهى تحصیالت عالى در عرصه تجارت نیز شده 
اســـت. همچنان پوهنتون کاردان اولین نهاد تحصیلى در افغانستان است که عضویت نهاد هاى چون بخش تضمین کیفیت شوراى اعتباردهى تحصیالت عالى،  شبکه تضمین کیفیت 

آسیا-پاسفیک و شبکه جهانى نهاد هاى تحصیلى تجارت را دارد. 

پوهنتون کاردان تعهد ارایه خدمات با کیفیت را براى نسل جوان دارد و به همین منظور با ایجاد چندین بخش براى فراهم سازى امکانات به محصالن این تعهد را در عمل ثابت ساخته 
اســـت که به عنوان مثال مى توان از مرکز موفقیت محصالن نام برد. این مرکز براى ایجاد زمینه کار به محصالن پوهنتون کاردان، فراهم سازى بورسیه ها به محصالن و ایجاد برنامه 
هاى رقابتى کار مى کند. در کنار این، پوهنتون کاردان براى فراهم ســـاختن مواد علمى موثر به محصالن و اســـتادان خویش دیپارتمنت تحقیق و توسعه را ایجاد کرده است که تا حال 
دو ژورنال علمى را به چاپ رسانیده است. پوهنتون کاردان افتخار دارد که مکان درسى مجهز با کتابخانه فزیکى و دیجیتالى به همراه امکانات مورد ضرورت را نیز به محصالن فراهم 

کرده است. 

پوهنتون کاردان در استراتیژى پنج سالۀ خود (2015 الى 2020) روى پنج محور سازنده تمرکز مى کند که عبارت از رشد مسلکى محصالن، رشد مسلکى استادان و تحقیق، برترى در 
نوآورى و انکشاف، برترى در پالیسى ها و طرزالعمل ها و برترى در روابط عامه، مى باشد.



ویژه گى ها و ارقام

برنامه هاى تحصیلى
زبـان تـدریس

انگلیسى
انگلیسى
انگلیسى
انگلیسى

انگلیسى
انگلیسى

درى

درى

پوهنحى
اقتصاد

علوم اجتماعى
علوم اجتماعى

انجنیرى و تکنالوژى
انجنیرى و تکنالوژى

حقوق

علوم اجتماعى

برنــامه تحصیلى
لیسانس و ماسترى در اداره تجارت

ماسترى در روابط بین الملل 
اقتصاد لیسانس در اقتصاد

لیسانس در علوم سیاسى و  روابط بین الملل

لیسانس  در کمپیوتر ساینس
لیسانس  در انجنیرى سیول

 لیسانس  در حقوق

لیسانس  در ژورنالیزم و ارتباطات

 محصل پوهنتون کاردان به  بورسیه هاى بین المللى 
 Fulbright، Chevening، DAAD و بورسیه هاى معتبر دیگر راه یافته اند 

600+

نشر رساله علمى و تحقیقى
80+

کارمند علمى و ادارى
500+

 انجمن محصالن
15+

محصل برحال در برنامه هاى 
لیسانس، ماسترى و زبان انگلیسى 

4,000+
فارغ برنامه هاى 

لیسانس، ماسترى و دیپلوم در زبان انگلیسى 

30,000+

 نهاد تحصیلى افغانستان با عضویت شوراى بین المللى 
 (IACBE) اعتباردهى براى تحصیالت در عرصه تجارت 

نخستین
نماینده افغانستان 

 (GBSN) در شبکه جهانى نهادهاى تحصیلى تجارت 

نخستین نخستین
پـــوهنتون خصوصى افغانستان  

دفاتر و مراکز کلیدى

مرکز موفقیت محصالن

دفتر برنامه ها و مشارکت محصالن

دفتر روابط با فارغان و جندر

 مرکز تحقیق و توسعه

دفتر اعتباردهى و تضمین کیفیتمرکز ارتقاى ظرفیت استادان

دفتر روابط بین الملل و همکارى هاى استراتیژیک

دفتر بورسیه ها و کمک هاى مالىدفتر خدمات کاریابى 

دفتر نویسندگى و ارتباطات



تماس با ما

رحمانى روئین 
0799 52 83 83

داکتر ایسر دى

s.dey@kardan.edu.af

استراتیژیک و همکارى هاى  بین الملل  روابط  رییس 

0799 52 83 83

chancellor@kardan.edu.af

کاردان پوهنتون  رییس 

0799 52 83 83
info@kardan.edu.af

پوهنتون کاردان، چهارراهى پروان دو - تایمنى
افغانستان  – کابل 

آدرس:

شبکه هاى اجتماعى

kardan.edu.af

Kardan.University

KardanOfficial

Kardan University

Kardan University

 نشریه هاى برگزیده شده


