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د کاردان پوهنتون په اړه
کاردان پوهنتون په ١٣٨١ ملریز کال کې په افغانستان کې د لومړنۍ خصويص تحصیيل موسسې په توګه تاسیس شو. دا پوهنتون افغاين ټولنې ته د شاوخوا 
٣٠ زرو فارغو التحصیالنو د وړاندې کولو ویاړ لري، کوم چې د لیسانس، ماسټرۍ او انګلیيس ژبې په برخو کې زده کړې کړي دي. ددې ترڅنګ، د کاردان 

پوهنتون څه باندې ٦٠٠ تنو فارغانو معتربو نړیوالو بورسیو ته هم الر موندلې ده.  
کاردان پوهنتون دې ته په پام چې د افغانستان راتلونکی د ځوان نسل په علمي ظرفیت او مسلکي پوهې پورې تړاو لري؛ همدا مهال په درې څانګو کې د 
٤٠٠ کارکوونکو او څه باندې ١٠٠ تنو استادانو پر مټ شاوخوا ٤،٠٠٠ محصلینو ته، چې ٢٥ سلنه یې ښځینه دي؛ د تحصیيل خدمتونو پر وړاندې کولو بوخت 

دی.  
کاردان پوهنتون د ١٣٩٧ ملریز کال په زمري میاشت کې پر دې وتوانېد، چې د کیفیت د تضمین د دریو پړاونو له بشپړولو وروسته د افغانستان له لوړو زده 
کړو وزارت څخه خپل ميل اکاډمیک اعتبار ترالسه کړي. دغه راز ددې پوهنتون د ادارې او تجارت څانګې د سوداګرۍ په برخه کې د لوړو زده کړو د اعتبار 

ورکولو له نړیوالې شورا هم خپل علمي - اکاډمیک اعتبار ترالسه کړی دی.    
کاردان پوهنتون ځوان نسل ته د باکیفیته خدمتونو د وړاندې کولو کلک هوډ لري. دې پوهنتون محصلینو ته د ګڼو آسانتیاو د برابرولو په پار د یو شمېر 
برخو له رامنځ ته کولو رسه دغه هوډ په عمل کې ثابت کړی، چې ښه بېلګه یې د محصلینو د بریا مرکز دی. یاد مرکز د کاردان پوهنتون محصلینو ته د 
کاري زمینې د برابرولو، تحصیيل بورسیو او د رقابتي پروګرامونو د جوړېدو په برخه کې کار او فعالیت کوي. ددې ترڅنګ، کاردان پوهنتون خپلو محصلینو 
او استادانو ته د ګټورو علمي موادو د برابرولو لپاره د څېړنې او پراختیا ډیپارټمنټ رامنځ ته کړی، چې تردې مهاله یې دوه علمي ژورنالونه چاپ او نرش 
کړي دي. دا پوهنتون دغه راز ویاړي، چې د فزیکي او ډیجیټايل کتابتون او نورو اړوندو امکاناتو پرمټ یې محصلینو ته مجهز تحصیيل چاپېریال برابر کړی 

دی. 
کاردان پوهنتون په خپله پنځه کلنه سرتاتیژۍ (٢٠١٥-٢٠٢٠) کې پر پنځو بنسټیزو محورونو مترکز کړی، چې د محصلینو له مسلکي ودې، د استادانو او 

څېړنو له مسلکي ودې او دغه راز په نوښتونو او پرمختګ، په پالیسیو او طرزالعملونو او عامه اړیکو کې له مخکښ وايل څخه عبارت دي. 

د کاردان پوهنتون ماموریت
یو ځلېدلی پوهنتون، د علمي او مسلکي غوره وايل الهام بښوونکی

نړیوال همکاران

ميل همکاران



 

 

 

+600

+80+500
 

+15

 
 

+4,000
 

 

+30,000

 
   

  

ارقام او ځانګړنې

تحصیيل پروګرامونه

دفرتونه او کلیدي مرکزونه 

د افغـانستان لـومړنی خصويص تحصیيل بنسټ، چې د سوداګــرۍ په برخـه  کېپه افغانستان کې لومړنی خصويص پوهنتون 
د لوړو زده کړو  د اعتبار ورکولو نړیوالې شورا (IACBE) غړیتوب یې تر السه کړ. 

د سوداګرۍ د تحصیيل بنسټونو په نړیواله شبکه (GBSN) کې د افغانستان لومړنی استازی

برحاله محصلین د لیسانس، ماسټرۍ او 
انګلیيس ژبې پروګرامونو کې 

د محصلینو ټولنېعلمي او اداري کارکوونکيد علمي او څېړنیزو رسالو نرشول

د کاردان پوهنتون محصلینو نړیوالو معتربو بورسیو لکه 
Fulbright, Chevening, DAAD او یو شمېر نورو ته الر موندلې ده. 

د لیسانس، ماسټرۍ او انګلیيس ژبې
 پروګرامونو فارغ التحصیالن

تحصیيل پروګرام
انګلیيساقتصادپه اداره او تجارت کې لیسانس او ماسټري

انګلیيس
انګلیيس
انګلیيس

دري
انګلیيس
انګلیيس

دري

اقتصاد
ټولنیز علوم
ټولنیز علوم
ټولنیز علوم

انجنیري او ټکنالوژي
انجنیري او ټکنالوژي

حقوق

اقتصاد کې لیسانس
په نړیوالو اړیکو کې ماسټري

په سیايس علومو او نړیوالو اړیکو کې لیسانس
په ژورنالېزم او اړیکو کې لیسانس
په کمپیوټر ساینس کې لیسانس
په سېول انجنیرۍ کې لیسانس

په حقوقو کې لیسانس

د تدریس ژبهپوهنځی

د استادانو د ظرفیت لوړولو مرکز 

د کارموندنې خدمتونو دفرت

د محصلینو د بریا مرکز

د څېړنې او پراختیا مرکز

د نړیوالو اړیکو او سټراټیژیکو همکاریو دفرت

د کیفیت د تضمین او اعتبار ورکولو مرکز

د مايل مرستو او بورسیو دفرت

له فارغانو رسه د اړیکو او جنډر دفرت

د محصلینو د ګډون او پروګرامونو دفرت

د اړیکو او لیکوالۍ دفرت



s.dey@kardan.edu.af

chancellor@kardan.edu.af

info@kardan.edu.af

kardan.edu.af

Kardan.University

KardanOfficial

Kardan University

Kardan University

 

له مونږ رسه اړیکه

ټولنیزې شبکې

د کاردان پوهنتون رییس

چاپي نرشیې

د نړیوالو اړیکو او سټراټیژیکو همکاریو رییس

پته:

رویین رحامين

ډاکټر ایرس ډې

د پروان دو او تایمني څلور الرې، کاردان پوهنتون
کابل – افغانستان 
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