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 اوله ماده:

 يیا علم يهغه په وسیله د محصلینو د زده کړد  يچ کړنالره ده يمطابق، ازموینه یوه داس ېالیح ېد د 

 .يارزو يدوره ک يمهارت درجه په یو معینه تحصیل

 

 دوهمه ماده:

 .يمطابق اخیستل کیږ ېالیح ېد د يازموین يمختلف يد سمستر په جریان او ختم ک

 

 دریمه ماده:

 :يول سره دډ ېپه د يپه الیحه ک يورکو يش منظورېد ازموینو د مهالو يهغه مقامات چ

 .په اساس اعالن يه مضمون د استاد له خوا د ازموین: د مربوطيازموین يصنف .1

 شورا د تائید په اساس. يد علم ۍ: د پوهنځيد وسط سمستر ازموین .2

او د لوړو زده کړو وزارت د  ېشورا د فیصل يد علم ېمؤسس ي: د تحصیليازموین ۍوروست .3

 په اساس. ېموافق

 څلورمه ماده:

 :يټو په واسطه صورت مومېخه کتنه او نظارت د الندنیو کمجریان څ د ازموینو د

له خوا د  ېټېپه سطح د ازموینو د کم ۍو وروستیو ازموینو نظارت د پوهنځد وسط سمستر ا .1

 شورا په انتخاب سره. يپوهنتون د علم

 له خوا د پوهنتون د ېکمیټ يی مؤسسی په سطح د ازموینو د مرکزد تحصیل يد سمستر ازموین .2

 علمی شورا په انتخاب سره.

 

 :پنځمه ماده

 :يډول سره د يوظایف په الند ېد ازموینو د کمیټ

 د ازموینو د نظم څخه څارنه. .1
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 .يهمکار يموینو د پروخت اخیستلو په برخه کد از .2

 يمخک ۍاوونپیل څخه یوه  زموینو دا يخرآ تر څود يکمیټه دنده لر ېدازموین ۍدپوهنځ .3

د ازموینو د هغي پایله  د او يتثبیت کړ ، محرومان او غایبانرينصاب وګو دحاضري ۍدپوهنځ

 .يمحصالنو چارو معاونیت ته واستو دتایید په منظور دلخوا  ېکمیټ يمرکز

 .يورته سپارل کیږ لخوا ذیصالح مراجعو د ياوتطبیق چ ارزونه ،د هغه موادو څارنه .4

 .ساسا پر ودپیش بیني شوو شرایط ېالیح سوالونو مطابقت د هر مضمون د د .5

 رفع کول. شکایتونو د او زونهستلواړوند اریاخ د زموینوا د .6

 .کول يوړاند ته راپورشورا  يو علم ېزده کړو مؤسس لوړو د پوهنځۍ او د اړونده مراجعو، .7

 اوشکایتونو یوکم اود يجریان څخه نظارت کو د ازموینو ازموینو کمیټه د د ېسسمؤ يیلتحص د .8

 .يراپور ورکوپه اړه 

 

 ماده: شپږمه

 د ازموینو نوع عبارت ده له: يمؤسسه ک يتحصیل د لوړو زده کړو په

 .ي څخهاو وسط سمستر ازموین يصنف ،د سمستر .1

 د کورنیو دندو ارزونه. .2

 .ارزونه ېکارونو دنتیج ياو عمل ي، تطبیقاتو، علمپروژو يصنف ،سیمینارونو ،يالبراتوار د .3

 .سیمینارنو اوکنفرانسونو ارزونه يصنف د .4

 .ارزونه فعالیتونو ياوعمل يوروعلماو نپروژو  يصنف د .5

 .يزموینا ۍورست فاینل یا .6

 .د مونوګرافونو او تیزسونو ارزونه .7

 

 اوومه ماده:

 ډول دي. يڅرنګوالي په الند اخیستلو د ازموینو يدصنف
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 درسونو د د يعبارت دي له هغه ازموینو څخه چ ېزموینا يصنف يالیحه کي درج سو ېپه د .1

 .يږیستل کیلینو څخه اخله محص يینل ازموینو پوریا فا ۍورست پیل څخه بیاتر

 درس د مضامینو د نورو اود يیستل کیږدهرمضمون په درسي ساعت کي اخ يازموین يصنف .2

 .يجریان مانع نه ګرځ

 

 اتمه ماده:

