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 مقدمه

افغانستان در حال حاضر بیشتر از همه چیز دیگر نیازمند ارتقاء ظرفیت های کادری و اکادمیک است. این 

می تواند به مثابه اساسی ترین عامل برون رفت از چالش امرِ به ظاهر نه چندان جدی، به حدی قابل توجه است که 

ها و بدبختی های موجود در کشور قلمداد گردد. ایجاد سکتور خصوصی تحصیلات عالی در کشور انقلابی بزرگی را 

در عرصه رشد کادر ها و ایجاد فرصت ها و زمینه های تحصیلی در داخل کشور برای فرزندان این کشور برپا نمود. 

همگام با سایر پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی دیگر، در کنار نهاد های دولتی تحصیلات غالب 

ه می شود. نهاد های تحصیلات عالی خصوصی کم قافله تحصیلات عالی و علمی شمردعالی کشور از پایه های مستح

 تحصیلات عالی فعالیت می نمایند. بر اساس قوانین نافذه کشور و دساتیر، فرامین، لوایح و مقررات وزارت محترم

اساسی ترین عنصر در اعتلا و بالندگی نهاد های تحصیلات عالی خصوصی، عرضه خدمات با کیفیت تحصیلی برای 

 فرزندان جامعه است.

در شررای  کنونی میان فی  سرمسرتر تحصریلی، رشته های تحصیلی، از یک نهاد تحصیلی تا نهاد دیگر تفاوت 

رفته گسه برابر فیسی در نظر  ی وجود دارد. پوهنتونی برای یک رشته تحصیلی در یک سمسترهای غیر قابل باور

اسرت که پوهنتون دیگری برای عین رشته در سمستر در نظر دارد. عده ای برای یک رشته تحصیلی خیلی مهم 

اسرررت که  یا فیسررری در نظر گرفته اند که از فی  دوران ابتداییه مکاتب نیز کمتر اسرررت. دغدغه اصرررلی این 

میکانیزمی برای تعیین فی  در برابر عرضررره خدمات و تسرررهیلات در نظر گرفته شرررده اسرررت یا خیر  در این 

 .به شرای ، چگونگی شمولیت و پرداخت هزینه های دوره تحصیلی محصلان پرداخته شده است طرزالعمل

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل اول

 احکام عمومی

 مبنی

 ماده اول:

اساسنامه پوهنتون  ۶۴حکم ماده تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات مقرره  ۱۲به تاسی از حکم ماده  لایحهاین 

 وضع گردیده است.غالب 

 هدف

 :دومماده 

 به شرح زیر است: لایحهاهداف این 

 ( فراهم سازی سهولت در راهنمایی متقاضیان تحصیل در پوهنتون غالب۲

 محصلان ( توضیح شرای  پرداخت هزینه های تحصیلی۱

 ( جلوگیری از اخذ  هزینه های بی مورد از محصلان۳

 جلوگیری از تاخیر در پرداخت هزینه های مورد نظر از جانب محصلان( ۶

 تعریف ها

 :سومماده 

 دارای مفاهیم زیر هستند.در این لایحه اصطلاحات 

متقاضریان شرمولیت در رشته  ( امتحان کانکور: امتحان شرمولیت در پوهنتون غالب بوده که سرال دو مرت ه از۲

 های تحصیلی در تاریخ تعیین شده اخذ می گردد.

 ( ث ت نام: پروسه ای است که از طریق  ن دواطل ان حق اشتراک در امتحان کانکور را کسب می نمایند.۱

 دد.کانکور اخذ می گر متقاضیان( فی  شمولیت کانکور: م لغ مشخصی است که در جریان پروسه ث ت نام از ۳

رای ، ب( فی  داخله: م لغ تعیین شرررده نظر به رشرررته تحصررریلی اسرررت که پ  از کامیابی در امتحان کانکور۶

 شمولیت در صنف درسی از محصل اخذ می گردد.

