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 مقدمه

کسب دانشبودویب   ددددامتحان روشی است که بهه وسهه ه  ن جر هه    

آم زشدمهارتدهایدعلمیدوشظریدمحصالندارد کداورهدمعیندتحصیلید

انششمندنندبرن ندباوردنشددک دبرنیدکس دشتا جدمطلب  ددد-نرز ابیدمیدش ا

افدشب دد–روی دآم زشدن جا دمیدشما بددتبادنمتحباندبطب ردعاا شب دددددد\نز

نزددراا. یدنقتضایدزماندباشبددعیبار ددبگعلمیدک دج نومطابقدمعیاردهاید

همیندجهتدنیتدک دوزنرتدتحصیالتدعالیدبمنظ ردکس دشتا جدمثبتدنزد

عملی دآم زشدونعتالیدکی یتدتحصیالتدعبالیداردکشب ردبب دهمیباریددددد

نیتاانندوانششمندنندمحترمدن ندطرزنلعملدرندترتی دواردمعبر دنیبت ااهددد

اهدنزدآندبهب اید زمداردعرص دنمتحاشاتداردقرنردانادک دنمیددنیتدبادنیت ا

دراا.تداردم یساتدتحصیالتدعالیدروشماد شتیج دکی یتدتحصیال
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 ولفصل ا

 ایجاد کمیته های امتحانات

 

 ماده  اول: کمتیه امتحانات درسطح پوهنتون:

تعدنادنعضایدکمیتب دت یبشدشب رنیدعلمبیدم یسبیدتحصبیلیدنزددددددددالف:

دتند(دنشتخا دمیگراا.15-د20بیندنیاتیددپ هنحیدهاد)

رئیسدکمیت دمعاوندنمب ردمحصبالندم یسبیدتحصبیلیدمربب  د باددددددددب:

نمتحاشبباتدبات بباهردبببارئیسدم یسبب دددددکمیتببید یببیدنزنعضبباید

دتحصیلیدنشتخا دمیگراا.

 ج: وظایف کمیته:

 نمتحاشاتدب دیطحدم یسیدتحصیلیبررییدنزشظرد 

 همیاریدارقسمتدبر زنریدب دم قعدنمتحاشات 

 شظارتدنزجر اندنمتحاشباتدو بزنرشداهبیدبب دشب رنیدعلمبیددددددد

 م یس دتحصیلی

 نمتحبباندمطببابقدپرو ببرنمددنطمینبباندنزتطبیببقدشحبب تدیبب ن ت

 تدر سدشده
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 کمیته امتحانات درسطح پوهنحی: ماده دوم:

تعببدنادنعضببایدکمیتبب دت یببشدشبب رنیدعلمببیدپبب هنحیدنزبببیندددالففف:

داا.میگردنشتخا (دتن 5د–د10نیاتیددپ هنحید)د

رئبببیسدکمیتببب پرئیسدپببب هنحیدو ببباد یبببیدنزنعضبببایدکمیتببب ددب:

دارمش رهدبارئیسدپ هنحیدنشتخا دمیگراا.

 ج: وظایف کیمته:

 کمیتبب دنمتحاشبباتدپبب هنحیدوای بب دانرادتبباد ببکده تبب دقبببلدد

یمسترپشصببا دضایببریدپبب هنحیدهببایدددنزآغببازدنمتحاشبباتدد

ولسببتدمحرومبباندرنتثبیببتدوبعببدنزدتائیببددددمرببب  درندمالضظبب 

کمیتببب دمربببب  دوتائیبببددرئبببیسدپببب هنحیدبببب دمعاوشیبببتددد

 نم رمحصالندم یس دتحصیلیدنریالدشما ند.

 برریببیدپنرز ببابیدوتطبیببقدمبب نرایدکبب دنزجاشبب دمرنجببعددددددد

 ذ صالحدب دآشهادیپراهدمیدش ا.

 هرمضبم ندباشببرن شدپبیودبینببیددددیبب ن تمالضظب دمطابتبتددد

 شدهدارن ندطرزنلعمل.

