
 طرزالعمل کیمتة امتحانات پوهنتون غالب
 

 مقدمه
سیله ست که به و سویة آموزش مهارتامتحان فرایندی ا سب دانش و  صالن یی آن درجة ک در یک دورة های علمی و نظری مح

صیلی ارزیابی می سب برایند بهینه از فرایند آموزش ایجاب میمعین تح شمندان بر این باور اند که برای ک نماید تا ارزیابی به گردد. دان
گوی اقتضای زمان باشد عیار گردد. از همین جهت است که پوهنتون غالب های علمی که جوابطور عادالنه، شفاف و مطابق به معیار

یی آموزش و ارتقای کیفیت آن، این طرزالعمل را ترتیب و مورد اسببتفادة کمیتة امتحانات به منظور کسببب نتایم مت ت از عملیه هرات
شفافیت و عدالت در  ضمین کنندة  صة امتحانات به وجود آمده و ت ستفاده از آن به ودی الزم در عر ست که با ا ست. امید ا قرار داده ا

 فرایند امتحانات باشد.

 ل اولفص

 ساختار تشکیالتی و وظایف اعضای کمیته

 مادة اول: مبنا
 این طرزالعمل بر م نای اسناد ذیل تهیه گردیده است:

 الیحة سیستم کریدیت وزارت تحصیالت عالی ج.ا.ا؛ .1

 الیحة امتحانات وزارت تحصیالت عالی ج.ا.ا؛ .2

 عالی؛طرزالعمل واحد اخذ امتحانات سمستر و وسط سمستر در مؤسسات تحصیالت  .3

 های فرعیدوم: کمیتة اصلی و کمیته مادة

 اصلی کمیتة .1
 ضای آن از مرکزی امتحانات پوهنتون یاد می این کمیته که به نام کمیتة شده و اع شکیل  سطح پوهنتون ت گردد، در 

 گردد؛طریق شورای علمی پوهنتون انتخاب می

  ضای کمیته ترتیب و سط اع شورای علمی پوهنتون مرعیطرزالعمل و پالن عملیاتی کمیته تو صویب  االجراء بعد از ت
 باشد.می

 های فرعیکمیته .2
 تشبکیل شبده و اعضبای آن از بین اسبتادان با تجربه به تصبویب شبورای علمی  پوهنحیها در سبطح هر این کمیته

 گردد؛مربوط انتخاب می پوهنحی

 ترتیب و بعد از  منظوری شبببورای علمی  هاهای فرعی توسبببط اعضبببای آن کمیتهطرزالعمل و پالن عملیاتی کمیته
 باشد.االجراء میمربوط، مرعی پوهنحی

 مادة سوم: اعضای کمیتة مرکزی امتحانات
 اعضای این کمیته از طریق شورای علمی پوهنتون به شرح ذیل انتخاب گردیده اند:

 معاونیت امور محصالن، به حیث رئیس کمیته؛ .1

 ها، به حیث اعضای کمیته؛پوهنحیهای امتحانات مسؤوالن کمیته .2

 یک تن از استادان با تجربة هر دیپارتمنت، به حیث عضو کمیته؛ .3



 گردد؛منشی کمیته در یکی از جلسات کمیته به اکتریت آرای اعضای حاضر در جلسه انتخاب می .4

ضای کمیته، .5 شورای علمی پ هر نوع تغییر و ت دیلی در اع ضای کمیته و منظوری  شنهاد اکتریت اع صورت به پی وهنتون 
 گیرد.می

 چهارم: وظایف کمیته مادة
 باشد:وظایف کمیتة مرکزی امتحانات پوهنتون غالب قرار ذیل می

 بررسی از نظم امتحانات در سطح پوهنتون؛ .1

 همکاری در قسمت برگزاری به موقع امتحانات؛ .2

 دهی به شورای علمی پوهنتون؛نظارت از جریان امتحانات و گزارش .3

 یق نحوة سواالت امتحان مطابق برنامة تدریس شده؛اطمینان از تط  .4

 دهی به شورای علمی؛ها و گزارشپوهنحیهای امتحانات های کمیتهنظارت و ارزیابی از فعالیت .5

