
 

 

 

 

 

 

 وزارت تحصیالت عالی 

 معینیت علمی
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 ریاست انکشاف برنامه های علمی
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1397تاریخ نشر در ویبسایت : ثور  



 سسات تحصیالت عالی امتحانات مؤالیحه 

 

 ماده اول :

این الیحه روشی است که به وسیله ی آن درجه کسب دانش یا مهارت علمی محصالن در یک دوره ی معین  امتحان طبق

 تحصیلی ارزیابی می شود.

 :ماده دوم

 امتحانات مختلف طبق این الیحه در جریان وختم سمستر گرفته می شود.

 :ماده سوم

 ات مندرج این الیحه عبارت اند از:مقام های منظور کننده تقویم امتحان 

 ،ان توسط استاد مضمون: به اساس اعالن امتحتحانات صنفیـ ام1

 ی.ځپوهنعلمی ه اساس تایید شورای : بـ امتحانات وسط سمستر2

 .ی و موافقه ی وزارت تحصیالت عالیعلمی مؤسسه تحصیلی عالی شورای امتحانات نهایی: به اساس فیصله  -3

 :چهارمماده 

 :توسط کمیته های آتی صورت گیرد نبررسی از جریان امتحا

 ی.ځپوهن حانات به انتخاب شورای علمیی از جانب کمیته ی امتځنهایی به سطح پوهن امتحانات وسط سمستر و ـ1

متحانات به انتخاب شورای علمی مؤسسه ی امتحانات سمستر به سطح مؤسسه ی تحصیلی از جانب کمیته ی مرکزی اـ 2

 .تحصیلی

 :ماده پنجم

 :وظایف کمیته های امتحانات

 نظم امتحانات. بررسی از ـ1

 قع امتحانات ،زاری به موبرگ  ـ همکاری در قسمت2



   ی های مربوط ځامتحانات نهایی نصاب حاضری پوهن وظیفه دارد تا یک هفته پیش از آغازی ځـ کمیته ی امتحانات پوهن3

          امتحانات به محرمان و غایبان را تثبیت نماید و نتیجه را به منظور تآیید از طرف کمیته ی مرکزی  را مالحظه و

     اونیت امور محصالن ارسال نماید.عم

 که از جانب مراجع ذیصالح به آنها سپرده شود. ادـ بررسی، ارزیابی وتطبیق مو4

 

 شرایط پیش بینی شده در این الیحه. مطابقت سوال های هر مضمون با کردنمالحظه  ـ5

 .ت در رابطه به برگزاری امتحاناتارزیابی و رفع شکایا-6

  سسه ی تحصیالت عالی.ؤی و مځهای علمی پوهن و شورا هارایه ی گزارش به مراجع مربوط-7

 ها گزارش می دهد. سسه تحصیلی از جریان امتحانات نظارت نموده و در مورد کمبودیکمیته امتحانات مؤ -8

 ماده ششم:

 سسه تحصیالت عالی عبارت است از:انواع امتحانات در مؤ

 امتحان های صنفی و وسط سمستر.-1

 ارزیابی کار های خانگی.-2

  سمینار ها؛ پروژه های صنفی، کار های علمی و عملی. رزیابی نتیجه کار های البراتواری؛ تطبیقات؛ا-3

  بی سمینار ها و کنفرانسهای صنفی.ارزیا -4

  های صنفی و سایر فعالیت های علمی و عملی. هارزیابی پروژ -5

 امتحان های نهایی. -6

 ارزیابی پایان نامه ها و تیزس ها. -7

 ماده هفتم:

 صنفی حسب آتی است:چگونگی گرفتن امتحانات 

نات نهایی از تا شروع امتحا درس هااست که از آغاز  ییحه عبارت از امتحان یا امتحاناتج این الامتحانات صنفی مندر -1

 محصالن گرفته میشود.



