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 اسناد مراحل طی های پروسیجرفهرست 

 

 پروسیجر تبدیلی محصالنیکه یک یا چند سمستر را سپری نموده باشند .1

 روسیجر منفکیپ .2

 پروسیجر اخذ تاجیل .3

 پروسیجر رفع تاجیل .4

 پروسیجر شمولیت به لیلیه و بدل اعاشه .5

 اخذ دیپلوم پروسیجر .6

 اخذ ترانسکریپت پروسیجر .7

 



 

 
 

 .چند سمستر را سپری نموده باشندکه یک یا ینتبدیلی محصال پروسیجر (1

 

تعمیر پوهنحی ساینس، ) معاونیت امور محصالنتبدیلی از مدیریت آرشیف  درخواستیاخذ فورمه  .1

 ؛توسط محصل (منزل دوم

 ؛و تراش خوردگی قلمبدون  خانه پری توسط محصل .2

 ؛باشد میمحصل در آن مصروف تحصیل  که ایپوهنحی و پوهنتون  اخذ موافقه .3

 ؛ی ای که محصل خواهش تبدیلی خویش را به آن نموده استپوهنتون و پوهنحاخذ موافقه  .4

مراجعه به وزارت محترم تحصیالت عالی و خانه پری فورم برویت نتایج کانکور توسط مدیریت  .5

 ؛محصالن

 ؛فیصله نهایی توسط کمیسیون در وزارت تحصیالت عالی .6

 .تحصیالت عالی مؤسساتجدید توسط ریاست  پوهنتونمعرفی محصل به  .7

 روسیجر منفکیپ (2

تعمیر پوهنحی ساینس، ) معاونیت امور محصالناز مدیریت آرشیف  منفکی درخواستاخذ فورم  .1

 ؛توسط محصل( منزل دوم

و تراش و ضمیمه نمودن کاپی تذکره همراه با  خوردگی قلمخانه پری فورم توسط محصل بدون  .2

 ؛یک قطعه عکس

 ؛جهت اخذ احکام( تعمیر ریاست پوهنتون، منزل دوم)مراجعه به معاونیت امور محصالن  .3

 ؛و موافقه مراجعه به ریاست پوهنحی مربوطه جهت ارائه معلومات .4

 ؛منظوریجهت ( تعمیر ریاست پوهنتون، منزل سوم)مراجعه به ریاست پوهنتون  .5

از  کاپی رنگه ارائه و( تعمیر پوهنحی ساینس منزل دوم)مراجعه به آرشیف معاونیت امور محصالن  .6

 .تذکره و فورم محصل جهت صادر نمودن فورم

 



 

 
 

 تاجیل پروسیجر اخذ (3

 

تعمیر پوهنحی ) معاونیت امور محصالناز مدیریت آرشیف اخذ تأجیل  درخواستاخذ فورم  .1

 ؛توسط محصل (ساینس، منزل دوم

 با هکاپی تذکره همراو ضمیمه نمودن تراش  و خوردگی قلمبدون  توسط محصل فورم خانه پری .2

 ؛عکس یک قطعه

 ؛جهت اخذ احکام (منزل دوم تعمیر ریاست پوهنتون،)معاونیت امور محصالن  بهمراجعه  .3

 ؛و موافقهارائه معلومات  مراجعه به ریاست پوهنحی مربوطه جهت .4

جهت بررسی و  (تعمیر پوهنحی ساینس، منزل دوم)مراجعه به مدیریت عمومی راجستریشن  .5

 ؛تائیدی

 ؛منظوریجهت  (منزل دوم ،تعمیر ریاست پوهنتون)مراجعه به معاونیت امور محصالن  .6

کاپی رنگه  ارائهو ( دوممنزل  ،تعمیر پوهنحی ساینس)به آرشیف معاونیت امور محصالن  مراجعه  .7

 .فورمنمودن  جهت صادر از تذکره و فورم محصل

 

 روسیجر رفع تاجیلپ (4

 

تعمیر پوهنحی )معاونیت امور محصالن از مدیریت آرشیف  رفع تأجیل درخواستاخذ فورم  .1

 ؛توسط محصل (ساینس، منزل دوم

 ؛و تراش و ضمیمه نمودن کاپی تذکره خوردگی قلمبدون  توسط محصل خانه پری فورم .2

 ؛جهت اخذ احکام( تعمیر ریاست پوهنتون، منزل دوم)مراجعه به معاونیت امور محصالن  .3

بررسی و جهت ( تعمیر پوهنحی ساینس، منزل دوم)مراجعه به مدیریت عمومی راجستریشن  .4

 ؛تائیدی

 ؛منظوریجهت ( تعمیر ریاست پوهنتون، منزل دوم)مراجعه به معاونیت امور محصالن  .5



 

 
 

جهت صادر نمودن ( تعمیر پوهنحی ساینس، منزل دوم)مراجعه به آرشیف معاونیت امور محصالن  .6

 .فورم

 

 و بدل اعاشه پروسیجر شمولیت به لیلیه (5

 

 معاونیت امور محصالناز مدیریت آرشیف و یا بدل اعاشه  شمولیت به لیلیه درخواستاخذ فورم  .1

 ؛توسط محصل( تعمیر پوهنحی ساینس، منزل دوم)

همراه با  و تراش و ضمیمه نمودن کاپی تذکره خوردگی قلمخانه پری فورم توسط محصل بدون  .2