 .نرز ابیدورفعدشیا اتداردرنبط دبادبر زنریدنمتحاشات 

 نرن  د بزنرشدبب دشب رنیدعلمبیدپب هنحیدوکمیتب دنمتحاشباتدددددددد

 م یس دتحصیلی.
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 همیبباریدارجر بباندنمببادنمتحبباندا پارتمنببتدهبباد)مص صببا ددد

 (ا پارتمنتدها ی دتعدنادشاکافیدنعضایدکاارعلمیدانرشد.

 

کمیتففه امتحانففات در سففطح پوهنتففون هففا و   :مففاده سففوم

 موسسات تحصیلی:

ارپ هنت ندهادوم یسباتدتحصبیلیدکب داریبطحدپب هنحیدکمیتب ددددددد

نمتحاشبباتدوجبب ادشدنشببت دباشببدداریببطحدپ هنتبب ندمیبباندم یسبب دد

تحصببیلیدکمیتبب دنمتحاشبباتدن جبباادوبببرعالوهدواببا  دکبب دبببرنیددد

تحصبیلیداردشظبردددکمیت دهایدنمتحاشباتدپ هنتب ندهبادومایسباتددددد

 رفت دشبدهدنیبتدوابا  دکمیتب دنمتحاشباتدپب هنحیدشیبزدت یبشددددددددد

دهمیندکمیت دونضددپیودبراهدمیدش ا.
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 فصل دوم

زمان دوام امتحان  الت،انواع امتحانات،تعداد سوا

 ومصؤنیت آن

 

 ماده چهارم: انواع امتحانات:

دنشبب نادنمتحاشبباتدارم یسبب دتحصببیلیدمطببابقدمبب نادمببااهدششببردددددددد

  حببیدییسببتردکر ببدتدتنظببیردد  حبب دنمتحاشبباتدومببااهدشببزاهر

دمیگراا.

 

 ماده پنجم: تعداد سواالت امتحان وارزش نمرات آن:

(دمیباشبددد30-د40)دببینددیمسبترددشهبائیددتعبدنادیب ن تدنمتحبانددددالف:

شظبردبب ددددتحلیلبیدومحایبب یدددتشبر حیپددک دشباملدههباردج نبب پددد

دش عیتدمضم ندرندشاملدمیگراا.

دونرزشدفببیدیبب نلد(ددشمببرهدد1)دههبباردج نببب ددفببیدیبب نلدنرزشدب:

د–د5تشببر حیپتحلیلیدومحایببب یدشظببردببب دش عیببتدمضببم ندنزد)د

د.باشددمی(ددشمرهد3
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مففاده م:ففم: ومففت امتحان،تهیففه سواالت،تاسففیم اومففات 

 امتحان ومکل امتحان:

اقیتبب دد60ببب دمضببم ندضببددنقببلدوقببتدجر بباندنمتحببان دشظببرددالففف:

دمیباشد.

ا پارتمنبتدمربب  دددنیبتاادددی ن تد کدروزدقببلدنزنمتحباندت یبشدددددب:

ببب دشببیلدتحر ببریدتا بب دوبعببدنزدتائیببددآمببردا پارتمنببتدوشصبب دد

دشم اندکتنگدآمااهدنمتحاندمیگراا.

ردکر بدتدتطبیبقدمیگبرااددددارم یس دتحصبیالتدعبالیدکب دییسبتدددددج:

وارم یسبباتدتحصببیالتدعببالیددییسببتردکر ببدتدمطببابقد  حبب 

طببببقد  حببب دنمتحاشببباتدوزنرتدتحصبببیالتدعبببالیپدنمتحاشببباتد

دبر زنردمیگراا.

نمببادنمتحببانداردروزدودوقببتدمعببیندقبببال دترتیبب دشببدهدصبب رتدددددددد:

دمیگیرادبدوندعاردمعت لدقابلدتغیردوتبد لدشمیدباشد.