 ها؛بررسی شکایات امتحانی و فیصلة مشخص در بارة آن .6

 وار و در مواقع ضروری.صورت ماه برگزاری جلسات به .7

 همادة پنجم: وظایف رئیس کمیت
 باشد:های ذیل میی امتحانات دارای وظایف و صالحیترئیس کمیته
 ریاست از جلسات کمیته؛ .1

 العاده؛وار و فوقبرگزاری جلسات ماه .2

 های کمیته؛نظارت و پیگیری از اجرای فیصله .3

 های کمیته به شورای علمی پوهنتون؛دهی فعالیتگزارش .4

 های به مراجع مربوط.ارسال گزارش فیصله .5

 ششم: وظایف اعضای کمیتهمادة 
 باشند:امتحانات پوهنتون غالب دارای وظایف ذیل می هر یک از اعضای کمیتة

 اشتراک به موقع در جلسات کمیته؛ .1

 شود؛ها سپرده میاجرای وظایفی که از جانب کمیته به آن .2

 دهی به سایر اعضای کمیته؛نظارت از جریان امتحانات ط ق فیصلة کمیته و گزارش .3

کمیتة امتحانات پوهنتون، سببیسببتم کریدیت و سببایر لوایح وزارت تحصببیالت عالی که مربوط به  از طرزالعملآگاهی  .4
 گردد؛امتحانات می

 مادة هفتم: وظایف منشی کمیته
 باشد:شود، دارای وظایف ذیل میمنشی کمیتة امتحانات که از بین اعضای کمیته به اکتریت آرا انتخاب می

 دای جلسه؛آوری و ترتیب اجنجمع .1

 دهی به اعضای جلسه دو روز ق ل از برگزاری؛اطالع .2

 های جلسه و گرفتن امضای اعضای جلسه در ختم هر جلسه؛ث ت فیصله .3



ست محترم پوهنتون، معاونیت .4 سه به ریا صر هر جل سال گزارش مخت ستار های محترم های محترم  علمی و اداری، ریا
 ها؛پوهنحیهای امتحانات ها و آمران کمیتهپوهنحی

 های کمیته.آوری شواهد و مدارک الزم در زمینة فیصلهجمع .5

 مادة هشتم: جلسات کمیته
 نماید؛وار برگزار میکمیتة امتحانات پوهنتون جلسات نوبتی خود را به صورت ماه .1

 باشد؛یی یک نفر مینصاب برگزاری جلسات کمیته پنجاه در صد اعضا به عالوه .2

 گردد؛العاده نیز برگزار میبنا بر ضرورت جلسات فوق وار،عالوه بر جلسات ماه .3

زمان برگزاری جلسات در پالن عملیاتی کمیته مشخص شده و از طریق منشی محترم کمیته دو روز ق ل از برگزاری به  .4
 شود؛اعضای کمیته اطالع رسانیده می

 رسد؛اجندای جلسه به اکتریت آرای اعضای حاضر در جلسه به فیصله می .5

 باشد؛االجراء میامتحانات از جانب مسؤوالن مربوط الزم های جلسات کمیتةفیصله .6

صله .7 ضی به یکی از فی صورت موجودیت کدام اعترا شورای علمی در  ضوع از طریق  سات کمیتة امتحانات، مو های جل
 باشد؛پوهنتون قابل پیگیری و بررسی می

صببلی قابل های فرعی، موضببوع از طریق کمیتة اههای کمیتدر صببورت موجودیت کدام اعتراضببی به یکی از فیصببله .8
 باشد.پیگیری و بررسی می

 

 فصل دوم

 ها، تعداد سواالت، زمان دوام امتحان و شفافیت و مصونیت آنانواع ارزیابی

 هامادة نهم: انواع ارزیابی

 باشد:میها قرار ذیل با استفاده از مادة ششم الیحة امتحانات مؤسسات تحصیالت عالی انواع ارزیابی
 ارزیابی فعالیت صنفی؛ .1