( فی  سرمسرتر: م لغ تعیین شرده نظر به رشرته تحصریلی اسرت که در هر سمستر از جانب محصل در زمان ۵

 می گردد.تعیین شده به بخش مالی پوهنتون تحویل 

( تخفیف: کاهش فی  به اسراس فیصردی معینی است که از جانب مراجع با صلاحیت برای محصلان به عنوان ۴

 امتیاز در نظر گرفته شده است.



 
 
 
 
 
 
 
 

( هزینه ترانسپورت: م لغی است که در برابر استفاده از وسای  نقلیه پوهنتون برای  مد و رفت محصلان از خانه ۷

 گرفته شده اخذ می گردد.ر نظر به پوهنتون مطابق شرای  د

( پول مونوگراف: م لغی تعیی شده است که محصلان به خاطر دفاع مونوگراف خویش در سمستر اخیر تحصیلی ۸

 خویش مکلف به پرداخت  ن به بخش مالی پوهنتون می باشد.

کانکور حین ث ت نام شمولیت  ن را خانه پری و امضا  متقاضیان( تعهدنامه محصرل: فرم مخصروصری است که ۹

 می نمایند و در طول مدت تحصیل شان در غالب ملزم به رعایت مواد  ن می باشند.

 خانه پری می شود متقاضیان( فرم های شمولیت: اسناد معت ر با مشخصات خاصی است که در زمان ث ت نام ۲۱

 شود.و در دوسیه سوانح محصل حفظ می

سوانح محصل: سند معت ریست که از زمان شمولیت رسمی محصل کلیه جزئیات تحصیلی محصل در هر دوسیه 

 سمستر در  ن درج شده و در مکان مناسب در مدیریت محصلان حفظ می شود.

 

 دومفصل 

 شرایط شمولیت

 

 شیوه اخذ معلومات

 :چهارمماده 

و مراجعین به چهار شیوه در مورد شیوه های تدری  و سایر معلومات در مورد رشته های درسی  متقاضیان

 پوهنتون غالب معلومات حاصل می نمایند:

  ( از طریق تماس به شماره های معلومات:۲

 ( از طریق مراجعه حضوری به مدیریت پذیرش و معلومات۱

 ( از طریق مراجعه به وبسایت۳

 و ارسال پیام به صفحه اجتماعی فیس وک غالب ( از طریق مراجعه۶

 شرایط ثبت نام برای امتحان کانکور

 :پنجمماده 

 متقاضیان برای ث ت نام شمول در امتحان کانکور باید اسناد ذیل را ارائه بدارند:

 ( اصل تذکره تابعیت۲



 
 
 
 
 
 
 
 

 ( اصل شهادتنامه فراغت از صنف دوازدهم۱

 رفته شده باشد.( هشت قطعه عک  که طی شش ماه اخیر گ۳

، استعلامی که فراغت متقاضی و وضعیت ( در صورتی که شهادتنامه متقاضی از مراجع ذیرب  صادر نشده باشد۶

نمرات سه ساله دوره مکتب شان را تائید نماید، به مرجع مربوطه صادر خواهد شد. این استعلام از جانب ریاست 

 معارف مربوطه باید مورد تائید قرار گیرد.

م های مخصوص شمولیت متقاضی کانکور به رهنمایی مدیریت ث ت نام از جانب داوطلب کانکور خانه پری ( فر۵

 می شود.

