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  جمهوري اسالمی افغانستان

  ج.ا.ا. وزارت تحصیالت عالی

  خصوصیتحصیالت عالی مؤسسات پوهنتونها و ریاست 

  پوهنتون غالبریاست 

 پوهنحی اقتصاد 

  کمیته سمع شکایات و نظم ودسپلین 

  

1398/12/17     تاریخ :                                                                           

                        اقتصاد کمیته سمع شکایات و نظم و دسپلین پوهنحیفعالیت هاي ساالنه گزارش  موضوع گزارش :

    کمیته سمع شکایات و نظم و دسپلین   مرجع گزارش دهنده :

  1398 آغاز الی ختم سال تحصیلی دوره زمانی گزارش :

   ریاست پوهنحی اقتصاد  مرجع گزارش گیرنده :

  

  مقدمه 

 و تخصص کسب براي را کشور جوانان ترین استعداد با که اند اکادمیک و عالی آموزشی هاي حریم عالی تحصیالت مؤسسات و پوهنتونها

 و استادان. دهد سوق ترقی و رفاه سوي به مدیریتی و فرهنگی اجتماعی سیاسی ابعاد در را خویش کشور تا میدهند پرورش عالی آموزش

 و ویژگیها دهنده تبارز تخصصی علوم آموختن و تدریس پهلوي در تا دارند مسوولیت خویش جامعه پیشآهنگ قشر عنوان به دانشجویان

 محیط در اساسی الزامات از یکی اکادمیک رفتار و ویژگیها از محافظت و اکادمیک نظم رعایت. باشند نیز اجتماعی سالم و عالی صفات

 گردد امنیت و دیگران حقوق نقض اکادمیک نظم اخالل باعث که رفتار هرگونه از تا میرود شمار به عالی تحصیالت مؤسسات و پوهنتونها

  .میگردد اتخاذ جدي تصامیم رفتارها گونه این قبال در و آمده عمل به جلوگیري

  

  اهداف 

  .و ایجاد محیطی امن و مطمن پوهنتونرسیدگی شفاف و عادالنه به تمام تخلفات و تخطی هاي آکادمیک به منظور ایجاد نظم در 

  

   1398سال تحصیلی فعالیت هاي انجام شده در 

حضور اعضاي کمیته نظم و دسپلین و نیز نمایندگان صنوف تشکیل شد در مورد  اکه ب اتدر این جلس ماهوار: اتبرگزاري جلس -1

 وهمچنین  وضعیت دسپلینی پوهنحی بحث و گفتگو شد. در این جلسه نمایندگان صنوف از وضعیت صنوف خویش صحبت نمودند

 در مورد تطبیق نظم و دسپلین در سطح پوهنحی تاکید گردید.  

با حضور در صنوف درسی پیرامون قوانین و  آقاي گنجی مسئول کمیته نظم و دسپلین :دسپلین ارائه قوانین و لوایح نظم و  -2

  لوایح نظم و دسپلین با محصالن گفتگو کرد و همه ایشان را در مورد این قوانین آگاهی داد. 

العمل موجود صندوق بر اساس پالن کمیته سمع شکایات و نظم و دسپلین در پرتو لوایح و طرز  باز کردن صندوق شکایات: -3

در صندوق جهت بررسی شکایات با حضور نمایندگان صنوف و نیز تعدادي از اعضاي کمیته باز گردید, که کدام برگه شکایتی 

   موجود نبود.شکایات 
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جهت بررسی و دسترسی سریع به اطالعات موجود به نظم و  راه اندازي سیستم دیتابس و ثبت موضوعات نظم و دسپلینی: -4

, رئیس کمیته سیستم دیتا بس ( اکسل) را ایجاد نموده و تمامی اطالعات نظم و دسپلینی را در آن ثبت نمود. از طریق دسپلین

 این سیستم می توان سریعتر به تمامی سوابق نظم و دسپلینی یک محصل در طی دوران تحصیلی دسترسی پیدا کرد. 

  رسیدگی به درخواستی هاي استادان و محصالن : -5

پس از بررسی درخواستی استاد در مورد اسامی صفی اهللا  درخواست یکی از استادان در مورد اسامی صفی اهللا فرزند عبدالطیف:بررسی 

کمیته سمع شکایات و نظم و دسپلین اعضاي محترم  3/6/1398در جلسه مورخ  1398فرزند عبد الطیف محصل سمستر سوم بهاري 

 جلسه به فیصله هاي ذیل رسیدند!

 الیحه نظم و دسپلین وزارت تحصیالت عالی به دلیل تعرض شخصی به استاد 1س ماده سوم شماره بر اسا  

  الیحه نظم و دسپلین وزارت تحصیالت عالی به دلیل اخالل, اختشاش و بی نظمی به صورت فردي  10بر اساس ماده سوم شماره

  در ساحه پوهنتون

  به دلیل بی احترامی و رفتار نادرست با استاد  

  روز یک  10/6/1398روز یعنی از تاریخ  5صفی اهللا ولد عبدالطیف به مدت ستفاده از کلمات رکیک در مقابل استاد اسامی او

روز شنبه به صورت موقت از پوهنتون اخراج می باشد و حق آمدن به پوهنتون را ندارد. این فیصله  16/6/1398شنبه الی تاریخ 

رده اطالع داده شد تا در جریان قرار گیرد. مدت اخراج موقت براي موضوف شامل به محصل نامب 9/6/1398روز شنبه مورخ 

 روزهاي اداري یا کاري می باشد. 