ارصبب رتیی دشبب رنیدعلمببیدپبب هنحیدبببرنید ببکدمضببم ندمعببیندددذ:

تصبب   دشمبب اهدباشببدپن ندنمتحبباندت یببشددددنمتحبباندتتر ببریدرندد

هیاتدممتحندک دنزی دتبندکمتبردشباشبددونزجاشب دشب رنیدعلمبیددددددد

دپ هنحیدماا دشدهدباشنددنمادمیگراا.
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کلیببددج نببباتدنزطببرفدنیببتاادا پارتمنببتدمرببب  دتهیبب دومطببابقدآنددر:

دپاره دمحصلدنرز ابیدمیگراا.

یندشتیجبب دنمتحبباندشهببائیدهرمضببم ندباارشظرانشببتدتعببدنادمحصببلددز:

دروزدبعددنزنمتحاندنعالندمیگراا.د3هرصن دضدنکثرد

قلبردمب راهد بیدت یبشددددددتدبعددنزدارجدارشبت دنمتحاشباتدببدوندددشمرندو:

ومالضظبب درئببیسدپبب هنحیدددا پارتمنببتدوتائیببددکمیتبب دنمتحاشبباتد

غر دنبالغدب دمحصبلیندبب دمبد ر تدتدر سبیدپب هنحیدمربب  ددددددد

یبببپراهدشبببدهدو بببکدکببباپیدارکمیتببب دنمتحاشببباتدپببب هنحیددد

دوا پارتمنتدمرب  دض ظدمیگراا.

کبب دببب دوقببتدمعینبب دارنمتحبباندقبببلدنزت ز ببعدددآشعببدهدنزمحصببالندی:

یبب ن تدضایببردشگببراادضببقدشببم لدارهمبباندنمتحبباندرندشدنشببت دد

دردمحس  دمیگراا.وغیردضای

 

 مصؤنیت ومفافیت امتحان: ماده هفتم:

دانشتندکارتده  تداردروزدنمتحاندضتمیدویروریدمیباشد.دالف:

نطببامدمخصبب  دارهببردپبب هنحیدو ببادم یسبب دتحصببیلیدبا ببدددددب:

دکمیت دنمتحاشاتدم ج ادباشد.
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ارصبب رتدنمیبباندبببرنیدهببردا پارتمنببتدارنطببامدکمیتبب دنمتحاشبباتددج:

مخصب  دجهبتدشگهبدنریدپارهب دهبادنلبید بکدددددددددنلمارید ادیبی د

دیمستردا گردیروردوضتمیدنیت.

تمامدنیاتیددا پارتمنتدهبادمیلب دنشبددارمبتردنمبادنمتحاشباتدپارهب دددددددددد:

هببادرندجهببتدکتنببگپدنرز ببابیدوشگهببدنریدببب دکمیتبب دنمتحاشبباتدددد

دنشتتالداهند.

نیاتیددارمتردنرز ابیدکاردروزنشب دپارهب دهبادرندهمبرنهدباکلیبددج نبباتددددددددر:

داریی دق لدشم اهدوکلیددآندشزادرئیسدکمیت دمیباشد.

کلیببددکمیتبب دنمتحاشبباتدشببزادرئببیسدکمیتبب دو بباد ببکدتببندنزنعضببایددز:

دکمیت دشگهدنریدمیش ا.کمیت دبات اهردرئیسد
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 فصل سوم
 

 تدریس:ماده ه:تم: نصاب تحصیلی وموۀ 

هببایدپ هنتبب ندهببایدو  بباتدددا پارتمنببتدهببادوپبب هنحیددد (1

مب  ودرندارمطابتبتدباشصبا دددددمیل دنشدپدتادشصبا دتحصبیلیدد

ا پارتمنببتدهببادوپبب هنحیدهببایدم یسبباتدتحصببیلیدعببالیددد

 مرکزدهردآهنگدیازشد.

م بببرانتداریبببیدهرمضبببم ندمطبببابقدشصبببا دتحصبببیلیدد (2

 ترتی د راا.دنزطرفدا پارتمنت

مطببابقدم ببرانتدمبباک ردکتبب داریببیدو ببادلی رشبب تدهبباددددد (3

ت یببشدا پارتمنببتدمرب طبب دتهیبب دواردشببروادیمسببترداردددددد

 نمتیاردمحصلیندقرنرداناهدش ا.