 ثبت مشخصات متقاضی کانکور در دیتابیس

 :ماده ششم

مسؤول ث ت نام متقاضیان کانکور مکلف است کلیه مشخصات و اسناد مورد نظر متقاضی را به دقت درج دیتابی  

 را غرض تأدیه فی  شمولیت کانکور به شع ات ذیرب  راهنمایی نماید. نموده و متقاضی

 

 سومفصل 

 انواع فیس، چگونگی پرداخت، مقدار و طی مراحل 

 

 انواع فیس

 :ماده هفتم

 محصل از زمان شمولیت تا فراغت مکلف به پرداخت فی  های ذیل می باشد؛

 برای اشتراک در امتحان پرداخته می شود.( فی  ث ت نام که توس  داوطلب کانکور در زمان ث ت نام ۲

( فی  شمولیت که توس  هر محصل جدیدالشمول جهت ث ت نام و معرفی به پوهنحی مربوطه و استفاده از ۱

 ، صرف برای یک بار پرداخته می شود.امکانات

 و ( فی  تحصیلی که توس  هر محصل در یک سمستر در برابر ادامه تحصیلات و اشتراک در دروس عملی۳

 ، پرداخته می شود.نظری

( فی  ترانسپورت که توس  محصلان متقاضی در برابر استفاده از وسای  نقلیه پوهنتون جهت  مد و رفت از ۶

 ، پرداخته می شود.پوهنتون به محل سکونت



 
 
 
 
 
 
 
 

 ثبت نام پرداخت فیس

 :ماده هشتم

 کانکور به شع ه مالی مراجعه کرده و فی ( متقاضی شمولیت در کانکور بر اساس راهنمایی مدیر ث ت داوطل ان ۲

 مورد نظر را پرداخت می نماید.

 افغانی بوده و غیر غابل استرداد می باشد. ۲۱۱۱کانکور م لغ  ث ت نام( فی  ۱

کانکور، از جانب شع ات مربوطه  ث ت نام ( پ  از طی مراحل قانونی خانه پری فرم های مخصوص و تحویل فی ۳

 برای متقاضی کانکور کارت شمولیت در امتحان کانکور صادر می گردد.

 برگزاری امتحان کانکور

 :ماده نهم

 ( امتحان کانکور شمولیت پوهنتون غالب تحت نظارت کمیته امتحانات در زمان اعلام شده اخذ می گردد.۲

 امتحان کانکور در ساعت و تاریخ معین باید در پوهنتون و محل برگزاری امتحان حاضر باشند. متقاضیان( ۱

 باید کارت شمولیت امتحان کانکور را با خود داشته باشند.( متقاضیان امتحان ۳

( شرای  امتحان و رعایت مقررات امتحان مطابق طرز العمل اخذ امتحان در روز مورد نظر ق ل از  غاز رسمی ۶

 امتحان به متقاضیان تشریح می گردد.

 ه و در محلات مناسب نصب می گردد.( نتایج امتحان کانکور از جانب کمیته امتحانات اعلام گردید۵

 ثبت نام در صنف درسی

 :ماده دهم

( محصلان جدید الشمول بر اساس اعلان مدیریت محصلان در میعاد تعیین شده الی چهار هفته از زمان کانکور ۲

 به طی مراحل قانونی ث ت نام در رشته مربوطه خویش می باشند. مکلف

ول قطع شده و برای جدیدالشمولانی که م( پ  از سپری شدن چهار هفته پروسه ث ت نام محصلان جدیدالش۱

 ث ت نام نکرده اند اجازه ورود به صنوف داده نمی شود.

جدیدالشمولی که در صنف ث ت نام کرده باشند ( تقاضای تأجیل مطابق لایحه سیستم کریدت برای محصلان ۳

 اجرا می شود.

( برای جدیدالشمولانی که در میعاد معین ث ت نام نکرده اند تأجیل اجرا نشده و در صورتی که خواهان شمولیت ۶

 .انجام دهنددر غالب باشند در کانکور سمستر بعدی تمام پروسه طی مراحل شمولیت در کانکور را از سر 



 
 
 
 
 
 
 
 

 شمولیت در صنف درسیفیس 

 :ماده یازدهم

افغانی است که صرف برای  ۲۱۱۱۱( فی  ث ت نام در صنف برای رشته های طب معالجوی و طب دندان م لغ ۲

 یک بار در زمان ث ت نام در صنف درسی اخذ می گردد.

