
 جمٍُری اسالمی افغاوستان    

                          یَسارت تحصیالت عال                                                      

                   خصُصی عالی سسات تحصیالتمؤٌاَپٌُىتُنریاست                                        

غالبپٌُىتُن   

 )ٌزات(

 تعٍدوامً

 محصل عشیش:  

 در داشته و خدمت به مردم را دانش افتخار علم و فراگیری مصمم در فعال و واندیشمند، حیث یک جوان متعهدمن امیدواریم که شما

 بافراهم نمودن شرایط مناسب و گفته،تبریک  را موفقیت شما پوهنتونهیئت رهبری  ید.ینما ادا خویش راجامعه رسالت  ساختار

 ید. ینما ادا ولیت خویش راؤفضای اکادمیک مس درایجاد تا نمایدتقاضا می این آرمان مقدس یاری رسانیده و در را امکانات شما

 ذیل حتمی است: رعایت موارد اکادمیک، محیط سالم و درایجاد 

 ؛تمام قوانین نافذه کشور قانون اساسی و ،اسالمشعایردین مقدس  پایبندی به اساسات و احترام و .1
 ؛غالبپوهنتون  های وزارت تحصیالت عالی ونامه فیصله مصوبات و مقررات، تمام لوایح، اطاعت از عایت ور .2
 ؛پوهنتونمنسوبین  استادان، هیئت رهبری،احترام به  .3
 ؛اکادمیک باهمصنفیان برقراری روابط حسنه و و پوهنتوناحترام متقابل به محصالن  .4
 ؛ساعات درسی خاموش نمودن مبایل در دروس و به موقع در حضور صنوف و و پوهنتوندسپلین  رعایت نظم و .5
 ؛پوهنتون سرسبزی لوازم و وسایل، محیط حفاظت از پاکی صنوف و امرنظافت و همکاری در .6
 ؛جارحه ناریه و ةآوردن هرنوع آل اجتناب از و زمان ورود در پوهنتونداشتن کارت هویت  .7
 ؛مسکرات استعمال دخانیات و خودداری از هرنوع اعمال منافی اخالق و اجتناب از .8
 ؛پوهنتونداخل  ایدیولوژیک در گروهی و هرنوع فعالیت سیاسی، اجتناب از .9

 ؛منکرات پرهیز از رعایت حجاب اسالمی و .11
 تخریب کارانه و ،خشونت آمیزهرنوع فعالیت های  خودداری از سمتی و مذهبی و لسانی، هرگونه تعصبات قومی، اجتناب از .11

 ؛بشری اعمال ضد
 ؛نزاکت های اجتماعی رعایت عفت کالم و به آزادی بیان و ماحترا .12
دری غالب و سایر شفاخانه های خصوصی سپری اک وژی دوره ستاژ خویش را در شفاخانةمحصلین طب معالجوی و ستوماتول .13

 نمایند. می

 محصل مکلف است که:

 پانزدهم ({ نمرات صنف چهاردهم و یتوت هاتی)فارغین انس دوازدهم، یازدهم و }صنف دهم، مکتبنمرات دوره  شهادتنامه و .1
 تسلیم نماید. پوهنتوناز مرجع مربوطه به اداره  را

 .ایدع تحویل نمبه موق را فیس خود .2
 تکمیل نماید. سوانح مربوطه اش را .3

 (                                              )          لشصت محص و امضا                                                         

        (                                             )        دارنده تذکره نمبر (                           )      فرزند (              اینجانب)            

 تضمین نموده در شخصیت محصل فوق الذکر اهلیت و (از            بانمبرتماس)                      (                        )    مسکونه

 باشم. می جانب موصوف، بنده جوابگو کدام عمل خالف از صورت بروز

 (      ضامه)     محل امضای                                                                             

    931/                /                     تاریخ:                                                                                   

    **یادآَری:کاپی تذکزي ضامه ضم تعٍدوامً الشامی است.

 

کنندهتضمین ی فوتو  

 

 فوتو محصل