(دمعیبباریدصبب حید5د–د8لی رهببادببب دشببیلدپاورپا نببتد)دددد (4

داریبباعاتدشبب تداناندونزدونرن بب دتهیبب داریببیدیبباعتدار ببک

 . راادانریدم ادلی ر
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پ هنتبب ندهببایدکبب دارآندتبباکن ندییسببتردکر ببدتدتطبیببقددد (5

جهبتدتطبیبقدییسبتردددددشگرا دهدنیبتپدآمبااهد بیدهباید زمدددد

 کر دتدب دشیلدتدر جیدآغازد راا.

 نوت:

رؤیببایدپ هنتبب ندهبباپدپبب هنحیدهببادوآمببر ندا پارتمنببتدهببایدددددددددد

تمامدشهااهبایدتحصبیالتدعبالیدبب دتطبیبقدن بندطرزنلعمبلدهبادون بندددددددددد

دعامدوتامدانرشد.دفیصل دهادمیل یت
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 ،هفای طبفی   ځی  هنطبفی، پفو   پوهنتونطرزالعمل امتحانات 

 فارمسی، ویترنری کابل و والیات

 

 روش امتحان:

نزدآشجا ییبب دطبابببتداردپهلبب یدبسببتردمببر هد ببااد رفتبب دمیشبب اددددددد

ش دتنهبادببدنملدصبن پدبنبارزدنرزشدبیشبتردرندکارهبایدعملبیدمحصبلینددددددددد

فیصبددکباردهبایددددد40انرشد.دودهم ناندمطابقد  حب دییسبتردکر بدتدددد

فیصبددنمتحباندشهبا یدمیباشبد.دددددد60عملیپدروزنشب پدنمتحاشباتدصبن یدودددد

دذ لدنمادمیگراا .فیصددب دترتی دد40نمتحاند

 

نمففره بففه ترتیفف   20ارزیففابی امتحففان وسففط سمسففتر از 

د ذیل باید صورت گیرد

 نرزشدفببیدیبب نلدههبباردج نببب د ببکدشمببرهدودنرزشدیبب ن تدد

 شمرهد5د-3تحلیلیدود ادمحایب یدنزد

 یبب نلدکببرددد10تعببدنادیبب ن تدنمتحبباندویببشدیمسببتردنزدددد

 شباشد.

 20بسبتردمبر هدددشمرهدبرنیدنمادنمتحاندبطب ردعملبیدببا یددددد

 ود ادارد برنت نر
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نمففره  60ارزیففابی امتحففان نهففایی بففه مففکل تحریففری از 

 طور ذیل اخذ میگردد:

 20ی نلدههاردج نب دنرزشدهبردیب نلد بکدشمبرهدکب دجملب دددددددد

 شمرهدمیش ا.د20

 10یبب نلدتشببر حیدک تبباهدکبب دجبب ن دننداردضببدواداودود بباددد

د40شمبرهدکب دجملب ددددد4ی دیطردمیباشبددهبردیب نلدبب دنرزشددددد

 میباشد.داقیت د60میش اپدوقتدنمتحاندضددنقلدرهدشم

 

مضففامینی کففه کففار عملففی و یففا البراتففواری ندارنففد ماننففد 

ثاافت اسالمی، لسفان خفار ی و سفایر مضفامیت امتحفان      

فیصففد بففوده و بففه ترتیفف  ذیففل اخففذ   80نهففایی آنهففا از 

 می:ود:

 یب نلدههباردج نبب دنرزشدفبیدیب نلد بکدشمبرهددددددددد30ب دتعدناد

 شمرهد30جمل د

 10شمببرهدجملبب دد5یبب نلدتشببر حیدک تبباهدنرزشدفببیدیبب نلددد

 اقیت د60شمرهپدمدتدنمتحاندضددنقلدد50
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 شمببرهدمتببباقیدنمتحبباندویببشدیمسببتردببب دترتیبب دذ ببلدد20نزد