ده که صرف افغانی بو ۵۱۱۱( فی  ث ت نام در صنف برای رشته های حقوق، اقتصاد، کامپیوتر ساین  م لغ ۱

 می گردد.برای یک بار در زمان ث ت نام در صنف درسی از محصل اخذ 

 .( فی  ث ت نام در صنف درسی به هیچ دلیلی قابل استرداد نیست۳

 پرداخت فیس شمولیت

 :ماده دوازدهم

 درصد اصل فی  در زمان ث ت نام در صنف درسی می باشند. ۵۱مکلف به پرداخت  شمول( محصلان جدید ال۲

 پرداخته شود.در جریان هفته های بعدی ( پنجاه درصد باقی مانده فی  محصلان ۱

، باید موضوع را طی درصد فی  در میعاد معینه ن اشد ۵۱( در صورتی که محصل بنابر دلایلی قادر به پرداخت ۳

داخت فی  درخواستی به معاونت مالی/ اداری پیشنهاد نموده و مطابق صدور هدایت مرجع مربوطه در حصه پر

 خویش عمل نماید.

 چگونگی پرداخت و مرجع تحویل پول

 :ماده سیزدهم

تمامی هزینه های تحصیلی از زمان شمولیت در کانکور تا  خرین روز های  مرجع تحویلییگانه مدیریت مالی ( ۲

 می باشد.تحصیلی 

، برای پرداخت معلومات اخذ معلومات کامل از مدیریت پذیرش وپ  از  متقاضی امتحانن شمولیت کانکور( ۱

فی  شمولیت کانکور به بخش مالی راجع می شود تا پ  از تحویلی پول مورد نظر رسید  نرا به مدیریت پذیرش 

 و ث ت متقاضیان کانکور ارائه نموده و کارت شمول در امتحان کانکور خویش را اخذ نماید.

ی مراجعه کرده و فرم های تهدنامه محصل و سایر ( جدیدالشمولان پ  از اطمینان از کامیابی شان به بخش مال۳

 فرم های مورد نظر را خانه پری نموده و فی  شمولیت در رشته تحصیلی خویش را به بخش مالی می پردازد.

صادر نموده و وی را به مدیریت  (ID number( مدیریت مالی برای محصل جدیدالشمول نمره شناخت )۶

 محصلان راهنمایی می شوند.

مدیریت محصلان پ  از اطمینان از ث ت نام محصل و ملاحظه نمره شناخت محصل جدیدالشمول، پ  از ( ۵

 جمع  وری اسناد لازم فرم های ث ت جدیدالشمولان، دوسیه سوانح محصلان را برای محصل تکمیل می نماید.



 
 
 
 
 
 
 
 

یت محصلان صادر می ، از جانب مدیر( کارت هویت محصل پ  از طی مراحل قانونی ث ت نام و شمولیت محصل۴

 گردد.

افغانی می باشد که ق ل از توزیع کارت عضویت  ۲۱۱( محصل در بدل کارت عضویت صادر مکلف به پرداخت ۷

 رائه نماید.باید  نرا به مدیریت مالی تحویل داده و رسید  نرا به مدیریت محصلان ا

 اندازه فیس تحصیلی هر رشته

 :ماده چهاردهم

هفته امتحانات نهایی ختم  ۶تا  ۳هفته درسی و  ۲۴یک سمستر تحصیلی که شامل فی  تعیین شده در ( ۲

 .سمستر می باشد، برای هر رشته متفاوت است

 افغانی ۴۱۱۱۱( فی  تحصیلی یک سمستر برای رشته طب معالجوی ۱

 افغانی ۵۱۱۱۱، برای رشته طب دندانفی  تحصیلی یک سمستر ( ۳

 افغانی ۳۱۱۱۱حقوق و علوم سیاسی ( فی  تحصیلی یک سمستر برای رشته ۶

 افغانی ۳۱۱۱۱( فی  تحصیلی هر سمستر رشته اقتصاد م لغ ۵

 افغانی ۳۱۱۱۱( فی  تحصیلی هر سمستر رشته کامپیوتر ساین  م لغ ۴

 تغییر در اندازه فیس

 :ماده پانزدهم

وضعیت اقتصادی جامعه و اندازه فی  مندرج ماده چهاردهم از طرف هیأت امنای پوهنتون غالب متناسب به ( ۲

