
  زارت تحصیالت عالی ج.ا.او
  ریاست پوھنتونھا وموسسات تحصیالت عالی خصوصی

  ریاست پوھنتون غالب ( ھرات)
  �ی اقتصادریاست پوھن

  مدیریت تدریسی            

  رھنمای امتحان        

  تھیھ و ترتیب گریده است. امتحاناز طرزالعمل  نبرای آگاھی محصالرھنما این 

  عمل نماید.آن دقیقا مطالعھ نموده و طبق مقررات از محصل عزیز تقاضا میشود تا نکات زیررا 

  تمام محصالن باید قبل از شروع امتحانات آخر سمستر کارت مخصوص ورودی امتحان را از مدیریت مالی اخذ نمایند. در

 نمیتواند.  صورتیکھ محصل کارت امتحان را با خود نداشتھ باشد وارد صحن امتحان شده

  ی بھ اطالع محصالن عزیز �کانال تلگرام و وبالگ پوھن و ھمچنان ازطریق ضمیمھ رھنما می باشد.تقسیم اوقات امتحانات

  رسانیده میشود.

 سرطان سال جاری می باشد. 27 ،آخرین روز درسی سمستر بھاری 

 سرطان تعیین شده است. 28 ،شروع امتحانات آخر سمستر بھاری 

  براساس تاریخ ھای ازقبل تعیین شده مطابق بھ تقسیم اوقات میباشد.زمان امتحان  

  اسد سال جاری می باشد.  18ختم امتحانات آخر سمستر بھاری 

  خواھد بوداسد  26اعالن نتایج. 

  اسد. 31 – 30 – 29تاریخ دریافت درخواست ھای تجدید نظرمحصالن 

  سنبلھ 4رسیده گی بھ درخواست ھا 

 پانزدھم سنبلھ سال روان میباشد. 1396ل آغاز سمستر خزانی سا 

 د.امتحانات چانس دوم در ھفتھ دوم سمسترخزانی برگزار خواھد ش 

  مواردی کھ باید در مدت زمان امتحان درنظرگرفتھ شود

  پوشیدن لباس رسمی ( دریشی ). -1
  داشتن ماشین حساب ، خط کش و حد اقل دو عدد قلم. -2
  درصورت تاخیر از امتحان محروم شمرده میشوند.قبل ازشروع امتحان )  دقیقھ  10(حد اقل آمدن بھ موقع درامتحان  -3
، درصورت شود کتابچھ، ولکچرنوت بھ داخل صحنھ امتحان اجازه داده نمی ،، دستکولھیچگونھ وسایل از قبیل مبایل ،بکس -4

  مشاھده نقل پنداشتھ می شود
و نظم امتحان را مراعات نماید بنشیند خویش  دست داشتھ مطابق بھ شماره کارتر ھر محصل مٔوظف است تا بھ چوکی شماره دا -5

  در غیرآن تخلف محسوب میشود.  
  محصل بھ کمیتھ نظم ودسپلین معرفی میگردد. ، بی نظمی واخالل درامتحانتخلف، درصورت ھرگونھ  -6
  ن را ندارد.محصلی کھ از صحنھ امتحان خارج شد دوباره اجازه ورود بھ صحن امتحا -7
و امضاء در کتنگ پارچھ امتحان ضروری میباشد. و از نوشتن نام ، امضا و یا ھرگونھ ، مضمون نام ، نام پدر ، سمستر، تاریخ  -8

  عالمھ ویا نشان در ورق امتحان خود داری شود.
  

  متفرقھ:

 .محصالنی کھ بنا بھ ھردلیلی بھ امتحان حاضرنشوند ناکام ھمان مضمون میباشند 

  سیستم کریدت امتحان معذرتی وجود ندارددر   

  میباشد. 55نمره کامیابی در ھر مضمون 

  فیصد از کریدت ھا را کامیاب شوند ناکام سمسترمحسوب میشوند 50محصالنی کھ نتوانند.  
 

  

 


