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قانون تحصیالت عالی ملکی افغانستان بر بلدیت به یکی از زبانهای بین  :مقدمه

. المللی به عنوان یکی از شرایط تقرر و ترفیع اعضای کادر علمی تاکید نموده است

از قبیل ارائه  ،بلدیت به زبان خارجی به روشهای غیر نظامنددر گذشته تثبیت 

عدم  رت میگرفت که به دلیلمدارک از کورسهای آموزشی و مراکز آموزش زبان صو

 . موثر نبود شفافیت و غیر معیاری بودن

بخشیدن به روند تثبیت بلدیت اعضای کادر علمی به زبان  انسجام به منظور

کمیته ای را برای اخذ امتحان  5931در سال ریاست پوهنتون هرات خارجی، 

تحان انگلیسی تشکیل داد که این کمیته در این مدت فقط در زمینه اخذ ام

 . انگلیسی فعال بوده است

مشخص برای این کمیته وجود یک طرزالعمل  ،درست این پروسهبرای مدیریت 

ضروری به نظر میرسد تا این روند برای استادان و مجریان امتحان مشخص باشد و 

  .وانب امتحان در آن لحاظ شده باشدتمام ج

 : مبنا: مادۀ اول

تحصیالت عالی ملکی بر ارائه سند بلدیت به قانون  93و  51، 93، 93مواد  .5

و تثبیت  زبان خارجی از طریق سپری نمودن امتحان برای تقرر و ترفیع

 . تا رتبه پوهندوی تاکید دارند رتبه

 یکی از دری بدون استثنا باید امتحاناهمه متقاضیان بست های ک .2

مورخ  5بر اساس مصوبه جلسه شماره . را بگذرانند های خارجی زبان

گذراندن امتحان زبان خارجی شرط شورای علمی پوهنتون  51/5/5933
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شارت لیست شدن برای امتحان تخصصی شمولیت به کادر علمی می 

 .باشد

استادان برای ترفیع علمی خود  قانون وزارت تحصیالت عالی، ساس موادبرا .9

های  به سند امتحان زبان خارجی نیاز دارند و در رتبه( پوهندوی)الی رتبۀ 

 .  تاالتر نیازی به این امر نیسب

هر گاه »52/52/5939ت عالی ملکی مورخ البر اساس تعدیل قانون تحصی .5

اعضای کادر علمی تیزس ماستری یا دکتورا خویش را در خارج از کشور به 

امتحان زبان  سۀیکی از زبانهای بین المللی تحریر نموده باشند، شامل پرو

 ».خارجی نمی گردند

 : کمیته ترکیب: مادۀ دوم

مرکز زبانهای خارجی پوهنتون زبان های خارجی توسط  بلدیت امتحان

جهت ایجاد شفافیت و نظارت بیشتر دو نماینده از ریاست . هرات اخذ میگردد

به عنوان ناظر از ( آمریت مرکز تحقیقات و آمریت مرکز انکشاف مسلکی)پوهنتون 

متحان از طریق مرکز زبانهای سواالت ا. روند برگزاری امتحان نظارت میکنند

 . خارجی تهیه میگردد

  کیمته  روند کاری: مادۀ سوم

 51به تاریخ  یک بار و در پوهنتون هرات هرماه های خارجی  امتحان زبان. 5

به تعطیلی مصادف باشد،   هد شد و در صورتی که این تاریخهرماه برگزار خوا

 خواهد شد؛د تعطیلی امتحان برگزار اولین روز رسمی بع
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متقاضیان امتحان زبان خارجی با طی مراحل اصولی معرفی رسمی و کتبی  .2