 گردد. سایر مضامین نمی درس هاامتحانات صنفی در ساعت درسی هر مضمون گرفته میشود و مانع جریان عادی  -2

 ماده هشتم:

 امتحانات وسط سمتر حسب زیر است:ن چگونگی گرفت

 ان به نام وسط سمستر گرفته میشود.از هر مضمون در وسط سمستر یک امتح -1

%( نمره 70ما نمره آن از)شود. ا چانس دوم برای شان داده می در امتحان وسط سمستر غایب باشند، هرگاه محصالن -2

 گردد. اصل امتحان وسط سمستر محاسبه می

 ر از پانزده روز تجاوز نمی نماید.ط سمستر تابع تعداد مضامین همان سمستر است و حد اکثمدت امتحان وس -3

در  شود و حد اکثر ته میتم امتحان چانس اول وسط سمستر گرفامتحانات چانس دوم وسط سمستر یک هفته بعد از خ -4

 طی یک هفته خاتمه می یابد.

 واند.شده نمی ت حانات وسط سمستر مانع جریان عادیامت-5

 :ماده نهم 

 سایر امتحانات 

ه را در جریان حی ها طبق شرایط خاص خویش می توانند یک یا چندین امتحان دیگر مندرج ماده ششم این الیځپوهن

 سمستر حتمی قرار بدهند.

 گردد. ی تسریح میځز سمستر از جانب شورای علمی پوهنچگونگی اخذ چنین امتحانات در آغا

 :ماده دهم

 امتحانات نهایی قرار ذیل است: طرز برگزاری

  .شود امتحان نهایی عبارت از امتحانی است که در ختم هر سمستر طبق تقویم آن از محصالن همان دوره گرفته می-1

  .مدت امتحان نهایی حد اکثر در یک سمستر سه هفته میباشد -2

 عادی و بدون وقفه ادامه می یابد.  گونهامتحان نهایی در هر سمستر به  آغاز دروس تا -3

 :ماده یازدهم 

 طرز گرفتن امتحان نهایی قرار ذیل است:



ی ځباشد که از طرف شورای علمی پوهن هر دو ؛ و یاایجابات مضمون؛ تحریری و تقریری امتحان می تواند نظر به-1

 .گردد تعین می

ن تقریری را تصویب نماید؛ این امتحان توسط ی برای یک مضمون معین امتحاځکه شورای علمی پوهن در صورت -2

 .د به شمول استاد مضمون اخذ می شودگرد ی تعین میځوهنپهیات ممتحن که از جانب شورای علمی 

جوابه، پرنمودن خالیگاه،  چند وغلط،ح یها )صح انواع مختلف سوال مضمون از ایجاباتدرامتحان تحریری طبق  -3

 کارگرفته می شود.( یامحاسبه تعریف، تشریح و

 :ماده دوازدهم

 شرایط شمول درامتحان نهای )چانس اول( عبارت از:

 حاضرباشند. ساعت درسی مضامین را یصد( ف75که حداقل ) محصالن درامتحان نهایی شامل شده می توانند -1

گردد باعث غیابت جسمی  یا غیرمترقبه متحمل آسیب های شدید وقوع کدام حادثه ی ناگوار هرگاه محصل دراثر -2

ی به اساس اسناد ځ( این ماده را تکمیل کند واین حالت برای پوهن1مسلسل شده ونتواند نصاب حاضری مندرج بند )

این صورت مدت چنین غیابت به اساس تصویب شورای علمی  در ،گیرد ید آن قراریمورد تا عینی معلوم باشد و وشواهد

 می شود،ی به تاجیل یکساله ی محل محاسبه ځپوهن

( این ماده را تکمیل نماید 1وضع حمل نتواند نصاب حاضری مندرج بند ) که محصل اناث متاهل بنابر درصورتی -3

وبارداری ووضع حمل نامبرده برای پوهنحی مستند ومشهود باشد ومورد تایید آن قرارگیرد ، دراین صورت چنین مدت 

 یکساله ی موصوفه محاسبه می شود، غیابت به اساس تصویب شورای علمی پوهنحی به تاجیل

 ( این ماده مستفید می گردد، مستحق تاجیل بعدی نمی باشد،3( و)2که ازتاجیل مندرج بند ) محصالن -4

