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 مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی

 امتحان دولتی بست های اکمال تخصص

 

جمهوری اسالمی افغانستان       

 

 

انه در خانه های خالی زیر بنویسید.جداگنوت: حروف هر نام را به گونۀ مشخصات داوطلب:                                                      

 نام               

 نام پدر               

 تخلص               

 نام پدرکالن               

 سال تولد  لسان امتحان دری  }       { پشتو   }       {

اناث }     {       {         }ذکور حالت مدنی مجرد }       { متاهل }       {  جنس 

{                             { دیپارتمنت }                               { پوهنحی }                                                           }  

{                             { دیپارتمنت }                               { پوهنحی }                                                           }  

دولتی تحصیلی مؤسسۀ  
 مؤسسه تحصیلی خصوصی

 اقارب کاندید:

تماس شمارۀ  نام نوع قرابت وظیفه محل وظیفه 

    1.  

    2.  

 سکونت فعلی کاندید:

تماس شمارۀ ولسوالی -شهر والیت  قریه -ناحیه    ادرس خانه 

     

 سکونت اصلی کاندید:

ولسوالی -شهر قریه -ناحیه    آدرس خانه والیت 

    

 معلومات تذکره: معلومات تحصیلی و فورم:

 جلد  سال فراغت دورۀ تحصیلی 

 صفحه  کود رشتۀ تخصص 

 Exit-Exam امتحان آی دی    شماره ثبت   

Exit-Exam نمره )                  ( سال  )                   ( نتیجۀ امتحان    )صکوک(نمبرعمومی        

گی، جعل و تزویر درج قلم خورده   به قلم خودم بدون کدام اشتباه،  مکمل و دقیق بوده، تصدیق می نمایم که معلومات مندرج این فورم صحیح، :کاندیدتعهد

امضای کاندید                                                                             گردیده است. در صورت عدم صحت معلومات، مسؤولیت به دوش خودم می باشد.  

)                          (  .     تنها فارغان مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی مکلف به تایید ریاست پوهنتون ها و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی می باشد توجه:  

     مالحظه شد مقام معینیت امور محصالن                                                                          تایید و مهر ریاست پوهنتون          پوهنحی      ایید و مهر ریاست ت  

    

بست های اکمال تخصص امتحان دولتی فورم ثبت نام 

 وزارت صحت عامه

 

1399سال    

 

 

وند سفید که جدیداً با بگر

اخذ شده باشد، فوتو 

 کاندید با مهر موسسۀ

  تحصیلی تأیید گردد.

3x4  عکس 

 

( افغانی در روز ثبت  500حق الشمول امتحان مبلغ ) 

اخذ میگردد. و توزیع کارت  معلومات بایومتریک  

 

 تایید و مهر ریاست پوهنتون ها و

 مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی

 

                                                     

 مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی

 مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی

 

       )                              ( 

تحصیالت عالی خصوصیمؤسسات   

 

)                              ( 

 مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی

 

       )                              ( 

 مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی

 

       )                              ( 

 مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی
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