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1
برگزاري امتحانات چانس دوم سمستر 

خزانی 1398 - سمستر بهاي 1399
اخذ امتحانات چانس دوم

دریافت سواالت چانس دوم از اساتید، چک و تایید این 

سواالت. تعین تقسیم اوقات امتحانات
ریاست پوهنحیرییس کمیته

نمونه سواالت، حاضري محصلین، 

عکس کاپی از تقسیم اوقات
1

2
اعالن نتایج چانس دوم سمستر 

خزانی 1398- سمستر بهاري 1399

اگاهی دهی محصلین از نتایج امتحانات 

چانس دوم آنها

ثبت نتایج در سیستم MIS پوهنتون و نصب نتایج در بورد 

اعالنات پوهنحی
1عکس با اسنادرییس کمیتهمدیر تدریسی

3
برگزاري امتحانات چانس سوم 

سمستر خزانی 1398 - س
اخذ امتحانات چانس سوم

تهیه سواالت امتحان چانس سوم مطابق به الیحه و تعین 

تقسیم اوقات براي محصلین شامل این چانس

مسئول 

دیپارتمنت و 

رییس کمیته

ریاست پوهنحی
نمونه سواالت، حاضري محصلین، 

عکس کاپی از تقسیم اوقات
1

4
اعالن نتایج چانس سوم سمستر 

خزانی 1398

اگاهی دهی محصلین از نتایج امتحانات 

چانس سوم آنها

ثبت نتایج در سیستم MIS پوهنتون و نصب نتایج در بورد 

اعالنات پوهنحی
1عکس با اسنادرییس کمیتهمدیر تدریسی

5
برگزاري امتحانات چانس چهارم 

سمستر خزانی 1398
ریاست پوهنحیرییس کمیتهتهیه سواالت امتحان چانس سوم مطابق به الیحهاخذ امتحانات چانس چهام

نمونه سواالت، حاضري محصلین، 

عکس کاپی از تقسیم اوقات
1

6
اعالن نتایج چانس چهام سمستر 

خزانی 1398

اگاهی دهی محصلین از نتایج امتحانات 

چانس چهارم آنها

ثبت نتایج در سیستم MIS پوهنتون و نصب نتایج در بورد 

اعالنات پوهنحی
1عکس با اسنادرییس کمیتهمدیر تدریسی

7
دریافت تقسیم اوقات و تنظیم لیست 

ممیزان
الیحھ وظایفتقسیم اوقات و لیست ممیزانریاست پوهنخیرییس کمیته

7
تعین تاریخ و برگزاري امتحانات وسط 

سمستر

اخذ امتحانات وسط سمستر محصلین بهاي 

و خزانی 1399

اطالعیه صنفی براي محصلین، اطالع دهی در باره امتحانات 

نیمه سمستر براي استادان پوهنحی، دریافت و تایید تقسیم 

اوقات صنوف مختلفه پوهنحی

ریاست پوهنحیرییس کمیته

عکس از جریان امتحانات، نمونه 

تقسیم اوقات صنفی محصلین، عکس 

از اطالعیه محصلین و استادان

1

8
سمینار آموزشی در ارتباط به 

ظرزالعمل امتحانات

آگهی دادن به محصالن در مورد طرز العمل 

هاي واحد امتحانات
1حاضري با عکس از جریان سمینار2000ریاست پوهنحیرییس کمیتهارایه سیمنار صنفی

9
تثبیت و تایید لیست محرومان 

سمستر
مشخص ساختن محرومان سمستر

استخراج لیست محرومان از سیستم MIS پوهنتون، بررسی، 

تایید و اعالن محرومان سمستر در بورد اعالنات پوهنحی
الیحھ وظایفلیست محرمان سمستررییس کمیتهمدیر تدریسی

10

مالحظه مطابقت پرسشهاي هر 

مضمون با شرایط پیش بینی شده در 

طرزالعمل امتحانات

ایجاد اطمینان از تطبیق طرزالعمل 

امتحانات

دریافت سواالت امتحانات و مطابق دادن آن با شرایط در 

طرزالعمل امتحانات
الیحھ وظایفنمونه سواالت امتحانات نهاییریاست پوهنحیرییس کمیته

11
تعین تاریخ و برگزاري امتحانات 

نهایی سمستر

اخذ امتحانات نهایی سمستر بهاري و 

خزانی 1399

اطالعیه صنفی براي محصلین، اطالع دهی در باره امتحانات 

وسط سمستر براي استادان پوهنحی، دریافت و تایید تقسیم 

اوقات صنوف مختلفه پوهنحی

4000ریاست پوهنحیرییس کمیته

عکس از جریان امتحانات، نمونه 

تقسیم اوقات امتحانات عکس از 

اطالعیه محصلین و استادان

الیحھ وظایف

12
نظر خواهی از محصالن در مورد 

چگونگی برگزاري امتحانات
ریاست پوهنحیرییس کمیتهتهیه و ترتیب پرسشنامه براي محصالن دریافت فیدبک از نحوه برگزاري امتحانات