 تکمیل شرایط که موسسه تحصیلی مطابق به طرزالعمل داخلی خود وضع مینماید،  -5

 ماده سیزدهم :

 امتحان نهایی دارای خصوصیات ذیل است:

 معین برای هر مضمون،وقت  -1

 هیآت امتحان)ممتحن وممیز(،-2

  ،تثبیت انواع سوالها-3

 ی تعین می شود،ځعلمی پوهناین ماده به وسیله ی شورای  1،2،3فقره های  -4



 ْحی سپرده شود،نتیجه ی آن به اداره ی پوهن امتحان تقریری در حضور هیآت امتحان گرفته می شود و -5

می  به اداره سپرده حد اکثر در طی سه روز پس از سپری شدن امتحان تکمیل و هر مضمون نتیجه ی امتحان نهایی -6

 ،شود

 خراش وتراش درج می گردد. ،قلم خورده گینمرات در شقه ی امتحانات بدون  -7

 جدول توحیدبوطه دردیریت تدریسی پوهنْحی مرنمرات پس از درج در شقه ی امتحانات توسط کمیته ی امتحانات و م -8

 نمرات درج می کردد،

وامضاء گردیده وتوسط ریاست صفحه بندی  ،یځتوسط اعضای کمیته امتحانات پوهن هر صفحه ی جدول توحید نمرات -9

 ه شد می گردد،ظی مالحځپوهن

 توحید به وسیله ی پنسل اعتبار ندارد،جدول  ـ درج نمرات در شقه و10

 ی از طرف آن اداره اعالن می گردد.ځبه اداره ی پوهننتیجه امتحان نهایی هر مضمون پس از مواصلت  -11

 

 ماده چهاردهم:

 ضیح می گردد:ه ی امتحان هر مضمون قرار ذیل تونمر

 ،ر هر مضمون از صفر تا صد می باشدنمره ی مجموعی امتحان دـ 1

 است، (50)ـ حداقل نمره ی کامیابی برای هر مضمون 2

 مجموع نمراتی می باشد که در ماده ی ششم این الیحه پیش بینی شده است، ( این ماده عبارت از2و) (1نمرات بند )ـ 3

بوده نمی ( در صد مجموع نمرات همان مضمون 70( ویا باالتر از )60ـ نمرات امتحان نهایی یک مضمون کمتر از )4

 درج این الیحه اختصاص می یابد،فیصد نمرات به سایر امتحانات من( 40تا  30تواند.)

 

 پانزدهم:ماده 

 ، حق شمول را در همان امتحان قبل از توزیع سوال ها حاضر نگردند قت معینعده از محصالن که در امتحان به وآن 

 فتن حاضری در هر امتحان حتمی است.گرندارند و غیر حاضر حساب می شوند، 

 

 :ماده شانزدهم

 گردد:ضیح می شیوه ی اخذ آن حسب زیر تو چگونگی شمول درامتحان مشروطی و

 الف( امتحان مشروطی اول )چانس دوم ()

(نمره 50ایین تر از )د که در کمتر از سه مضمون امتحان نهایی پنشو ـ محصالنی در امتحان مشروطی اول شامل می1

 گرفته باشند،

 ذیری در یک یا چنداما بنابر معا د،در امتحان نهایی حاصل نموده ان که حق  شمول راآن شمار محصالنی -2

 امتحانات مضامین غیر حاضر باشند، تمامیا 

 ،شمول را در امتحان مشروطی دارند ( این ماده صرف برای یکبار حق2(و)1شامل فقره )محصالن  -3



 (روز تجاوز نمی کند.15امتحان مشروطی اول در دو هفته ی اخیر رخصتی ها گرفته می شود و از ) -4

 :)ب(امتحان مشروطی دوم )چانس سوم(

 می شود که صرف در یک مضمون امتحان مشروطی اول شامل امتحان مشروطی دوم )چانس سوم(که محصالنی  -1

 ( نمره گرفته باشند ویا در یک مضمون غایب باشند،50کمتر از ) ) شانس دوم(

ن مذکور اما بنابر معاذیری به امتحا ،متحان مشروطی اول حاصل نموده اندآن عده محصالن که حق شمول را در ا -2

 حاضر شده نتوانسته اند، به شرطی شامل امتحان مشروطی دوم می گردد که غیابت آنها موجب انفکاک دایمی شان شود،

 غاز سمستر تکمیل می گردد،( روز اول آ10)در دهامتحان مشروطی دوم  -3

الی ابالغ نتیجه ی  که حق شمول را در امتحان مشروطی دوم حاصل نموده اند  دروس سمستر  جاری را محصالنی-4

 امتحان طور عادی ادامه می دهند .