 .ډول دی يڅرنګوالی په الند اخیستلو زموینو دا يدسمسټر د وسط

په نامه اخیستل  يمنځنۍ ازموین سمسټرد وه ازموینه دی يدهرمضمون څخه دهرسمسټر په مینځ ک .1

 .يکیږ

دوهم چانس ورکول  نو ،يغایب و يپه وخت ک يمنځنۍ ازموین سمسټرد کوم محصل د يکه چیر .2

 .ي(سلنه محاسبه کیږ ۰۷٪نمروڅخه ) داصل يمنځنۍ ازموین سمسټر د د ېلیکن دهغه نمر يکیږ

نه  ورځو خوتر پنځلسو تابع دی، ضامینوم هغه سمسټردوخت دهم منځنۍ ازموینو سمسټرد د .3

 .يتیږزیا

څخه اخیستل  يازموین اول چانس د دوهم چانس یوه اونۍ وروسته د يمنځنۍ ازموین سمسټرد د .4

 .ونۍ نه اوړياو ېاوتریو يکیږ

 يدرسونه په نورمال یاعاد ی اوګرځیدال يمانع نس درسونو يعاد د يزموینمنځنۍ اسمسټر  د .5

 ډول جریان لری.

 

 ماده:نهمه 

 يازموین ينور

 

 يد شپږم ېد دی الیح يازموین ينوریو یا څو  يچ يل د خاصو شرایطو پر اساس کوالی سخپ ۍپوهنځ

ستلو څرنګوالی، د سمستر په پیل ډول ازموینو د اخی ېد د .يواخل يپه اساس د سمستر په جریان ک ېماد

 .يپر اساس واضح کیږ يد علمی شورا د پریکړ ۍد مربوطه پوهنځ يک

 

 مه ماده:لس

 ډول ده. يازموینو د اخیستلوطریقه په الند یا فاینل ۍد ورست

 

ش مطابق ېد مهالو يد هر سمستر په پای ک يڅخه ده چ يازموینه عبارت د هغه ازموین ۍوروست .1

 .يد محصلینو څخه اخیستل کیږ ېدور يد هغ

 .اونۍ دی ېدر يکثر په یوه سمسټر کستۍ ازموینو وخت حداوور د .2

 .يله کومه ځنډه ادامه لر ېه بتوګ يپه عاد يپورزموینو تر پیله یا فاینل ا ۍستووردرسونه د .3

 

 یوولسمه ماده:

 ډول ده: ياخیستلو طریقه په الند د يیا فاینل ازموین ۍد وروست
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هم په یا  او يتقریر ي،تحریر يضمون د ایجاباتو په اساس کیدای سنظر د مزموینه ا ۍوروست .1

 .يله خوا تعینیږشورا  يلمع هنځۍ دپو د يچ ي،دواړو طریقو سره و

ن لپاره تقریري ازموینه تصویب مضمو یو د شورا يپوهنځۍ علم د يچ يپه هغه صورت ک .2

اړوند  د يل کیږه خوا ټاکل شورا يعلم پوهنځۍ د د يچ ممتحن هیئت لخوا دزموینه ا اد ،يکړ

 .يډون اخیستل کیږپه ګ استاد مضمون د

صحیح  :لکه پوښتنو سره مطابق له بیالبیال ایجابولو مون دمض د يازموینه ک يپه تحریر  .3

 .يڅخه کار اخیستل کیږ ېیا محاسب تشریح او تعریف، ،د خالی ځایونو ډکول څوجوابه، ،اوغلط

 

 دوولسمه ماده:

 له: يعبارت د شمولیت شرایطاول چانس د د يزموینفاینل ا یا ۍوروست د

 ۵۷٪) ساعتونو مضمون د يدرس چی حداقل د يسمیلدای هغه محصلین په فاینل ازموینه کی شا .1

 .يو يپوره کړ ېی يسلنه حاضر (

محصل  او يو ېصدمه رسیدل يجسم یا له امله ضرر يپیښ يکوم کوم محصل ته د يکه چیر .2

 شواهدو شورا ته د يپوهنځۍ علم دحالت  دا او يکړپوره  يفیصد يحاضر د يچکړای  يسه ون

غیابت وخت  يداس د يصورت ک ېپه د ،يو ید وړئغوی دتاه د او يپراساس معلوم و اسنادو او

 .يمحاسبه کیږ يباندجیل أیو کلن ت محصل پر تصویب په اساس د پوهنځۍ دعلمی شورا د د

ټاکل  يحاضر د يکړای چ يسه له کبله ون ۍامیدوار د متاهله او ي،ښځینه و محصل يکه چیر .3

