دولت جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت تحصیالت عالی
ریاست پوهنتون هرات
معاونیت امور محصالن
آمریت امور محصالن
شماره مسلسل........................:
تاریخ :

/

/

نام:
سال تولد(شمسی):
نمبر تذکره:

/

نام پدر:
13

photo

انگلیسی

13

تخلص:
/

فورم درخواست ریز نمرات (ترانسکریپت)

پوهنحی:

سال تولد (میالدی ):

/

/

19

رشته:
سال شمولیت:

سال فراغت:

تاریخ دفاع منوگراف:
father name:

last name:

Name:

نکته :سفید گذاشتن و یا اشتباه خانه پری کردن هر کدام گزینه ها باعث باطل شدن سند خواهد شد.
امضا درخواست دهنده:
) :به رویت اسناد و سوابق تحصیلی معلومات فوق را تایید نموده ،ترانسکریپت درخواست دهنده را
ریاست محترم پوهنحی (
ترتیب ،همراه فورم بدون نواقص ( مهر و امضا و صادره) ارسال نمایید.
پوهنوال قاهره رسولی
معاون امور محصالن
تایید پوهنحی مربوطه :شهرت درخواست دهنده در مطابقت با اسناد شمولیت وسوابق تحصیلی این پوهنحی بوده ،تایید میباشد؛ همچنان ترانسکریپت
نمراتش در مطابقت به اسناد پوهنحی به صورت دقیق ترتیب شده است.
امضا مدیریت تدریسی..........................................

مهر و امضا ریاست پوهنحی .......................................

نکات قابل توجه برای درخواست دهنده گان گرامی!
-

-

فورم را خانه پوری نموده به شخص مسول جهت اخذ حکم معاونیت امور محصالن تحویل بدهید.
بعد از اخذ حکم معاونیت محصالن به پوهنحی خویش مراجعه و بعد از طی مراحل  ،فورم خویش و ترانسکریپت نمرات را به مدیریت
عمومی فارغان تحویل دهید .قبل از تحویل فورم شهرت خویش را به طور دقیق با ترانسکریپت نمرات چک نموده در صورت درست نبودن،
به مدیریت تدریسی مراجعه نمایید.
ناقص بودن فورم ،کمبود اسناد درخواست شده ،عدم مطابقت شهرت و نتایج در کتاب نتایج و فارغان ،عدم مطابقت شهرت در ترانسکریپت و
دیپلوم باعث برگشت اسناد بدون تایید میشود ،بنا َء قبل از تحویل دهی اسناد به مدیریت عمومی فارغان اسناد خویش را با دقت چک نموده،
در صورت تکمیل بودن ،تحویل بدهید.

-

اسناد تایید و صادر شده به هیچ عنوان قابل تغییر نمیباشد ،بنا َء در وقت خانه پوری فورم ها بسیار دقت نمایید؛ تا شهرت ( اسپل
نام ،نام پدر ،تخلص ،و روز ،ماه و سال تولد ،محل تولد ،و نمبر تذکره) درست درج شود.

-

اسناد شما در ختم طی مراحل عنوانی مقام محترم وزارت مکتوب شده ،به زودترین زمان به منظور گرفتن تایید ی به وزارت مراجعه نمایید.

صنف

سمستر

سال

مضمون

چانس اول

چانس دوم

تذکر :در صورتی که موصوف چانس خورده است در جدول فوق ذکر شود.

مدیریت تدریسی...................................:

ریاست پوهنحی ......................................:

چانس سوم

