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

/

/

فورم درخواست دیپلوم فراغت

13

دری/پشتو
نام :

نام پدر:

تخلص:

انگلیسی
سال تولد( شمسی):

/

father name:
سال شمولیت:

نمبرعمومی تذکره(

last name:

سال فراغت:

درجه تحصیلی اخذ کرده:

/

Name:

رشته تحصیل:
بخش شبانه /روزانه:

) سکونت اصلی( :

نمبر تلفون(:

 13سال تولد(میالدی):

/

/
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فوتو
)

) سکونت فعلی(:

)

) ایمیل آدرس(:

عنوان منوگراف( ).................................................تاریخ دفاع منوگراف:
/ /
تاریخ درخواست:

/

/

 13استاد رهنما:

)! شهرت موصوف را در مطابقت با اسناد موجود آن پوهنحی(اسناد شمولیت,ثبت نام و سوابق تحصیلی)
پوهنحی محترم(
بررسی نموده در صورت صحت داشتن فورم متذکره را تایید نمایید؛ اگر مالحظاتی وجود دارد؛ ذریعه نامه رسمی خبر داده شود.
پوهنوال قاهره رسولی
معاون امور محصالن
تایید پوهنحی مربوطه :شهرت درخواست دهنده در مطابقت با اسناد موجود این پوهنحی(اسناد شمولیت,ثبت نام و سوابق تحصیلی) بوده ،تایید میباشد.
مدیریت تدریسی ............................... :
معلومات درج شده صحت دارد.

مدیریت عمومی امور فارغان............................:

ریاست پوهنحی.............................................:
شماره مسلسل دیپلوم چاپ شده...........................:

نکات قابل توجه برای متقاضیان اخذ دیپلوم !
-

شهرت خویش را به طور دقیق مطابق به تذکره زمان شمولیت به پوهنتون  ،پاسپورت و شهادتنامه در فورم درج نمایید.
کاپی تذکره خویش را با فورم ضمیمه کرده به مدیریت اجراییه معاونیت محصالن 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 را به مدیریت عمومی فارغان تحویل دهید .
سافت عکس خویش را به اندازه  3*4و با پشت زمینه سفید تهیه و در فلش یا سی دی همراه داشته باشید(.اسکن عکس پذیرفته نمی شود).
فلش حاوی سافت عکس باید خالی و صرف دارای سافت عکس باشد .
مبلغ  1000افغانی پول نقد که قیمت هر قطعه دیپلوم انگلیسی می باشد ،همراه داشته باشید تا در هنگام چاپ دیپلوم مسئول مربوطه از شما اخذ نماید.

 اسناد چاپ وتایید شده به هیچ عنوان قابل تغییر نمیباشد ،بنا َء هنگام درج مشخصات در فورم و چاپ دیپلوم 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.