 ارزیابی کار عملی و وظیفة خانگی؛ .2

 ارزیابی وسط سمستر؛ .3

 ارزیابی کارهای عملی و تط یقات؛ .4

 ارزیابی نهایی؛ .5

 ها.ها و تیزسارزیابی پایان نامه .6

 مادة دهم: ارزیابی فعالیت صنفی
 گرد؛محصالن اخذ میها تا شروع امتحان نهایی از ع ارت از امتحانی است که از آغاز درس .1

 شود؛غال ا به شکل شفاهی از دروس روز مره، و احیانا به شکل تحریری از محصالن گرفته می .2

 گردد؛نتایم آن تا شروع امتحان نهایی به محصالن اعالم می  .3

 باشد؛در صدر می 1۰نمرة این امتحان  .4

 در طول سمستر تمام محصالن باید تحت این ارزیابی قرار گیرند؛ .5



 باشد؛نمره می 1تر نمرة هر سوال شفاهی حد اک .6

 در صورت عدم قناعت محصالن از نمره فعالیت صنفی، استاد مضمون موظف است تا قناعت محصل را حاصل نماید؛ .7

 گیرد؛این ارزیابی به صورت انفرادی از محصالن صورت می .8

 گردد؛پالیسی استاد به صورت مفصل درج مینحوة انجام آن در کورس .9

 ندارند. (Practice)های است که کار عملی بی فقط برای مضموناین ارزیا .1۰

 گیهمادة یازدهم: ارزیابی کار عملی و وظیفة خان
 گیرد؛ها تا شروع امتحان نهایی از محصالن صورت میع ارت از ارزیابی است که از آغاز درس .1

مربوط، به خاطر تحکیم بیشببتر درس به های عملی اسببت که توسببط اسببتاد های صببنفی و یا کارشببامل ارزیابی پرو ه .2
 شود؛محصالن داده می

 باشد؛در صد می 1۰نمرة آن  .3

 شود؛این ارزیابی به شکل گروهی یا فردی از محصالن انجام می .4

 گردد؛پالیسی استاد به صورت مفصل درج مینحوة انجام آن در کورس .5

دهند، نمرة شبببان از هفت محاسببب ه تأخیر انجام میآنعده محصبببالنی که کار عملی و یا وظیفة خانگی خویش را به  .6
 گردد؛می

 گردد؛دهند، نمرة شان صفر محاس ه میخانگی شان را انجام نمی عده از محصالنی که کار عملی و یا وظیفةآن .7

 گردد؛نتایم آن تا شروع امتحان نهایی به محصالن اعالم می .8

 باشد:ذیل می نحوة تقسیمات نمرة کار عملی و یا وظیفة خانگی قرار .9

 آوری مطالب ط ق هدایت استاد؛سه نمره برای جمع 

 سالید)برای پرو ه صنفی( یا مدل)برای کار عملی(؛ ییسه نمره برای تهیه 

 چهار نمره برای دفاع و پاسخ به سواالت استاد یا ارایه برای سایر محصالن؛ 

صالن از نمره کار عملی یا وظیفة خانگی، ا .1۰ صورت عدم قناعت مح صل را در  ست تا قناعت مح ضمون موظف ا ستاد م
 حاصل نماید؛

 هایی است که کار عملی و یا تط یقات ندارند؛این ارزیابی فقط برای مضمون .11

 مادة دوازدهم: ارزیابی وسط سمستر
 گردد؛این ارزیابی از هفته نهم درسی شروع الی هفته یازدهم درسی ختم می .1

 گردد؛ذ میاین امتحان به صورت تحریری از محصالن اخ .2

 باشد؛نمرة آن بیست در صد می .3

 باشد؛( سوال می1۰تعداد سواالت این امتحان حد اقل ده ) .4

 باشد:نحوة تقسیمات نمره در این ارزیابی قرار ذیل می .5

 ( سوال چهار گزینه1۰( تا ده )5پنم سواالت چهار گزینةی، طوریکه برای هر  ( نمره 1یی از یک )( نمره برای 
 شود؛فته نمیبیشتر در نظر گر