شرای  اقتصادی کشور و تسهیلات پوهنتون قابل تغییر بوده اما بالای محصلانی که جدیداً شامل می شوند قابل 

 تط یق خواهد بود.

 فی  تحصیلی تعیین شده از ابتدا تا پایان دوره تحصیلی محصلان غیر قابل تغییر می باشد. ( ۱

 استفاده از امکانات تحصیلی

 :انزدهمماده ش

ه صورت ببا رعایت مقررات ، کتابخانه، کامپیوتر لب، لابراتوار ها، محصلان برحال پوهنتون غالب از خدمات انترنت( ۲

 استفاده می نمایند.رایگان 

، از سایر مواردی چون؛ امتحان وس  ینی شده در این طرزالعمل( به استنای فی  ها و هزینه های پیش ب۱

 انترنت، کتابخانه، پارکینگ، از محصلان فی  اخذ نمی شود.سمستر، امتحان نهایی، 

( در صورتی از جانب محصل حین استفاده از امکانات پوهنتون به دلیل بی توجهی و بی احتیاطی خسارتی وارد ۳

 شود، مکلف به پرداخت خسارت وارد شده می باشد.



 
 
 
 
 
 
 
 

 تخفیف فیس تحصیلی برای محصلان ممتاز

 :ماده هفدهم

محصلان و ایجاد رقابت سالم تحصیلی میان محصلان بر اساس لیاقت امتیازات تخفیف زیر در نظر برای تشویق 

 گرفته می شود:

 تخفیف ٪۳۱( برای اول نمره کانکور در فی  سمستر اول تحصیلی ۲

 سمستر بعدی  یک تخفیف در فی  ٪۳۱م لغ  عمومی پوهنحی( برای محصلان اول نمره ۱

 تخفیف در فی  یک سمستر بعدی ٪۱۱ م لغ عمومی پوهنحی( برای محصلان دوم نمره ۳

 تخفیف در فی  یک سمستر بعدی ٪۲۱( برای محصلان سوم نمره عمومی پوهنی م لغ ۶

 تقاضای تخفیف

 :ماده هجدهم

 برای محصلان در صورت لزوم دید پوهنتون غالب تحت شرای  خاصی تخفیف در نظر گرفته می شود.( ۲

 برای محصلان در طرزالعمل جداگانه تشریح گردیده است.شرای  صدور تخفیف ( ۱

 تصمیم گیرنده برای تخفیف محصلان کمیته بررسی تقاضای تخفیف ها می باشد.با صلاحیت مرجع ( ۳

 تقاضای استفاده از ترانسپورت

 :ماده نزدهم

فاضای ، توهنتون باشندمحصلانی که نیازمند استفاده از ترانسپورت غالب برای رفت و  مد خویش از خانه به پ( ۲

خویش را به معاونت اداری ارائه نموده و پ  از طی مراحل به مدیریت مالی و مدیریت ترانسپورت تحت مقررات 

 خاصی از خدمات ترانسپورت مستفید شده می تواند.

از  واندازه فی  ترانسپورت نظر به موقعیت محل زندگی محل و مسافت راه تا پوهنتون غالب متفاوت بوده ( ۱

 تنظیم می گردد.جانب مدیریت ترانسپورت 

 چگونگی پرداخت فیس

 :ماده بیستم

گردد.تهیه می ی پول،غالب به منظور تحویل پوهنتوناز طرف دفتر مالی فرم خاصی ، فی برای هر نوع  (۲  

به  مطابق شرای  ماده دوازدهم این طرزالعملباید  ، محصلان جدید الشمولتحصیلیفی   و یتشمول فی  (۱

.بخش مالی پوهنتون تحویل شود  



 
 
 
 
 
 
 
 

در مدت چهار هفته نخست  غاز سمستر به بخش باید  دوم  به بالا محصلان  سمسترهای تحصیلی  فی  (۳

 مالی تادیه گردد.