 او اسنادو شورا ته د يعلم ۍپوهنځ د ۍامیداور دا ينوموړ د او يپوره کړ يفیصد يسو

 شورا د يدعلم ۍپوهنځ سي غیابت دا د ېهغ نو د ي،وړوید ئتا هغوی د د شواهدو پربنا معلوم او

 .يجیل محاسبه کیږپریوکلن تأ ېتصویب په اساس دهغ

دوهم ځل  نوهغوی د ،يړی وتأجیل ترالسه کپورتنیو شرایطو پر بنسټ  د يکوم محصلین چ .4

 .کیدای يسجیل مستحق نه تأ

 .يطرزالعمل مطابق وضع کو  يد خپل داخلیې ؤسسه م يتحصیل چيد هغو شرایطو پوره کول  .5

 

 دیارلسمه ماده:

 ده: ېو درلودونکځانکړتیاو يالند زموینه دفاینل ا یا ۍورست 

 .د هري ازمویني لپاره ټاکلی وخت .1

 .په ازموینه کي د ممتحن او ممیز استاد موجودیت  .2
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 تثبیت. ډولونو د سوالونو د .3

 .يتر سره کیږ خواه ل شورا يدعلم ۍپوهنځ ټاکل د دریم بندونو دوهم او ،يړومل د ېماد ېد د .4

ته  ېادار ۍپوهنځ د ېپایله ی او ياخیستل کیږ يک يت په شتوالهیأ يازموینه د ازموین يتقریر .5

 .يسپارل کیږ

د  يد ازموینوروسته  يورځ ېاکثر در حد يپایل يیا فاینل ازموین ۍتد هر مضمون د وروس .6

 .يته سپارل کیږ ېو ادار ۍاخیستلو څخه تکمیل او د پوهنځ

 .يلیکل کیږ يپه شقه ک يزموینا تراش څخه د او ۍقلم خوردګ يبي له کوم ېنمر .7

مدیریت  يسیتدر د ۍپوهنځ د او ېکمیټ  يزموینا تر لیکلو وروسته د يپه شقه ک يزمویند ا ېنمر .8

 .يدرج کیږ ينمراتو په جدول ک د خواه ل

 ۍپوهنځ د خوا الس لیک اوه ل دغړو ېکمیټ د يزمویند ا ۍپوهنځ جدول هره صفحه د نمراتو د د .9

 .يخوا مالحظه کیږه ریاست ل د

 .يپنسل په واسطه اعتبارنلر د ينتایجو ک نمراتو درج په شقه او د .11

 ېادار ينوموړ دوروسته دو ېرس ته تر ېادار ۍنځپوه د يپایل يزموینهر مضمون د ا د .11

 .يعالنیږا اخوه ل

 

 څوارلسمه ماده:

 :يډول توضیح کیږ يندپه ال ېنمر يازمویندهر مضمون د 

 .وي يپور صفر څخه تر سلو نمرو مجموعه د هر مضمون د د .1

 .ي( و۵۵لږ تر لږه پنځه پنځوس ) يکنمره په کریډیټ سیستم  ۍکامیاب هر مضمون د د  .2

په دوهمه ماده  ېالیح ېد د يوعه ده چهغو نمراتو مجم د ېنمر او دوهم بند يومړل د ېماد ېد د .3

 . دي يراغل يک

 ۰۷٪تر  ۰۷٪او پاته  يو يسلنه نمرو پور ۰۷٪تر  ۰۷٪ د ېنمر يزموینفاینل ا یو مضمون د د .4

 .اړه لري يذکرسوو ازموینو پور په نورو ېسلنه نمر
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 پنځلسمه ماده:

حاضر نه  يه مخکن وخت د سوالونو د توزیع څخته خپل پر معی يی ازموینهغه محصالن چ .1

 .ياو غیر حاضر حسابیږ يد شاملیدو حق نه لر ي، په ازموینه کيس

 .هیستل حتمي دحاضري اخ  يپه ازموینه ک .2

 

، نو يد ياده د کریډیټ سیسټم سره په ټکر کشپاړسمه، اوولسمه او اتلسمه م ېلکه څنګه چی د الیح نوټ:

 .يذکر سو يه همدی لحاظ دلته نه دپ

 

 سمه ماده:نول

 په نورو يڅخه دباند ش )تقسیم اوقات(ېمهالو د ېسسمؤ يازموینو اخیستل دتحصیل يمشروط ینل اوفا د