 

 :ماده هفدهم

 محصالن تحت شرایط ذیل ناکام سمستر محسوب می گردند: 

 ( فیصد حاضری از شمول در امتحان نهایی محروم گردند، 75ـ هرگا به اساس تکمیل نکردن نصاب )1

 ، ( گرفته باشد50از ) ون نمره کمترهرگاه در امتحان نهایی در بیشتر از دو مضم -2

 ، ( گرفته باشد50ک مضمون کمتر از )هر گاه در امتحان مشروطی اول در بیشتر از ی -3

 ،( حاصل نماید50روطی دوم کمتر از)هر گاه در یک مضمون در امتحان مش -4

 غایب امتحان مشروطی اول به شرط آ ن که این غیابت موجب انفکاک دایمی او نگردد، -5

 ،که بدون داشتن تاجیل و غایب سمستر درسی باشددر صورتی -6

 غایب همه امتحانات. -7

 

 ماده هجدهم:

 محصالن ناکام یک سمستر الی آغاز دوباره ی همان سمستر تعطیل می گردند.

 

 ماده نزدهم:

 سسه ی تحصیالت عالی یعنی در سایر اوقات مجاز نیست.ج از مؤگرفتن امتحان نهایی و مشروطی های آن خار

 ده بیستم :ما

 ی سپرده می شود،ځبه اداره ی پوهن نهاجوابات آ کلید مشروطی همراه با پارچه های امتحان نهایی و -1

 .نگهداری می شوند دیگر پارچه های امتحانات نهایی ومشروطی حداقل برای یک سمستر -2

 

 

 



 

 ماده بیست ویکم:

 :تقلب واخالل نظم ودسپلین درامتحانات برخورد درموارد نقل،

اوراق ویاداشت  ،انتقال کتب واستفاده ازکتب ،تبدیل پارچه درامتحان ،تحریری به نقل تثبت شفاهی یا ،ارتکاب به نقل-1

 نظم امتحان درهمان مضمون مستوجب نمره ی صفرمی گردد، تشبثات مغایر سایر و مجاز های غیر

(این ماده می گردند، عالوه براینکه 1فقره )مرتکب اعمال مندرج ی  مکرر یک دوره امتحان طور که در یمحصالن -2

 تطبیق می شود، مستوجب جزای تادیبی نیزمی باشند،  ( این ماده درمورد آنها1حکم فقره )

ی برای این برای تعیین جزای دسپلین ی نباشدځمنسوب همان پوهن ،ه باعث اخالل نظم وامتحان گردیدههرگاه شخصیک -3

 تحصیلی اقدامات مقتضی صورت می گیرد،سسه ؤشخص ازجانب مسوولین م

وهمچنان اخالل  تشبثات غیرمجاز سایر و یاداشت ها ،اوراق کتب و استفاده از تثبت به نقل و ،ارتکاب به نقل درمورد -4

 ،وهیئت امتحان قاطع است قضاوت استاد ،امتحان نهایی ومشروطی نظم ودسپلین در

صل وشخص حم ،شخص دیگری امتحان راسپری کند ،یک محصلدرعوض  ،مضامین امتحان یکی از هرگاه در -5

 ،درصورت که شخص متشبث محصل نباشد اما ناکام مطلق شمرده می شوند. متشبث )درصورتیکه محصل باشد(هردو

 نامبرده رفتارمی گردد. (همین ماده با3)مطابق بند 

 

 ماده بیست و دوم :

