عکس 4 x 3
با بګروند سفید که
جدیدا اخذ شده باشد.

پوهنتون دعوت

توجه  :خانه پری تمام بخش های این فورم الزامیست
پاملرنه  :د دی فورم د ټولو برخو ډکول اړین او حتمی دی

جمهوری اسالمی افغانستان
حق الشمول (

) افغانی

عکس 4 x3 :کی چی
نوی اخیستل شوی وی
او بګروند یی سپین
وی.

د ازموینی ملی اداره
فورم ثبت نام داوطلبان امتحان کانکور مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی

مشخصات داوطلب  /د ګدون کوونکی ځانګړنی

نوت :حروف هر نام را به ګونه جداګانه در خانه های خلی زیر بنویسید.
یادونه :د هر نوم توری په بیله توګه په تشو ځایونو کی ولیکئ.

نام  /نوم
نام پدر  /د پالر نوم
تخلص  /تخلص
نام پدر کالن  /د نیکه نوم
محل تو /د زیږیدل ځای

سال تولد  /د زیږیدو کال
جنس  /جنس

ذکور  /نارینه [ ] اناث  /ښځینه [ ]

زبان مادری  /مورنی ژبه
متفرقه [

حالت مدنی  /مدنی حالت

مجرد [

لسان امتحان  /د ازموینی ژبه

پشتو [

متاهل [ ]

]

دری [

]

]

]

نوع امتحان  /د ازموینی ډول

عمومی [ ]

انستیتیوت

(  ) ....................................پوهنځی ( )..............................دیپارتمنت  /څانکه ( )..............................فیصدی().................

اقارب داوطلب  /د ګډون کوونکی خپلوان
نوع قرابت  /د خپلوئ ډول

نام  /نوم

وظیفه  /دنده

محل وظیفه  /د دندی ځای

شماره تماس  /د اړیکی
شمیره

.1
.2

سکونت فعلی داوطلب  /د ګډون کوونکی اوسنی استوګنځی
آدرس خانه  /د کور پته

ناحیه – قریه – ناحیه – کلی

شهر-ولسوالی/ښار -ولسوالی

والیت

شماره تماس  /د اړیکی
شمیره

سکونت اصلی داوطلب  /د ګډون کوونکی اصلی استوګنځی
والیت

آدرس خانه – د کور پته

معلومات تذکره  /د تذکری معلومات

ناحیه – قریه /ناحیه کلی

شهر  /ښار
ولسوالی

معلومات پوهنتون و فورم  /د پوهنتون او فورم معلومات

جلد  /ټوک

پوهنتون

صفحه  /پاڼه

پوهنځی
دیپارتمنت  /څانکه

شماره ثبت  /ثبت شمیره
نمبر عمومی  /عمومی شمیره

نمبر مسسل فورم /د فورم پرله پسی شمیره

د ګډون کوونکی ژمنه :پورتنی معلومات می سم او مکل ډول ،پرته له تیروتنی او قلم توږلو ،جعل او تزویر لیکلی دی .په فورم کی د غلطو معلوماتو لیکلو مسوولیت زما پر خپله غاړه
دی
تعهد داوطلب  :معلومات فوق صحیح ،مکمل و دقیق بوده ،به قلم خودم بدون کدام اشتباه ،قلم خورده گی ،جعل و تزویر درج فورم ګردیده .در صورت عدم صحت معلومات ،مسوولیت
به دوش خوددم می باشد

امضا دواطلب

* *Private Education Sector
PrivateEducationSEctor

(

)

تائید و مهر ریاست پوهنتون مربوطه
(

)

تائید پوهنتون دعوت
(

)