 نمادمیگراا 

 ی ن تدههاردج نب دنرزشدفیدی نلد کدشمرهد 

 شمرهد5د–د3ی ن تدتحلیلیدودتشر حیدنرزشدفیدی نلد 

د

 نوت:

پارتمنبتدهبایدتمبامددددهبادودآمبر ندا دددځ پیههن رویایدپ هنت ندهاپددددد

شهبباادهببایدتحصببیالتدعببالیدببب دتطبیببقدن ببندطرزنلعمببلدهببادودن ببنددد

دفیصل دهادمیل یتدعامدودتامدانرشد.

د
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، پوهنتففون تعلففیم و پوهنتففون کابففلطرزالعمففل امتحانففات 

 تربیه و پوهنتون های والیات

 

 :روش امتحان

آشجا یی دنکثردمضامیندن ندپ هنتب ندهبادبب دشبیلدشسببیدببادددددددنزدددد     

هردشباهتدانرشددن جبا دمینما بددروشدرندجهبتدنمبادنمتحاشباتدشبانددددددد

دط ریدنشتخا دشم ادک دنکثر تدشاندبادآندت نفقدانشت دباشند.

نمفره در ایفت    20الف: ارزیابی امتحفان وسفط سمسفتر از    

د پوهنتون ها به ترتی  ذیل باید صورت گیرد

 فیدی نلدههاردج نب د کدشمرهدنرزش 

 شمرهد5د–د3نرزشدفیدی نلدتحلیلیدود ادمحایب یدنزد 

 یبب نلدکببرددد10تعببدنادیبب ن تدنمتحبباندویببشدیمسببتردنزدددد

 شباشد.

 10شمرهدببرنیدمضبامینیدکب دانرنیدکباردعملبیدود بادمباشگیددددددددد

 پباشدپدودن رددمضبم ندکباردعملبیدو بادمباشگیدشدنشبت دباشبدددددددد

 .ترتی دذ لدمحایب دش ادشمرهدب د80نمتحاندشها یدآندنزد
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نمفره بفه ترتیف  ذیفل اخفذ       70و یفا   80امتحان نهایی از 

 :مود

 ی ن تدههاردج نب دنرزشدفیدی نلد کدشمره 

 د5د–د3یبب ن تدتحلیلببیدود ببادمحایببب یدنرزشدفببیدیبب نلددد

 شمره

 ی نلدکردشباشدد30تعدنادی ن تدنمتحاندشها یدنزد. 

 

هفای عملفی    ب: در مضامینی که لکچفر و البراتفوار یفا کفار    

 دارند:

نمففره بففه ترتیفف   20ارزیففابی امتحففان وسففط سمسففتر از 

 ذیل صورت گیرد:

 ی ن تدههاردج نب دنرزشدفیدی نلد کدشمره 

 شمرهد5د–د3ی ن تدتحلیلیدود ادمحایب یدودنرزشدآندنزد 

 کردشباشد.د10تعدنادی ن تدنمتحاندویشدیمستردنزد 

 20شمرهدبرنیدکارد برنت نریدود ادپروژهد. 
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نمففره بففه ترتیفف  ذیففل   60ارزیففابی امتحففان نهففایی از  

 صورت گیرد:

 ی ن تدههاردج نب دنرزشدفیدی نلد کدشمره 

 د5د–د3یبب ن تدتحلیلببیدود ببادمحایببب یدنرزشدفببیدیبب نلددد

 شمره

 دکردشباشدد30تعدنادی ن تدنزد

 

 نوت:

پارتمنببتدهببایدا دآمببر ندودهببادځ پییههنرویببایدپ هنتبب ندهبباپدددد   

عبالیدبب دتطبیبقدن بندطرزنلعمبلدهبادودن بندددددددددتمامدشهاادهایدتحصیالت

 فیصل دهادمیل یتدعامدودتامدانرشد.

