
یــــــــالــــــــالت عـــــیـــصـــحــوزارت ت  

یـــــوصـــصــی خـــالــــالت عـــیــصــحــات تـــســسؤـــم ا وــــهــونـــتــنــوهـــپت ــــاســری  

   رات (ــب ) هـــالــــغون ـــتــنــوهــپت ـــــاســــری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــی ـــحـنــوهـــت پـــاســری  

             ت      ـــرپــکــسـرانـت تــواسـورم درخــف                                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــشماره مسلسل 

931تاریخ ...../......./.....                            

 

 

      : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتی/ انستیت لیسه                                 ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: نام
ــــــــــــــــــــــــــتذکره: ـــــــــــــــــــــکوک صنمبر            
 

: وتی/ انستیت سال فراغت از لیسه                                 ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :تخلص
ــــــــــــــعـــــــ   ـــــــــــــــ   صـــــــق  ـجلد: ــــــــ              ــــــــــــــــــــــ  

 
سال شمولیت به پوهنتون:                             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :پدر نام

      ـــــــــــــــــــــــــــــ
              

سال فراغت از پوهنتون:                             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ولدیت
          ــــــــــــــــــــــــــــــ

         
  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ تحصیلی: رشتۀ                         /      /         :   به شمسی لدتاریخ تو

 
ــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: دیپارتمنت                ــــ ازطریك کانکور پوهنتون: ـــــــــــــــــــــــــــ       

           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتماس: ــــــــــــــــــــ ةشمار  عصر □صبح     □تایم درسی:     

 
:  به فارسی نوگرافم عنوان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

منوگراف به انگلیسی:  عنوان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

، تخلص و با حروف بزرگ / دیپلوم انستیتیوت مکتب بر اساس شهادت نامة) نام و نام پدر( مشخصات انگلیسی نوت: 

 بر اساس پاسپورت خانه پری گردد.تولد تاریخ 

ID#: ______________________________  خویش  محصلی ی دی نمبر را به طور کامل از روی کارت هویت)آ

ید(      یدرج نما  

Name: __________________________________ 

 عکس



Last Name: _____________________________                  

F/ Name: ________________________________ 

School / Institute Name: ___________________________________  اسم مکتب / انستیتیوت خویش را(

       ید(      یل دلیك آن درج نمااسپ از روی دیپلوم با

Place of Birth: _______________ 

Date of Birth:             /              /                   (DD/MM/YYYY)         

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :درخواست دهنده امضای

 نوت: 

متفاوت  مکتب / دیپلوم انستیتیوت نام پدر( در پاسپورت و شهادت نامۀکه مشخصات انگلیسی )نام و  در صورتی -9

/ دیپلوم را اصالح نموده تا مشخصات شهادت نامه خویش  / دیپلوم انستیتیوت مکتب مۀ؛ لطف نموده شهادت ناباشد

برای / دیپلوم انستیتیوت و پاسپورت مشابه یکدیگر گردند. مشخصات انگلیسی طبك شهادت نامه انستیتیوت 

 باشد. وزارت تحصیالت عالی مدار اعتبار می

 ،لطف نموده لبل از خانه پری این فورم کس داشته باشدبعیت محصل نیاز به تجدید عکه تذکره تا در صورتی -2

 غیر آن از پذیرش فورم معذوریم.د دریذکره خویش را تجدید عکس نمایت

رو از دوکاپی رنگه پشت و  -2      ؛دو کاپی رنگه از تذکره تابعیت -9اسناد الزم برای درخواست ترانسکرپت: )  -3

 ؛تو نمرات انستیتیو مکتب / دیپلوم شهادت نامة

 .(سفید با پشت زمینۀ 4*3لطعه عکس سایز  92  -5     ؛فورم سجل و سوانح محصل -4    ؛سافت عکس -3 

 

 ید.نمایی پرخانه جداگانه  واضح و، گجدول ذیل را با حروف بزر

 اسم
                 

Name 
                 

 تخلص
                 

Last 
Name 

                 

 ولد
                 

Father 
                 

 ولدیت
                 

G/Father 
                 



 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ونمرات درخواست دهنده را  یدیبه رویت اسناد معلومات فوق را تا ی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حریاست محترم پوهن

 ید .یمحفوظ همراه فورم ارسال نما ةبه گون

 

 بااحترام                                                                            

 معاون امور محصالن                                                                   

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ی مربوطه : حید پوهنیتا

 ی : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاسم رئیس پوهن              اسم مدیرتدریسی : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامضا               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ             : ــــــــــــــامضا   

 