پرسشنامه هاي توزیع و خانه پري 

شده توسط محصلین
الیحھ وظایف

تکمیل شده

وزارت تحصیالت عالی ج.ا.ا

ریاست پوهنتونها وموسسات تحصیالت عالی خصوصی

ریاست پوهنتون غالب ( هرات)

پوهنحی اقتصاد - کمیته امتحانات

پالن عملیاتی 99

پیش رفت 

فعالیت

مطابقت با 

پالن 

استراتیژیک 

یا الیحھ 

وظایف

زمان اجراي فعالیت بر حسب ماه( 1399) 

درحال انجام

آغاز نگردیده



اعالن نتایج13
اگهی دهی محصلین از نتایج امتحانات 

نهایی
1شقه هاي امتحاناتریاست پوهنحیرییس کمیتهدرج نتایج در پورتال (وبسایت رسمی غالب)

الیحھ وظایف

الیحھ وظایف

الیحھ وظایف

ایجاد اطمینان از تطبیق فعالیت هاي کمیتهمستند سازي تمام فعالیت هاي کمیته15
فایل تمام شواهد از جمله عکس، تقسیم اوقات، حاضري 

امتحانات، شقه هاي و غیره در پوشه مخصوص
الیحھ وظایفاسناد مربوط به کمیته امتحاناتریاست پوهنحیرییس کمیته

16
بررسی، ارزیابی و تطبیق مواردي که 

از جانب مراجع ذیصالح

تطبیق فعالیت هاي مربوط به امتحانات که 

از مراجع ذیصالح هدایت داده میشود
الیحھ وظایفمکاتیب وارده با اسناد ضمیمهریاست پوهنحیرییس کمیتهدریافت و تطبیق مکاتیب وارده از مراجع ذي صالح

17

بررسی و نظارت از برگزاري امتحانات 

وسط سمستر, نهایی و امتحانات 

چانس در سطح پوهنحی

اجرا و انجام بی عیب و نقص امتحانات
ایجاد طرز العمل یا مکانیزم منظم جهت بررسی دقیق از 

نحوه برگزاري امتحانات
ریاست پوهنحیرییس کمیته

طرزلعمل - نمونه پارچه هاي امتحانی 

- و ..
1

برگزاري جلسات ماهوار18
بحث و تصمیم در باره فعالیت هاي کمیته 

امتحانات
1کتایچه ثبت جلساتریاست پوهنحیرییس کمیتهبرگزاري جلسات منظم ماهوار با حضور اعضاي کمیته

ارایه گزارش ماهوار19

اگاهی دهی ریاست پوهنحی و کمیته 

مرکزي امتحانات از جریان فعالیت هاي 

کمیته امتحانات

تهیه، ترتیب، پرینت و ارسال گزارشات به ریاست و کمیته 

مرکزي امتحانات
الیحھ وظایفکاپی گزارشاتریاست پوهنحیرییس کمیته

نوت:

اهداف استراتژیک:

دست رسی به تحصیالت عالی معیاري1

مشارکت با جامعه و بازار کار2

تشویق به خالقیت و نوآوري از طریق تحقیق  3

 کسب عاید4

نیروي انسانی5

زیرساخت ها 6

تجربه اندوزي و دانش آموزي برجسته7

مسؤولیت هاي اجتماعی8

کاربرد تکنولوژي9

فعالیت هاي جهان شمول 10

رییس کمیتھ 

پالن ھذا در جلسھ مورخ 21/11/1398 با نمبر پروتوکول 13 مورد تایید اعضا قرار گرفت.

محمد حامد رسولی

رسیدگی به شکایات محصلین در ارتباط به 

نمرات آنها
14

ارایه فرم مخصوص درخواست براي محصلین، دریافت فرم 

تعین تاریخ جهت تجدید نظر، و اجرا تجدید نظر در تاریخ 

تعین شده

دریافت درخواست هاي محصلین 

جهت تجدید نظر پارچه هاي امتحانی 

آنها

ریاست پوهنحی رییس کمیته
فرم هاي درخواستی و عکس از جریان 

پروسه تجدید نظر