 ؛یک قطعه عکس

 ؛احکام جهت اخذ( تعمیر ریاست پوهنتون، منزل دوم)مراجعه به معاونیت امور محصالن  .3

 ؛و تائیدی مستحق بودن مراجعه به ریاست پوهنحی مربوطه جهت ارائه معلومات .4

 ؛(تعمیر ریاست پوهنتون، منزل اول)مراجعه به کمیسیون معرفی به لیلیه و بدل اعاشه پوهنتون  .5

 ؛جهت اخذ مکتوب( تعمیر پوهنحی ساینس، منزل دوم) آمار و احصائیهمراجعه به مدیریت  .6

 جهت صادر نمودن( تعمیر پوهنحی ساینس، منزل دوم)معاونیت امور محصالن  مراجعه به آرشیف .7

 .مکتوب

           

 اخذ دیپلوم پروسیجر (6

 

تعمیر پوهنحی ساینس، )از مدیریت آرشیف معاونیت امور محصالن  دیپلوم درخواستاخذ فورم  .1

 ؛توسط محصل( منزل دوم

، پاسپورت و زمان شمولیت به پوهنتون به تذکرهمطابق )دقیق  طور به در فورم محصلشهرت درج  .2

 ؛کاپی تذکره نمودن ضمیمه و( نامه شهادت

 ؛جهت اخذ احکام( تعمیر ریاست پوهنتون، منزل دوم)مراجعه به معاونیت امور محصالن  .3



 

 
 

 ؛تائیدیمراجعه به ریاست پوهنحی مربوطه جهت  .4

چک، بررسی و  جهت (تعمیر پوهنحی ساینس، منزل دوم)به مدیریت عمومی فارغان مراجعه  .5

 ؛فورم تأییدی

سافت عکس  ارائهو  (تعمیر پوهنحی ساینس، منزل دوم)مراجعه به مدیریت عمومی تهیه اسناد  .6

هر قطعه دیپلوم انگلیسی افغانی پول نقد که قیمت  1111مبلغ پرداخت و با پشت زمینه سفید  3*4 اندازه به

 ؛باشد می

جهت ثبت و  ،همراه با یک قطعه عکس مربوطهمراجعه به مدیریت تدریسی و ریاست پوهنحی  .7

 ؛تائید دیپلوم

 ،همراه با یک قطعه عکس( تعمیر پوهنحی ساینس، منزل دوم)مراجعه به مدیریت عمومی فارغان  .8

بعدی از معاونیت امور محصالن و اخذ مکتوب عنوانی وزارت محترم و طی مراحل  تائید ،جهت ثبت

 ؛تحصیالت عالی

دیپلوم و امضای  تائیدجهت ( تعمیر ریاست پوهنتون، منزل سوم)ون مراجعه به ریاست پوهنت .9

 ؛مکتوب

جهت صادر نمودن ( تعمیر پوهنحی ساینس، منزل دوم)مراجعه به آرشیف معاونیت امور محصالن  .11

 ؛مکتوب

جهت مهر ( تعمیر ریاست پوهنتون، منزل دوم)مراجعه به مدیریت اجراییه معاونیت امور محصالن  .11

 ؛وبو الک نمودن مکت

 .تائیدیگرفتن  منظور بهمراجعه به وزارت محترم تحصیالت عالی  .12

 

 

 



 

 
 

 اخذ ترانسکریپت پروسیجر (7

 

تعمیر پوهنحی )از مدیریت آرشیف معاونیت امور محصالن  ترانسکریپت درخواستاخذ فورم  .1

 ؛توسط محصل( ساینس، منزل دوم

، پاسپورت و به پوهنتون به تذکره زمان شمولیتمطابق )دقیق  طور بهدر فورم  محصلدرج شهرت  .2

 ؛کاپی تذکره نمودن ضمیمه و( نامه شهادت

 ؛جهت اخذ احکام( تعمیر ریاست پوهنتون، منزل دوم)مراجعه به معاونیت امور محصالن  .3

 ؛ترانسکریپتتائیدی فورم و اخذ مراجعه به ریاست پوهنحی مربوطه جهت  .4

چک، بررسی و  جهت (منزل دومتعمیر پوهنحی ساینس، )به مدیریت عمومی فارغان مراجعه  .5

طی مراحل بعدی از معاونیت امور محصالن و اخذ مکتوب عنوانی وزارت محترم  ترانسکریپت، تائیدی

 ؛تحصیالت عالی

 ؛جهت امضای مکتوب( تعمیر ریاست پوهنتون، منزل سوم)مراجعه به ریاست پوهنتون  .6

جهت صادر نمودن ( منزل دوم تعمیر پوهنحی ساینس،)مراجعه به آرشیف معاونیت امور محصالن  .7

 ؛مکتوب

جهت مهر ( تعمیر ریاست پوهنتون، منزل دوم)مراجعه به مدیریت اجراییه معاونیت امور محصالن  .8

 ؛و الک نمودن مکتوب

 .تائیدیگرفتن  منظور بهمراجعه به وزارت محترم تحصیالت عالی  .9

 

 :نکته

 

، بناءَ حضور خود شخص در طی مراحل باشد نمی تغییر قابل عنوان هیچ بهشده  و تائیداسناد چاپ  -

و  اسپل نام، نام پدر، تخلص)شهرت  تا اسناد الزامی بوده و باید هنگام درج مشخصات بسیار دقت نماید؛

 .وی درست درج شود( روز، ماه و سال تولد، محل تولد و نمبر تذکره