د

د

د

د
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 ځ پییههنپففولی تینیفف ،  پوهنتففونطرزالعمففل امتحانففات 
های انجینری،هنرهفا و کمییفوتر سفاینس پوهنتفون کابفل و      

 والیات

 

د روش امتحان

نشجینببریدببب دشببیلدددهببایددځ پییههننزدآشجا ییبب دمضببامیندددددد    

شباهتدانرشبددن جبا دمینما بددتبادشبی هد بیدرندجهبتدنمبادددددددددشسبیدباهرد

نمتحاشبباتدشبباندنشتخببا دشمبب ادکبب دبببرنیدنکثر ببتدشبباندقابببلدقببب لدد

دباشد.

 در مضامینی که تنها لکچر دارند: الف:

 

نمففره بففه ترتیفف   20ارزیففابی امتحففان وسففط سمسففتر از 

 :     ذیل باید صورت گیرد

 یبب ن تدههبباردج نببب دنرزشدفببیدیبب نلد ببکدشمببرهدودنرزشدد

 شمرهدد5د–د3ی ن تدتحلیلیدودمحایب یدنزد

 یبب نلدکببرددد10تعببدنادیبب ن تدنمتحبباندویببشدیمسببتردنزدددد

 شباشد.

 شمرهدب دترتی دذ لدص رتد یرا د80نمتحاندشها یدنزد 
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 ی ن تدههاردج نب دنرزشدفیدی نلد کدشمره 

 د5د–د3یبب ن تدتحلیلببیدود ببادمحایببب یدنرزشدفببیدیبب نلددد

 شمره

 با ددکردشباشد.د30تعدنادی ن تدنزد 

 

 و البراتوار دارند:ب: در مضامینی که لکچر 

نمففره بففه ترتیفف   20ارزیففابی امتحففان وسففط سمسففتر از 

 ذیل صورت گیرد:

 ی ن تدههاردج نب دنرزشدفیدی نلد کدشمره 

 د5د–د3یبب ن تدتحلیلببیدود ببادمحایببب یدنرزشدفببیدیبب نلددد

 شمره

 کردشباشد.د10تعدنادی ن تدنمتحاندویشدیمستردنزد 

 شمرهد10کارد برنت نریدود ادپروژهدصن ید 

 شمرهدب دترتی دذ لدص رتدمیگیرا د70نمتحاندشها یدنزد 

 ههاردج نب دنرزشدفیدی نلد کدشمره 

 د5د–د3یبب ن تدتحلیلببیدودمحایببب یدنرزشدفببیدیبب نلدنزدددد
 شمرهد

 ی نلدکردشباشد.د30تعدنادی ن تدشها یدنزد 
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ج: در مضامینی کفه یف  سفاعت لکچفر در هفتفه و حفدود       

سفاعت در هفتفه پفروهه هفای صفنفی، سفیمینار و        6الی  3

نمفره بفه ترتیف      100یا کار عملی دارند، نمفرات مفان از   

 ذیل ارزیابی میگردد:

نمففره بففه ترتیفف   20زیففابی امتحففان وسففط سمسففتر از ار

 ذیل صورت میگیرد:

 ی ن تدههاردج نب دنرزشدفیدی نلد کدشمره 

 د5د–د3یبب ن تدتحلیلببیدود ببادمحایببب یدنرزشدفببیدیبب نلددد

 شمره

 کردشباشد.د10تعدنادی ن تدنمتحاندویشدیمستردنزد 

 د20نرز ببابیدپیشببرفتدکببار دپببروژهد ببادیببیمینارد ببادکبباردعملببید

 شمره

 شمرهد20الدوای  دیپراهدشدهدنکم 

 افباادود بادنمتحبانداردضضب ردکبردنزدکبردیب دنیبتاادصب رتدددددددددد

 شمرهد40 یراد

د

د

د
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 نوت:

پارتمنبتدهبایدتمبامددددهبادودآمبر ندا دددځ پیههن رویایدپ هنت ندهباپددددد

شهبباادهببایدتحصببیالتدعببالیدببب دتطبیببقدن ببندطرزنلعمببلدهببادودن ببنددد

دفیصل دهادمیل یتدعامدودتامدانرشد.

د

د