پس از بررسی درخواستی استاد اقاي  بررسی شکایت استاد آقاي حسنی ( استاد انگلیسی) در مورد اسامی روح اهللا فرزند عبدالرازق:

کمیته سمع شکایات و  17/7/1398د الرازق محصل سمستر سوم تایم صبح در جلسه مورخ حسنی در مورد اسامی روح اهللا فرزند عب

 نظم و دسپلین اعضاي محترم جلسه به فیصله هاي ذیل رسیدند!

  به به دلیل بی احترامی و رفتار نادرست با استاد و سلوك ضد اجتماعی الیحه نظم و دسپلین وزارت  3بر اساس ماده سوم شماره

روز سه شنبه به صورت موقت از پوهنتون اخراج می باشد  23/7/1398روز شنبه الی تاریخ  20/7/1398روز سر از تاریخ  3مدت 

به محصل نامبرده اطالع داده شد تا در جریان قرار  18/7/1398و حق آمدن به پوهنتون را ندارد. این فیصله روز پنج شنبه مورخ 

 موصوف شامل روزهاي اداري یا کاري می باشد. گیرد. مدت اخراج موقت براي 

پس از بررسی درخواستی استاد بررسی شکایت استاد نجیب اهللا اسحاقزي از اسامی نوید احمد ولد عبد االحد و صفی اهللا ولد حبیب اهللا: 

تایم عصر در جلسه مورخ  اهللا محصالن سمستر دوم حبیب ولد اهللا صفی و االحد عبد ولد احمد نوید اقاي اسحاقزي در مورد اسامی

 کمیته سمع شکایات و نظم و دسپلین اعضاي محترم جلسه به فیصله هاي ذیل رسیدند! 27/7/1398

  به دلیل بی و سلوك ضد اجتماعی الیحه نظم و دسپلین وزارت  3بر اساس ماده سوم شماره  االحد عبد ولد احمد نویداسامی

روز چهار شنبه به  1/8/1398روز یکشنبه الی تاریخ  28/7/1398روز سر از تاریخ  4به مدت احترامی و رفتار نادرست با استاد 

 صورت موقت از پوهنتون اخراج می باشد و حق آمدن به پوهنتون را ندارد. 

 سلوك ضد اجتماعی الیحه نظم و دسپلین وزارت و به دلیل بی  3اهللا بر اساس ماده سوم شماره  حبیب ولد اهللا اسامی صفی

روز سه شنبه به صورت  30/7/1398روز یکشنبه الی تاریخ  28/7/1398روز سر از تاریخ  3در حضور استاد به مدت  احترامی

 نبه محصال 27/7/1398روز شنبه مورخ  ها موقت از پوهنتون اخراج می باشد و حق آمدن به پوهنتون را ندارد. این فیصله

 دت اخراج موقت براي موصوف شامل روزهاي اداري یا کاري می باشد. د. مننامبرده اطالع داده شد تا در جریان قرار گیر

  همچنین به دو تن از محصالن به نام هاي توریالی ولد عسل و زلمی ولد عسل همین صنف که به نحوي در این موضوع دخیل

 بودند اخطاریه شفاهی داده شد تا در آینده باعث و بانی اخالل در ساعات درسی نگردند.  

پس از بررسی درخواست شفاهی استاد  محمد و مرتضی ولد محمد قربان: پیر ولد امیر شکایت استاد خانم کبیري از اسامی سیدبررسی 

قربان, بر اساس  محمد ولد مرتضی و محمد پیر ولد امیر خانم کبیري از دو تن از محصالن سمستر هشتم تایم صبح به نام هاي سید

داده شد تا در آینده همچون بی نظمی هایی  17/7/1398لوایح نظم و دسپلین وزارت به هر دو محصل نامبرده اخطاریه کتبی به تاریخ 

  در صنف انجام ندهند. 

 : پس هادیگلنت و نیز رویسا ب خواجه فضل احمدو نغما بنت  حاجی عبد الکریمبررسی شکایت استاد آقاي بهره از اسامی حاجره بنت 

از دریافت شکایت استاد اقاي بهره استاد مضمون کامیپوتر در پوهنحی اقتصاد و نیز معاون پوهنحی کامپیوتر ساینس و نیز بررسی 
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الیحه نظم و دسپلین وزارت تحصیالت عالی و نیز طرز العمل کمیته سمع  3موضوع توسط اعضاي این کمیته بر اساس ماده سوم شماره 

الی روز  21/9/1398روز سر از یوم پنج شنبه مورخ  3به مدت  حاجی عبدالکریمنظم ودسپلین پوهنحی اسامی حاجره بنت شکایات و 

روز سر ازیوم پنج شنبه  2هر کدامشان به مدت  بنت هادیگل و رویساخواجه فضل احمد و اسامی نغما بنت  25/9/1398دوشنبه مورخ 

  از پوهنتون اخراج می باشند. 24/9/1398الی روز یک شنبه مورخ  21/9/1398مورخ 

در این جلسه نمایندگان صنوف مختلفه پوهنحی اقتصاد در مورد وضعیت صنوف گزارش   برگزاري جلسه با نمایندگان صنوف: -6

هاي خود را ارائه نمودند. در این جلسه در مورد وضعیت کلی نظم و دسپلین در سطح پوهنحی نیز نظریات نمایندگان صنوف اخذ 

 گردید و از پیشنهادات آنها نیز جهت اجرات بعدي استفاده گردید. 