 ( نمره 5( تا پنم )3( نمره برای سواالت تشریحی، طوریکه برای هر سوال تشریحی سه )15( تا پانزده )1۰ده )
 شود؛در نظر گرفته می



 گردد؛( درصد موضوعات درسی سمستر، شامل این ارزیابی می3۰( الی سی )2۰بیست ) .6

 باشد؛مربوط می پوهنحیتعیین مکان ارزیابی به صالحیت کمیتة امتحانات  .7

 ها سکتگی ایجاد نماید؛این ارزیابی ن اید در روند دروس سایر مضمون .8

یی صنف ترتیب گردیده، تقسیم اوقات این ارزیابی با هماهنگی استاد مضمون و اکتریت آرای محصالن، توسط نماینده .9
 شود؛یک نقل از آن به اداره، استادان و محصالن داده می

 گیرد:تعیین شدة  امتحان، ط ق شرایط ذیل صورت می تغییر در تقسیم اوقات .1۰

 موافقة کامل استاد مضمون؛ 

 موافقة صد در صد محصالن؛ 

 .عدم تجاوز امتحانات از زمان تعیین شده در بند سوم این ماده 

 گردد؛( نمره اخذ می14هرگاه محصلی در این امتحان حاضر نگردد، در جریان هفتة یازدهم امتحان وی از چهارده ) .11

 داشتن کارت ورودی در این امتحان حتمی است؛ .12

شد نتایم این ارزیابی یک هفته پس از اخذ امتحان، اعالم می .13 شاکی با صورتی که کدام محصلی از نتایم خود  گردد. در 
سپس  صل نموده  ضور خودش، حا صل را از طریق بازدید برگة امتحان در ح ست تا قناعت مح ضمون موظف ا ستاد م ا

 مربوط تقدیم نماید؛ پوهنحیریت تدریسی نتایم را به مدی

 مادة سیزدهم: ارزیابی کارهای عملی و تطبیقات
 باشد؛قابل تط یق می پوهنحیاین امتحان بعد از منظوری جلسة شورای علمی  .1

ضمون .2 شامل آنعده از م نیز  (Practice)کار عملی  (Theory)شود که عالوه بر درس نظری هایی میاین ارزیابی 
 دارند؛

 گردد؛( نمره اخذ می2۰امتحان از بیست ) این .3

در غیر آن  ( ساعات تط یقات را حاضر بوده باشند،75 ٪شوند که هفتاد و پنم درصد )محصالنی شامل این امتحان می .4
 گردد؛( محاس ه می۰نمرة شان صفر )

 این امتحان از شروع هفتة سیزدهم درسی الی ختم هفتة چهاردهم درسی ادامه دارد؛ .5

سیم .6 صنف ترتیب گردیده،  تق سط نمایندة  صالن، تو ضمون و اکتریت آرای مح ستاد م اوقات این ارزیابی با هماهنگی ا
 شود؛یک نقل از آن به اداره، استادان و محصالن داده می

 گیرد:تغییر در تقسیم اوقات تعیین شدة  امتحان، ط ق شرایط ذیل صورت می .7

 موافقة کامل استاد مضمون؛ 

 صد محصالن؛ی صد در موافقه 

 .عدم تجاوز امتحانات از زمان تعیین شده در بند سوم این ماده 

 گردد؛هرگاه محصلی در این امتحان حاضر نگردد، نمرة آن صفر محاس ه می .8

 تواند به صورت کت ی یا عملی باشد؛امتحان می .9

 د؛گرددر صورتی که امتحان کت ی باشد مطابق بند نهم مادة یازدهم این طرزالعمل اخذ می .1۰

 در صورتی که امتحان به شکل عملی باشد، باید مطابق آنچه درس داده شده توسط استاد مضمون اخذ گردد؛ .11



