دولت جمهىری اسالمی افغاوستان
وزارت تحصیالت عالی
ریاست عمىمی پىهىتىن هرات
معاوویت امىر محصالن
آمریت امىر محصالن
مدیریت عمىمی ثبت و راجستریشه

نمبرصادره :عـــــــــــــــــــ

فورم اخذ منفکی

تاریخ صادره :

/

فوتو محصل

به ریاست محترم پوهنتون والیت هرات !
نام پدر

دیپارتمنت قبول شده

نام پدرکالن

سال شمول

نمبرتذکره

سال و سمستر فعلی

IDنمبر کانکور

سال فراغت از لیسه

نمره اخذشده کانکور

نام لیسه

بخش اول

نام و تخلص

پوهنحی قبول شده

دلیل انفکاک از پوهنحی ؟
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شماره تماس:

آنچه در فورم ثبت گردیده با یک ورق کاپی تذکره ام صحت دارد,هرگاه میان نوشته من در فورم اختالف ظاهر گردد خودم مسئوول آن میباشم .
اسم و امضا محصل

.......................................................................................................

ریاست محترم پوهنحی !..................................................
بااحترام

بخش دوم

بمالحظه اسناد از سال شمولیت و حق منفکی موصوف معلومات ارائه و در صورت موافقه و یا عدم موافقه ابراز نظر نمائید .

پوهنوال قاهره رسولی
معاون امور محصالن پوهنتون هرات
مدیریت محترم تدریسی! در این رابطه برویت اسناد خویش معلومات ارائه دارید .
با احترام
رئیس پوهنحی ...............
بخش سوم

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

اسم رئیس پوهنحی........................................................
امضاء و تاریخ ................................................

اسم مدیر تدریسی پوهنحی ...........................................................
امضاء و تاریخ ..........................................

منظوری ریاست پوهنتون هرات !

پوهندوی دکتور عبدهللا فایز
رئیس پوهنتون هرات

بخش چهارم

بااحترام

تاریخ

/

1398/

رهنمائی طی مراحل فورم متذکره :
 :1بخش اول فورم را بدون قلم خوردگی وتراش بصورت کامل خانه پری نموده و کاپی تذکره همرا بایک قطعه عکس خویش را ضمیمه فورم
نمائید.
 :2بخش دوم فورم را جهت احکام معاونیت امور محصالن به تعمیر ریاست پوهنتون منزل دوم مراجعه نمائید
 :3بخش سوم فورم را جهت ارائه معلومات و موافقه یا عدم موافقه به ریاست پوهنحی مربوطه خویش مراجعه نمائید .
 :4بخش چهارم فورم را جهت منظوری به تعمیر ریاست پوهنتون منزل سوم به ریاست پوهنتون مراجعه نمائید.
 :5جهت صادره فورم ،از فورم خویش دو نقل کاپی رنگه گرفته به آرشیف معاونیت امور محصالن تعمیر پوهنحی ساینس منزل دوم مراجعه
نمائید .

