لوړو زدهکړو وزارت
شیــخ زایــد پـوهـنتـون ریاست
محصالنو چارو معاونیت
محصالنو چارو آمریت

د جدیدالشمول محصالنو لپاره د خدماتو الرښود:
د جدیدالشمول محصالنو د ثبت نام پروسه:


د کانکور په آزموینه کې بریالی شوی هر محصل د محصالنو چارو معاونیت اړوند د ثبت او رجسټر عمومي مدیریت ،شیخ زاید پوهنتون سایټ او د محصالنو چارو
معاونیت له فېسبوکپاڼې پوهنځي ته د شمولیت له پاره د ثبتنام خبرتیا او مهال ویش ترالسه کوي.



محصل د ثبت نام د مهال ویش سره سم اړوند پوهنځي یا محصالنو چارو معاونیت ته د خپلې اصلي تذګرې او کانکور ازموینې آیي ډي سره حاضریږي .ټاکل شوي
کارمندان په  HEMISسیستم کې ثبت نام ورته کوي او د تدریس په موخه یې اړوند پوهنځي ته معرفي کوي.



د ثبتنام پر مهال محصل ته د پوهنتون د اصولو اړوند ژمن لیک ورکول کیږي .محصل ژمن لیک السلیک کوي او د برحال محصل په توګه یاد ژمنلیک ته ژمن پاتې
کیږي.



محصل د محصالنو چارو معاونیت یا اړوند پوهنځي تدریسي مدیریت ته خپل د محصل السلیک شوی ژمنلیک سپاري.



د محصالنو چارو په معاونیت کې د نوم ثبتونې پاڼه چې د  HEMISسیستم له مخې ترالسه کیږي ،طی مراحل کېږي او اړوند پوهنځي ته رسمي لیږل کیږي.



د اړوند پوهنځي تدریسي مدیریت یې د ټولګیو د حاضرۍ په کتابونو کې د محصل شهرت لیکي او د برحال محصل په توګه پېژندل کېږي.

د تاجیل پروسه:


هر برحال محصل د تحصیل په خپله دوره کې یو ځل کولی شي ،چې د یوه کال لپاره له تاجیل څخه استفاده وکړي او د تاجیل د ترالسه کولو لپاره د پوهنتون ریاست مقام
ته عرضپاڼه وړاندې کړي.

شیخ زاید پوهنتون



محصل د محصالنو چارو آمریت اړوند د ثبت او رجستر له عمومي مدیریت یا له اړوند پوهنځي څخه د تاجیل معیاري فورمه ترالسه کوي او خانهپوري کوي یې.



د تاجیل لپاره خانه پوري شوی فورم د محصالنو چارو معاونیت له خوا اړوند پوهنځي ته د اسنادو له مخې د نظر څرګندولو لپاره رجع کېږي.



تدریسي مدیریت یې د اسنادو له مخى معلومات وړاندى کوي ،تر هغې وروسته د پوهنځي رئیس السلیک او مهر پرې اخیستل کېږي.



د پوهنځي د نظر تر څرګندولو وروسته د تاجیل فورم په اخیرنۍ برخه کې د پوهنتون ریاست مقام له خوا امضاء او مهر کېږي .



په پای کې د محصالنو چارو معاونیت د تاجیل طی مراحل شوی فورم اړوند پوهنځي ته په رسمي توګه لیږي.



تدرئیسي مدیریت د محصل وضعیت په اړوند سوانحو کې د تاجیل په توګه معامله کوي.

د محصل د منفکۍ پروسه:


هر هغه جدیدالشمول محصل او یا برحال محصل چې د لومړي سمستر په ازموینه کې یې ګډون نه وي کړی؛ کولی شي ،چې په ټاکلي وخت کې منفکي واخلي .



د منفکۍ د اخیستلو لپاره به محصل خپل دلیل وړاندې کوي.



د کانکور آزموینې بریالی محصل که غواړي ،چې منفکي واخلي نو د پوهنځي د شمولیت په موخه به د ثبتنام پاڼه نه طی مراحل کوي ،ځکه چې د ثبت نام پروسې په
پاې کې محصالنو چارو معاونیت د ثبت او رجستر عمومي مدیریت له خوا په توحیدي لست کې منفک ګڼل کېږي او اړوند څانګو ته یې په اړه خبر ورکول کېږي .



خو که کوم محصل پوهنځي ته د تدریس په غرض ثبتنام کړی وي او له سمستري ازموینې څخه وړاندې وغواړي ،چې منفکي واخلي نو اړینه ده ،چې د منفکۍ
ځانګړې فورمه له محصالنو چارو معاونیت یا د پوهنځي تدریسي مدیریت څخه ترالسه کوي او طی مراحل کوي یې.