نتایم این امتحان در جریان هفتة پانزدهم به محصالن اعالن می گردد. در صورتیکه کدام محصلی به نمرة خود قناعت  .12
ستاد داور به قناعت محصل پرد ضمون و ا ستاد م شت از طریق ا سپس نتایم به ادارهندا شده و  سپرده  پوهنحیی اخته 

 شود.می

 ارزیابی نهایی مادة چهاردهم:
 باشد؛این امتحان بعد از منظوری شورای علمی پوهنتون قابل تط یق می .1

 یابد؛ی شانزدهم به مدت سه هفته ادامه میبعد از ختم هفته .2

ق فیصلة شورای علمی پوهنتون می تواند بیشتر از های طب معالجوی و طب دندان، ط پوهنحیامتحانات  یادداشت:

 شده در بند دوم مادة چهاردهم در نظر گرفته شود.زمان تعیین

صنوف و تأییدی کمیتة .3 شنهاد نمایندگان  شروع به پی سیم اوقات امتحان یک هفته ق ل از  مربوط  پوهنحیامتحانات  تق
 گردد؛ترتیب و اعالم می

ضر بودند، محروم این امتحان محسوب آنعده از محصالنی که بیش از  .4 سی را غیر حا ساعات در صد از  ست و پنم در بی
 شوند؛می

 گردد؛مربوط تهیه و اعالم می پوهنحیلیست محرومان ق ل از شروع امتحان، توسط کمیتة امتحانات  .5

به سمع استادان و  پوهنحیطرزالعمل امتحان به شکل تفصیلی یک هفته ق ل از شروع امتحان توسط کمیتة امتحانات  .6
 شود؛محصالن رسانیده می

 شود؛( نمره گرفته می6۰امتحان از شصت ) .7

 باشد؛( سوال می4۰( تا چهل )3۰تعداد سواالت امتحان بین سی ) .8

 باشد:انواع سواالت امتحان قرار ذیل می .9

 ( ؛2۰بیست)( نمره برای سواالت چهار جوابه )هر سوال یک نمره 

 ( نمره برای سواال4۰چهل ).)ت تشریحی و محاس وی متناسب با مضمون )هر سوال سه تا پنم نمره 

 گردد؛آوری و نظارت میامتحانات جمع سواالت و کلید امتحان حد اقل یک روز ق ل از امتحان توسط کمیتة .1۰

شد، کمیتة .11 سواالت امتحان مطابق به طرزالعمل ن ا صورتیکه  صحیح آ پوهنحیامتحانات  در  ست، فوراً به ت ها نموظف ا
 گردد؛ پرداخته و امتحان به وقت معین برگزار 

 شود؛سپرده می پوهنحی( روز بعد از اخذ امتحان تو سط استاد مربوط به کمیتة امتحانات 3شقة نتایم امتحان سه ) .12

 شود؛سپرده می پوهنحیهای امتحان بعد از مهر و تأییدی کمیتة امتحانات به مدیریت تدریسی تمام شقه .13

 گردد؛ها بعد از تسلیمی هرشقه به داتابیس داخل میپوهنحین با دقت تمام توسط مدیران تدریسی نمرات امتحا .14

آوری جمع پوهنحیهای تجدید نظر محصببالن توسببط کمیتة امتحانات ( روز درخواسببت3از اعالم نتایم تا مدت سببه ) .15
 گردد؛می

 کنند؛حصل حضور پیدا میهای امتحان استاد مضمون، دو نفر هیئت و خود مدر تجدید نظر برگه .16

باشد، بناء قناعت محصل بعد از انجام تجدید نظر برگة امتحان، اصل در تجدید نظر رعایت عدالت و تضمین شفافیت می .17
 شود؛به صورت کت ی گرفته می

 باشد؛، فیصلة قطعی و نهایی میپوهنحیفیصلة کمیتة امتحانات  .18



 مادة پانزدهم: ارزیابی پایان نامه
 گیرد.صورت می« هانامهطرزالعمل ارزیابی پایان»ها مطابق طرزالعمل جداگانه تحت عنوان نامهانارزیابی پای

