
 دٍلت جوَْری اسالهی افغبًستبى

 ٍسارت تحصیــــــــــالت عبلی

 ریبست عوَهی پٌَّتَى ّزات

 هعبًٍیت اهــــَر هحصالى

 هذیزیت عوَهی راجستزیشي
 فَرم درخَاست شوَلیت بِ بذل اعبشِ

  ( : )سبل فزاغت (  : )لیسِ (  : )تخلص (  : )ٍلذیت (  : )ٍلذ (  ): اسن

 (                ):  ٍ ًوزُ اخذ کبًکَر (                                    ):  ًوبزID          (  : )دیپبرتوٌت        (  ): پٌَّحئی

 سکًَت اصلی

سزن، کَچِ ٍ 

 ًوبز هٌشل
 هالحظبت ٍالیت ٍلسَالی ًبحیِ/ لزیِ گذر

      

       سکًَت فعلی

 (  )ٍالیت  (             )ًوبز ثبت  (             )جلذ )                ( صفحِ  (                  : )هحل صذٍر تذکزُ (                           ): ًوبز تذکزُ

 دٍاسدّن یبسدّن دّن صٌف

    هحل ٍ ًبم هکتب

     هحل ٍظیفِ پذر

   دارائی ٍلی هحصل      ًوبز تلفي هحصل

   خبًن/ دارائی شَّز  دارائی هحصل

 . آًچِ در فَرم شوَلیت بِ بذل اعبشِ ثبت شذُ صحت دارد

پزداخت ّوِ هصبرف را , هطببك بِ لبًَى خَد را سشاٍار هحزٍم اس بذل اعبشِ داًستِ , ّزگبُ هیبى ًَشتِ هي در فَرم  ٍدیگز اسٌبد رسوی  هزبَط بِ هي اختالف ظبّز گزدد

 . بٌبءً اهیذٍارم کِ بٌذُ را شبهل بذل اعبشِ ًوبییذ. هتمبل هیشَم

 بب احتزام 

 1398/          /      تبریخ                  اهضبء هحصل                 ( )اسن هحصل 

 !                                     ( )ریبست هحتزم پٌَّحئی 

 . را در آى تحصیل ًوَدُ بِ گًَِ هفصل ٍ دلیك هعلَهبت دّیذ12هحل سکًَت هطببك بِ تذکزُ تببعیت ٍ هکتبی کِ هحصل صٌف  ,بزحبلی اس 

 بب احتزام 

 

 پٌََّال لبّزُ رسَلی

 هعبٍى اهَر هحصالى پٌَّتَى ّزات 

 :تصذیك پٌَّحئی هزبَطِ اس صَرت ثبت ًبم هحصل

اس شوَلیت هحصل فَق الذکز تصذیك هی ًوبیذ کِ هَصَف  (                                 )پٌَّحئی 

هَفمبًِ سپزی ًوَدُ فعال (                                     ) رادر هکتب12ٍ صٌف(                                    )هسکًَِ

 . هی ببشذ (  ) بب فیصذی 1398سبل  (  )ٍ سوستز  (           )هحصل بزحبل صٌف 

 بب احتزام 

 

 1398/        /تبریخ               اسن ٍ اهضبء هذیز تذریسی 

 1398/        / تبریخ              اهضبء ٍ هْز ریبست پٌَّحئی 

 ًظز کویسیَى هَظف هَسسِ تحصیلی

 

 

 
 عکس        

 
 



 :رهنمائی طی مراحل فورم متذکره 
 

کاپی تذکره همرا بایک قطعه عکس خویش را ضمیمه فورم نموده و بصورت کامل خانه پری , بخش اول فورم را بدون قلم خوردگی وتراش : 1
. نمائید

جهت احکام به تعمیر ریاست پوهنتون  منزل دوم معاونیت امور محصالن مراجعه نمائید                : 2

. جهت  ارائه معلومات به ریاست پوهنحی مربوطه خویش مراجعه نمائید : 3

. آمریت مالی و حسابی مراجعه نمائید , منزل اول , جهت بررسی و تائیدی کمیسیون موظف به تعمیر ریاست پوهنتون : 4

 