وروسته تر هغې چې د منفکۍ فورم په پوهنتون کې طۍ مراحل شي؛ اصل یې د لوړو زدهکړو وزارت محترم مقام او کاپۍ یې د ازموینې ملي ادارې او اړوند پوهنځي
ته د محصالنو چارو معاونیت له خوا د رسمي مکتوب په ذریعه لیږل کېږي.



د ازموینې ملي ادارې او د اړوند پوهنځیو له خوا یاد محصل منفک بلل کېږي او کولی شي ،چې د چانس په لرلو سره د کانکور په ازموینو کې بیا ځلې ګډون وکړي.

د محصل تبدیلۍ پروسه:
 د تبدیلۍ د موجوده الیحې له مخې د یوه پوهنتون څخه بل پوهنتون ته محصالن په الندې توګه تبدیلۍ کولی شي:
 هغه نارینه یا ښځینه محصالن چې معیوبیت او معلولیت ولري.
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هغه ښځینه محصله چې رسمي نکاح خط ولري.



د لومړي پوهنتون له شپې پوهنځي څخه د دویم پوهنتون د شپې پوهنځي عینې رشتې ته.

 له دولتي پوهنتون څخه خصوصي پوهنتون عینې رشتې ته.
 د مرکز کابل له پوهنتونونو څخه د والیاتو پوهنتونونو ته .

د برحال محصل د شهرت اصالح پروسه:


کله چې د برحال محصل په شهرت کې غلطي راغلې وي ،له تشخیص څخه وروسته د عرضپاڼې په وړاندې کولو سره غوښتنه کوي تر څو د نوموړي محصل شهرت
اصالح شي.



عرض پاڼه د پوهنتون ریاست له مقام څخه محصالنو چارو معاونیت ته راجع کېږي.



د محصالنو چارو معاونیت موضوع اړوند پوهنځي ته راجع کوي.



محصل له تدریسي مدیر څخه د شهرت اصالح ځانګړې پاڼه ترالسه کوي او تر خانهپوري کولو وروسته یې اړوند پوهنځي ته سپاري .



اړوند پوهنځی د محصل د شهرت ځانګړې فورمه طی مراحل کوي او محصالنو چارو معاونیت ته یې په مکتوبي توګه لیږي.



د محصالنو چارو معاونیت د شهرت ځانګړې طی مراحل شوې پاڼه د لوړو زدهکړو وزارت په شمول اړوندو څانګو ته په رسمي توګه لیږل کېږي .



اړونده څانګې هم د نوموړي محصل شهرت تر اصالح وروسته پوهنتون ته د اطمنان مکتوب رالیږي.



که د جدیدالشمول محصالنو په شهرت کې غلطي موجوده وي په دې صورت کې د سمستر په لومړۍ اونۍ کې تدریسي مدیران په ټولګیو کې د شهرت اصالح توحیدي
فورم توزیع کوي .



هغه محصالن چې په شهرت کې یې غلطي وي نو د فورم اړوند برخه اصالح کوي او بیا یې تدریسي مدیریت ته سپاري.



د پوهنځي تدریسي مدیریت په توحیدي توګه د جدیدالشمول محصالنو د شهرت اصالح فورمونه په معین وخت کې محصالنو چارو معاونیت ته په رسمي توګه سپاري.
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محصالنو چارو معاونیت د جدیدالشمول محصالنو د شهرت فورمونه په توحیدي توګه په اړونده څانګو کې طی مراحل کوي.

د برحال محصالنو لپاره د لیلیې او بدلاعاشې خدمتونه:
د لوړو زدهکړو وزارت مقام د اوسنیو مقررو او الیحو له مخې د پوهنتون برحال محصل په هغه صورت کې د لیلیې او بدلاعاشې مستحق ګڼل کېږي ،چې الندې شرایط یې پوره
کړي وي:


چې د محصل استوګنځی د پوهنتون له ځایه  ۳۵کیلو متره فاصله ولري.



ښوونځی یې په مرکز کې نه وي لوستلی.



د دویم ،درېیم ،څلورم او پنځم ټولګیو محصل د تېر کال دواړو سمسترونو نمرې له  ٪65څخه کمې نه وي.



هغه محصل چې تاجیل یې استفاده کړی وي په هغه صورت کې مستحق ګڼل کیږي ،چې اړوند شرایط یې پوره کړي وي.



محروم او ناکام محصل د بیا برحال کېدو په لومړي کال د لیلیې او بدلاعاشې مستحق نه کڼل کېږي ،ترڅو یوه کال د درس لوستلو څخه وروسته ،چې شرایط یې پوره
کړي وي ،مستحق ګڼل کېږي.



د لیلیې او بدل اعاشې مستحق محصل په عیني وخت کې یوازې یو فرصت څخه استفاده کولی شي .مثالً که یو محصل د په لیلیه کې شامل یوي نو د بدل اعاشې مستحق
نه کیږي ترڅو یې چې د لیلیې اخراج نه وی شوی برخالف د بدل اعاشې.
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