خویش که از دیپارتمنت مربوطۀ شان آغاز و به آمریت استادان پوهنتون 

توانند در امتحان زبان شامل شوند، مکتوب معرفی  هرات ختم می شود، می

ریت امور متقاضیان حداقل سه روز قبل از برگزاری امتحان باید به آم

 .ت پوهنتون هرات مواصلت کرده باشداستادان ریاس

برای استادان و متقاضیان تقرر در بستهای امتحان بلدیت به زبان خارجی  .9

 . برگزار میشود نآ یاهلایلف و  کادری پوهنتون هرات

 :تعداد دفعات امتحان: مادۀ چهارم

دری امتحان اهای ک دری که برای استخدام در بستاهای ک نامزدان بست .5

زبان را میگذرانند، فقط یک بار چانس اشتراک در امتحان زبان را دارند و 

 بست امتحان نکنند، چانس اشتراک در در صورتی که نمره قبولی را کسب

ن که همه متقاضیان بست نتوانند نمره دری را از دست می دهند، مگر ایاک

قبولی زبان مورد نظر را به دست بیاورند که در آن صورت یک چانس دیگر 

 .برای همه متقاضیان داده خواهد شد

در صورتی که فقط یک نفر از متقاضیان یک بست کادری از امتحان زبان  .2

خارجی نمرۀ قبولی کسب نماید، و امکان برگزاری امتحان تخصصی به 

صورت رقابتی نباشد، یک چانس دیگر امتحان به کسانی که ناکام شده اند 

 . داده میشود
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که برای ارتقای رتبه علمی خویش  اهلایلف و استادان برحال پوهنتون یارب .9

الی  امتحان زبان رد اد دفعات اشتراکتعد ،به امتحان زبان اشتراک میکنند

 .محدودیت ندارد کامیاب شدن

های زبان انگلیسی  در صورتی که استاد یا متقاضی بست کدری از امتحان .5

و از امتحان آپ تیست،  را( 1)و آیلتس، حداقل نمره   9۰نمرۀتافل، حداقل 

داشته باشند و از تاریخ امتحانات مذکور بیشتر از سه سال  را 3۰نمرۀ 

ن ابل قبول بوده و نیازی به گذراندنگذشته باشد، نمره امتحانات مذکور ق

 برای زبانهای غیر از سه زبانی که امتحان برگزار. امتحان زبان را ندارند

میشود، در صورتی که استاد محترم سند معتبر بلدیت به آن زبان را داشته 

کمیته . باشد، نیازی به شرکت در امتحان زبان خارجی برای ترفیع نیست

اخذ امتحان وظیفه دارد پس از بررسی اسناد ارائه شده، نمره آن را معادل 

صادر سنجی نموده، و سند بلدیت زبان خارجی برای ارائه کنندۀ سند 

 . نماید

 عیفرت یارببرگزاری امتحان : مادۀ پنجم

آنالین تحت نظر هیئت ممتحن برگزار می  -امتحان به شکل حضوری .5

 شود؛

متقاضیان میتوانند در یکی از زبانهای انگلیسی، عربی یا آلمانی امتحان را  .2

 .سپری نمایند

 های خارجی متوسط تشخیص شده است؛ سطح امتحان زبان .9

 سوال در نظر گرفته شده است؛ 5۰۰حداکثر و  3۰تعداد سواالت حداقل  .5
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نمونه سواالت  قبل از امتحان ت درخواست متقاضی،رهیئت امتحان در صو .1

 امتحان به دسترس متقاضیان قرار خواهد داد؛

های خواندن، دستور زبان و واژگان شامل  با توجه به امکانات فعلی، مهارت .9

 امتحان  زبان است؛

 دقیقه تثبیت شده است؛ 3۰ثر مدت زمان برگزاری امتحان حداک .3

کمیته  در نظر گرفته شده است؛ 9۰های زبان  نمره قبولی در امتحان .3

وظیفه دارد به استادانی که امتحان را موفقانه طی میکنند، سند رسمی به 

نتیجه این امتحان فقط برای یک بار  .امضای هیئت ممتحن ارائه نماید

 . ترفیع معتبر خواهد بود

استادانی که جهت ترفیع علمی خویش ترجمه میکنند، باید حداقل نمره  .3

 . را از امتحان زبان خارجی مربوطه اخذ نمایند 31

 ررقت نایضاقتم ناحتما یرازگرب :مشش ۀدام

 ۀحیال مشش و مجنپ ،مراهچ داوم ساسا رب ،ررقت یارب یجراخ نابز ناحتما

 هب 3395 لاس بوصم یلاع تالیصحت تاسسوم یملع رداک یاضعا بذج

  :ددرگیم ذخا لیذ رارق تارمن یدنب میسقت

 دصیف ۰2 یرادینش -

 دصیف ۰2 یراتفگ -

 دصیف ۰9 یراتشون -

 دصیف ۰9 شناوخ -
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 ،۰9 سناسیل یملع رداک نایضاقتم یارب یللملا نیب نابز ناحتما رد یبایماک ۀرمن

  .تسا هدش هتفرگ رظن رد 19 رتکاد و 19 رتسام