همین ماده تصفیه نکند ط ق جدول   (۳خویش را در مدت مندرج  بند )  تحصیلی فی هر گاه یک محصل  (۶

:شودیذیل مکلف به پرداخت جریمه نیز م  

 

 تأجیل دیر تر از میعاد  یپس از منظور پرداخت فیس

 :بیست و یکمماده 

 .ریان یک ماه از  غاز سمستر درخواست تأجیل داده باشد مستحق پرداخت فی  نمی باشدهرگاه محصل در ج -۲

ی شورااز جانب  تقاضای شان و نموده باشد تأجیل تقاضای  غاز سمستر از یک ماه بعد محصللاتی که در حا -۱

نظر به مدتی است که از سمستر فی   مقدار شده باشد، محصل مکلف به پرداختعلمی پوهنحی مربوطه منظور 

 گذشته باشد.

  غیابت در جریان سمسترپس  پرداخت فیس

 :مودبیست و اده م

در جریان سمستر بنابر دلایلی غیابت حاضری داده باشد، اما برای چند هفته ای هرگاه محصل در  غاز سمستر 

مقدار فی  نظر به مدت زمانی است که در ، در سمستر بعدی مکلف به پرداخت باشد شدهو محروم حاصل کرده 

 همان سمستر حاضری داده است.

 زمان پرداخت اندازه جریمه

فی  تحصیلی ۸٪   سمستر چهار هفته اول  غازپ  از  

فی  تحصیلی ۲۱٪  پ  از شش هفته تا هفته دهم 

فی  تحصیلی ۱۱٪  پ  از هفته دهم تا هفته پانزدهم 

 پانزدهمپ  از هفته  فی  تحصیلی ۱۵٪



 
 
 
 
 
 
 
 

 سترداد فیسا

 :سومماده بیست و 

گردد.مسترد نمی شرایطیهیچ  در یت،شمول فی ث ت نام و  فی  -۲  

شود.مسترد نمی، سمستر  غاز از هفته سومز گذشت تحصیلی بعد ا فی  -۱  

 در ،لی اش را پیش از پیش پرداخته باشدیتحص فی  هر گاه محصل  به اراده خودش خود را منفک نماید و -۳

تحصیلی در  تناسب با زمان انفکاک ط ق جدول ذیل قابل استرداد می باشد: فی این صورت   

 زمان انفکاک فیصدی قابل استرداد

 سمستر ق ل از  غاز درس های ٪ ۲۱۱

 جریان هفته اول سمستر در ۷۵٪

 جریان هفته دوم سمستر در ۵۱٪

 جریان هفته سوم سمستر در ۱۵٪

 هفته سومپ  از  ٪)غیر قابل استرداد( صفر

 یرد.گصورت می پوهنتونقابل استرداد به رویت فورمه ها از طرف دفتر مالی  م لغتحویلی پول جریمه و حصول ( ۶

 

 فصل چهارم

 احکام نهایی

 موارد متفرقه

 :چهارمماده بیست و 

های علمی و یا مواردی که در این لایحه پیش بینی نشده باشد، با توجه به اهمیت و جدیت  ن در جلسات شورا 

 جلسات اداری فیصله می شوند.

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 انفاذ

 :پنجمماده بیست و 

ماده پ  از تأیید هیأت امنا در جلسه شماره )    ( مورخ )    ( شورای  پنجاین لایحه در چهار فصل و بیست و 

 علمی تصویب و قابل اجرا می باشد.


