
افغانستان یجمهوری اسالم  

 وزارت تحصیالت عالی

علمیمعینیت   

ارتباط خارجه وتنظیم بورس هاریاست   

بورس تحصیلی متقاضیفورم درخواست   
 

 گاهی کامل اقرار میدارم که من یک تبعه افغان هستم و اظهاراتم در این درخواست درست میباشد.آبا  –1

و تقاضای تبدیلی رشته را نه نموده و بعد از  تحصیالت خویش را مطابق مقرره بورسها و قوانین نافذه کشور بورس دهنده تکمیلنمایم که بعد از اعزام به کشور بورس دهنده یتعهد م– 2

ت گردم، در صورکشور بورس دهنده را احترام نموده و هیج نوع عمل خالف را در جریان تحصیل مرتکب نمی قوانین، ارزشها و فرهنگ ختم تحصیل دو باره به وطن بازگشت مینمایم،

 تابع قوانین با صالحیت می باشم.تخلف 

ارند در غیر زمطالعه تعهدنامه متذکره کاندیدان نباد در فورم امضا و یا شصت بگ)بدون  را به طور دقیق مطالعه نموده و به آن پابند میباشم.ماده یی  14تعهد نامه  – 3

 مسئولیت بعدی به دوش کاندید میباشد(
شامل اسناد تحصیلی، تعلیمی، تذکره، پاسپورت و غیره امور بورسیه تحصیلی ام خویش، ت اشتباه و متضاد با سایر اسناد ابه این وسیله تعهد می سپارم در صورتیکه به دلیل معلوم – 4

 از طرف وزارت تحصیالت عالی و سفارت ذیربط طی مراحل نگردد حق شکایت ندارم

 کاندید اءشصت کاندید                                   امض                                                    139    تاریخ:    /       /

متقاض یشهرت مکمل   

 

 محل نصب تصویر

  این بخش توسط کارمند مسئول خانه پری میگردد

 :تخلص            اسم:                                              
 :نمبر ID کشور سال مقطع

    

 اسم پدر:                                           اسم پدرکالن نمبر تذکره 

  نوعیت تاریخ روز ماه سال جلد 

 هـ ش    صفحه  تاریخ تولد

 میالدی    نمبر ثبت 

در صورتیکه کاندید استاد پوهنتون و یا کارمند رسمی دولت باشد 

 بخش ذیل را نیز خانه پری و تکمیل نماید

سکونت  والیت ولسوالی /ناحیه قریه

    اصلی

 سکونت فعلی والیت ولسوالی /ناحیه قریه استاد پوهنتون / اداره مربوطه:

    استاد پوهنحی / ریاست:

 متاهل                                  حالت مدنی:          مجرد   درجه تحصیل:

 مذکر                                    جنس:                   مونث   رتبه علمی / بست: 

 فراغت:                          سال فراغت: محلاسم مکتب:                                      رشته تحصیلی:

                  تاریخ انقضآ تاریخ صدور نمبر پاسپورت

 

 اسم پوهنتون فراغت:                       پوهنحی:                                  سال فراغت:

   

 

 تحصیلی:کشور بورس دهنده:                                   دوره 

 خیر بلی                         آیا قبآل به کدام بورس ثبت نام نموده اید:        

 اگر بلی، وضعیت خویش را در بورس که کاندید کرده اید شرح دهید:

 شماره تماس کاندید: : 1 : 2 ایمیل آدرس:

 شماره تماس اقارب نزدیک:

1                                    :           2 : 

 مادر         برادر                :          پدر  شماره تماس پدر و یا اعضای فامیل:    

                                 

 خیر               نمره                بلی   سند تافل:   :3:                                       2:                                                         1

 

 خیر  نمره                       بلی         :  ایلسسند

آزاد / فیصدی  نمبر کانکور سایر موارد

 نمرات

 معیار معرفی کاندید بورسیه

   

 خیر                   در صورتیکه جواب بلی باشد نوعیت جرم و مجازاتی که محکوم گردیده اید، تشریح نمائید . بلی                         آیا سابقه جرمی دارید:  
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