 فصل سوم

 تخلفات امتحانی و نحوة برخورد با محصالن متخلف در امتحان

 مادة شانزدهم: تخلفات امتحانی و مجازات آن
ست که در نتیجة آن میزان یاد سنجیده میگیری از آنجای که امتحان فرایندی ا صل  شفافیت و دقت برگزار مح شود باید در نهایت 

شتراکگردیده و اجازه ستفاده و اخالل برای هیچ ا سوء ا شود. تخلفات امتحانی به تفکیک نوع تخلف، نوع امتحان و کنندهی  یی داده ن
 گردد:نوع مجازاتِ متخلف، ضمن جدول ذیل ارایه می

شما

 ره
 مجازات نوع امتحان نوع تخلف

1 
همراه داشتن کتاب، یادداشت وسایر وسایل 

 ی امتحان؛غیر مجاز در جلسه

 امتحان وسط سمستر
کسبببر نمره به تصبببمیم 

 استاد

 امتحان کار عملی
کسبببر نمره به تصبببمیم 

 استاد

 هاامتحان نهایی و چانس
 صحنه یی اخراج از 

 امتحان؛

 .صفر شدن نمره 

2 
به روی ورق  مت  گذاشبببتن هر نوع عال

 به منظور سوء استفاده؛امتحان 

 امتحان وسط سمستر
کسبببر نمره به تصبببمیم 

 استاد

 امتحان کار عملی
کسبببر نمره به تصبببمیم 

 استاد

 هاامتحان نهایی و چانس
صبببفر شببببدن نمرهی 

 امتحان

3 

  ،ستفاده از کتاب ستفاده یا اقدام به ا ا
سایل غیر  سایر و شت و  جزوه، یاددا

 مجاز؛

 محصالن کردن به برگة امتحان نگاه
 ها؛کردن با آندیگر یا صح ت

  شت و اعمال و رد و بدل کردن یاددا
 های مشابه.روش

 امتحان وسط سمستر
صبببفر شببببدن نمرهی 

 امتحان

 امتحان کار عملی
صبببفر شببببدن نمرهی 

 امتحان

 هاامتحان نهایی و چانس

 صببفر شببدن نمرة 
 امتحان؛

  معرفی بببه کمیتببة
 نظم و دسپلین.

4 

  امتحان؛بیرون بردن برگة 

  نوشبببتن ورق امتحان به محصبببل
 دیگر؛

 شبببده اسبببتفاده از ورق امتحان حل
 توسط محصل دیگر؛

 .مشارکت در تعویض اوراق امتحانی 

 صفر شدن نمرة امتحان امتحان وسط سمستر

 صفر شدن نمرة امتحان امتحان کار عملی

 هاامتحان نهایی و چانس
  صببفر شببدن نمرة

 امتحان؛
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  معرفی بببه کمیتببه
 و دسپلین. نظم

5 

  صی دیگری به جای شخ ستادن  فر
 خود در امتحان؛

 اخالل نظم جلسة امتحان؛ 

 سهم سواالت امتحان،  شای  گیری اف
در افشبباء و یا اسببتفاده از سببواالت 

 افشاء شدة امتحان.

 امتحان وسط سمستر
صبببفر شببببدن نمرهی 

 امتحان

 صفر شدن نمرة امتحان امتحان کار عملی

 هاچانسامتحان نهایی و 

  صببفر شببدن نمرة
 امتحان؛

  معرفی بببه کمیتببة
 نظم و دسپلین.

 شدة امتحانعدم حضور در ساعت معین 6

 امتحان وسط سمستر
چانس  به  حان  خذ امت ا
  دوم و محاسببب ه نمره از

 در صد 7۰

 صفر شدن نمرة امتحان امتحان کار عملی

 صفر شدن نمرة امتحان هاامتحان نهایی و چانس

 کارت ورود به امتحاننداشتن  7

 صفر شدن نمرة امتحان امتحان وسط سمستر

 صفر شدن نمرة امتحان امتحان کار عملی

 صفر شدن نمرة امتحان هاامتحان نهایی و چانس