 .يمجازنه د يوختونو ک

 

 شلمه ماده:

سره یوځای د پوهنځۍ  ۍکیل جوابونو د هغو د د يسوالونو پاڼ فاینل او مشروطي ازموینو د د .1

 .يته سپارل کیږ ېادار

 .يساتل کیږ يبل سمسټر پور یو تر لږه تر لږ يپاڼ ازموینو يمشروط فاینل او د .2

 

 یویشتمه ماده:

نیول  يموارد په نظر ک يدنالن يسپلین د اخالل په صورت کډقل، تقلب او د ازموینو د نظم او د ن

 :يسوید

کتاب  ته د يزموینا ،پاڼو تبدیلول د  يازموین د يپه ازموینه ک ،يکه تحریر يو ينقل که شفاه  .1

 د يزموینا د ينور کارونه چ يداس او یا ياښتونه اوپاڼیاد ، غیر مجازفادههغه څخه است د وړل او

 .يمحصل ته صفر نمره ورکول کیږ يهغه مضمون کپه  ،وي يسره په ټکر کنظم 
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اعمالو  بند د يلومړ د ېماد ېد په مکرر ډول د يپه یوه دوره ک يزموینا د يهغه محصلین چ .2

جزا  ي، دتأدیبتطبیق کیږي  ېپرلومړي بند حکم  دمادي  ېد د يبیره چسر ېد ، ديمر تکب کیږ

 ڼل کیږي.مستوجب هم ګ

 ينوموړ نو ،هغه پوهنځۍ نه ويهم د اخالل سبب سي او د يزموینا یو شخص د يکه چیر .3

الزم اقدامات تر سره خوا ه لینو لمسؤ د ېسسمؤ يحصیلت ټاکلو لپاره د جزا د يسپلینډ شخص ته د

 .يکیږ

 د يزموینمربوطه مضمون د ا د يترسره کوونکو په مقابل ک اعمالو د بند د يلومړ د ېدي ماد د .4

 ی.د هیأت قضاوت قاطع د يازموین استاد او د

محصل  ،يزموینه ورکړیومحصل پر ځای بل شخص ا د يزموینه کیومضمون په ا که چیري د .5

دوهم شخص  يکه چیر او يدواړه مطلق ناکامه کیږ يدوهم شخص که چیري محصل و او

 .يبند مطابق ورسره کړنه ترسره کیږ ٪همدي مادی د د نو ،وي محصل نه

 

 دوه ویشتمه ماده:

 :يازموینو باند يفاینل او مشروط د تجدید نظر د وخت څرنګوالی پر

عمومي  د يورځ ېدر حداکثر او يخوا ټاکل کیږعلمی شورا له  پوهنځۍ د وخت د يبیا کتن د .1

 .نیسي ياعالنیدو وروسته په برکتر  ېنتیج

، نو خپل يتجدید نظر ادعا ولر د يباند ېپر نتیج يازموین يخپل تحریر چیري کوم محصل د که .2

له  ېعالنیدو وروسته باتر  ېنتیج د يزموینفاینل ا بڼه د ېلیکل په عدم قناعت غوښتنلیک به د

آتو په اوروستی اجر اړونده پوهنځۍ اداری ته د د يپه موده ک ورځو درو کومه ځنډه څخه د

 .پارير سغرض و

 يمحصل په موجودیت ک يادعا کوونک د استاد او مضمون د د ،ېکمیټ زموینی دا تجدید نظر د .3

 فیصله قطعي اونهایی ده.کمیټي  اودترسره کیږي 

 د یلومړ نو ،يقناعت ونلر پرپایلو زیاتو مضامینو دیوه څخه  محصل د يچ يپه هغه صورت ک .4

په  د ګټلو ډیرو نمرو د ،يسره کیږترنظر پایله تجدید  یوه مضمون پر محصل په خوښه د

 بل مضمون پر نه د ېپرته له د ،يجدید نظر ترسره کیږتپایله هم  بل مضمون پر صورت کې د

 پایله تجدید نظرجواز نلري.
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، شپږویشتمی او اووه ویشتمی مادی توضیح شتمی، څلورویشتمی، پنځه ویشتمیید دی الیحی د درو نوټ:

 .يهلته مراجعه وس ي، د ال ښه وضاحت لپاره دی په ښه ډول سره سویده، بنا  د کریډیټ سیسټم په الیحه ک

 