در این سمینار  سمینار آموزش در مورد اطالع دهی در مورد کمیته سمع شکایات و نظم و دسپلین به محصالن:برگزاري  -7

که با حضور محصالن پوهنحی اقتصاد دایر گردید در مورد لوایح, مقررات و پالن هاي این کمیته بحث و گفتگو گردید و محصالن 

 حیط اکادمیک داشته باشند صحبت شد. در مورد حقوق خویش و نیز رفتار هایی که باید در م

بر  تهیه و ترتیب پرسشنامه جهت بررسی رضایت مندي محصالن از کارکردهاي کمیته سمع شکایات و نظم و دسپلین: -8

اساس پالن از قبل تهیه شده این کمیته, رئیس کمیته آقاي گنجی پرسشنامه هایی را جهت بررسی چگونگی انجام فعالیت هاي 

 10حصالن تهیه نمود که به تعدادي از محصالن توزیع شد. جهت انجام این فعالیت, از انجایی که تعداد سواالت به کمیته از دید م

تن از محصالن این پوهنحی, حجم نمونه جهت توزیع پرسشنامه ها که به صورت تصادفی انتخاب شده  380عدد میرسید از میان 

 150الی  50) استفاده گردید که تعدادشان  باید بین  2012اخر و لومکس, استفاده گردید ( شوم  5q<n<15qبودند از فرمول 

تن انتخاب گردید. پس از جمع اوري, پرسشنامه ها مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت که نتایج آن به  70باشد که در اخیر تعداد 

 ریاست پوهنحی ارائه گردید. 

در جلسه کمیته سمع شکایات   ه سمع شکایات و نظم و دسپلین:انتخاب دو تن از محصالن جهت اشتراك در جلسه کمیت -9

دو تن از محصالن به نام هاي محمد اعظیم فرزند محمد قاسم محصل سمستر ششم و نیز  20/9/1398و نظم و دسپلین مورخ 

ظم و دسپلین عبد الحلیم فرزند عبدالحکیم محصل سمستر هشتم به عنوان نمایندگان محصالن جهت اشتراك در جلسات کمیته ن

  از طرف اعضاي این کمیته به ریاست پوهنحی رسما معرفی گردیدند.

در جلسه تشکیل شده در ماه جدي پیرامون گزارش  ارائه گزارش نظر سنجی پیرامون فعالیت هاي کمیته نظم و دسپلین: -10

پرسشنامه براي محصالن انجام شده  نظر سنجی در ارتباط با فعالیت هاي کمیته سمع شکایات و نظم و دسپلین که از طریق توزیع

بود بحث و گفتگو گردید. در این جلسه پس از ارائه گزارش در مورد نقاط ضعف و قوت این کمیته بحث شد و پیرامون آن 

 پیشنهاداتی از جانب اعضاي کمیته مطرح گردید که در پالن عملیاتی این کمیته استفاده خواهد شد. 

و بحث پیرامون نقاط قوت و ضعف و ارائه پیشنهادات  1398و دسپلین مربوط سال  بررسی پالن عملیاتی کمیته نظم -11

, اعضاي 1398پس از بررسی نقاط ضعف و قوت پالن عملیاتی این کمیته در سال   :1399جهت ساختن پالن عملیاتی سال 

انجام شود پرسشنامه هایی تهیه  1399کمیته با توجه به فعالیت هاي انجام نشده در سال گذشته و فعالیت هایی که باید در سال 

در نظر گرفت و از طرف دیگر فعالیت هاي انجام نشده در سال  1399گردید تا از طریق آن بتوان فعالیت هاي موثرتري براي سال 

  گذشته هم به نحوي تکمیل گردد.

برگزار شد با در نظر داشت فید  که در ماه دلو در جلسه اي:  1399تایید پالن عملیاتی کمیته نظم و دسپلین مربوط سال  -12

بک کمیته ساخت و نظارت از پالن ها در مورد کمیته نظم و دسپلین و نیز پرسشنامه هاي جمع آوري شده از سوي محصالن و 

 1399همچنین پیشنهادات اعضاي این کمیته در جلسه قبلی پالن عملیاتی کمیته نظم ودسپلین پوهنحی اقتصاد مربوط سال 

 رار گرفت و جهت تصویب به شوراي علمی پوهنحی به صورت رسمی ارسال گردید. مورد تایید ق

  با کمال احترام فیروز احمد گنجی

  آمر کمیته سمع شکایات و نظم و دسپلین 