 نهایی ومشروطی :نتیجه ی امتحانات  بر نظر چگونگی تجدید وقت و 

 زمان اعالن نتیجه عمومی را پس از سه روز حداکثر و ی تعیین میگرددوقت تجدید نظرتوسط شورایی علمی پوهنحْ  -1

 دربرمی گیرد،

 خواست عدم قناعت خویش را در بایدداشته باشد،  نتیجه ی امتحان تحیریریش را بر نظر هرگاه محصل ادعای تجدید -2

 ،ی غرض اجراآت بعدی بسپاردځبه اداره پوهن مدت سه روز اعالن نتیجه ی امتحان نهایی تا ازبدون معطلی پس  کتبآ و

فیصله ی کمیته ی و کننده صورت می گیرد محصل ادعا مضمون و استاد حضور تجدید نظرتوسط کمیته ی امتحانات با -3

 ،قطعی ونهایی است

به انتخاب محصل تجدید اول یک مضمون  ،اشته باشددیک مضمون قناعت ن که محصل به نتیجه بیشتراز درصورتی -4

 نظر درغیرآن تجدید ،مضمون بعدی آن مورد تجدید نظرقرارمی گیرد درصورت گرفتن نمره ی بیشتر، ،نظرمی گردد

 .بعدی جوازندارد

 

 

 

 



 ماده بیست وسوم :

 : انفکاک موقت وانفکاک دایمی

 سمسترمطابق ماده ی هجدهم ناکام محسوب می شوند ویا یک قت مواجه می شوند که درؤصالنی به انفکاک محم -1

 ،وقت معین ثبت نام نکرده باشند که در جدیدالشموالنی

 یا و قابل تطبق باشد محصالنی به انفکاک دایمی مواجه می شوند که حکم ماده ی بیست وپنجم این الیحه باالی آنها -2

 ،رامنفک نمایند خود ،خواهش خود

 .ه مراجع ذیربط اطالع داده می شودسسه ی تحصیلی بحصالن مؤدایمی توسط مدیریت م قت وانفکاک مؤ -3

 

 ماده بیست وچهارم :

درصورتیکه  باشد. ی هاځدوره ی معینه درهمان پوهن سال از نمی تواند بیشترازدو ی هاځحداکثردوره ی تحصیل درپوهن

مدت  از ی سه سال بیشترځپوهنی تحصیلی درآن  حداعظم دوره ،ی بیشترازچهارسال باشددوره ی تحصیل دریک پوهنحْ 

 .ی بوده نمی تواندځمعینه تحصیل درهمان پوهن

 

 ماده بیست وپنجم :

 (24مدت که درماده ی ) در ی راامکان ختم پوهنحْ  سال موفقانه به پایان نرسانند ویا درطی دو که یک صنف را محصالن

 به طوردایمی منفک می گردد.ی ازپوهنحْ  ،نداشته باشد، این الیحه پیش بینی شده

 

 :ماده بیست وششم

 :تاجیل

این  .ل اکادمیک یک ساله بگیرندجیمی توانند تآ صرف برای یک بار ،صیلطول دوره ی تح صالن برحال درحم -1

 مدت تحصیل محاسبه نمی گردد، جیل درناکامی وتآ

 جوازندارد، مواجه به محرومی اند،که ناشی ازغیابت  صالنیحجیل برای ماجرای تآ -2

 در عین سمستر مستحق اخذ تآجیل نمی باشد. ،شمولیت مجدد نموده اند که دریک سمستر، محصالنی -3

 

 ماده بیست وهفتم:

از آغاز رسمی سمستر،  بعد روز( 15)الی  باشند، یا تآجیل اکادمیک گرفته قت منفک شده اند وؤطور مبه که  محصالنی

 باید غرض شمولیت مراجعه نمایند.

 

 

 

 



 ماده بیست وهشتم:

نافذ  22/3/1387( مورخ952حکم شماره ) ( ماده و28تحصیالت عالی طی ) محترماین الیحه پس از منظوری وزیر

 است وبا انفاذ آن، الیحه ی قبلی امتحانات و سایر اسناد مغایر این الیحه ملغی شناخته می شود.
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