جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت تحصیالت عالی
معینیت علمی

ریاست روابط بین المللی وتنظیم بورس ها
فورم درخواست متقاضی بورس تحصیلی

P001

شهرت مکمل متقاضی
اسم:

این بخش توسط کارمند مسئول خانه پری میگردد

تخلص:

اسم پدر:

اسم پدرکالن

نوعیت تاریخ
تاریخ تولد
سکونت

 IDنمبر:

روز

سال

ماه

میالدی

نمبر ثبت
قریه

ولسوالی /ناحیه

در صورتیکه کاندید استاد پوهنتون و یا کارمند رسمی دولت باشد
بخش ذیل را نیز خانه پری و تکمیل نماید

ولسوالی /ناحیه

والیت

استاد پوهنتون  /اداره مربوطه:

قریه

فعلی
حالت مدنی:
جنس:

محل نصب تصویر

جلد

ها ش

اصلی
سکونت

سال

نمبر تذکره

صفحه

والیت

کشور

مقطع

استاد پوهنحی  /ریاست:

متاهل 
مذکر 

مجرد 
مونث 
محل فراغت:

اسم مکتب:
اسم پوهنتون فراغت:

پوهنحی:

کشور بورس دهنده:

دوره تحصیلی:

آیا قبآل به کدام بورس ثبت نام نموده اید:

درجه تحصیل:
رتبه علمی  /بست:
رشته تحصیلی:

سال فراغت:
سال فراغت:

نمبر پاسپورت

 بلی

تاریخ صدور

تاریخ انقضآ

 خیر

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

:2

:1

شماره تماس پدر و یا اعضای فامیل:

پدر 

ایمیل آدرس:

مادر 

برادر 

شماره تماس اقارب نزدیک:
:1

:1

:3

:2
آزاد  /فیصدی

معیار معرفی کاندید بورسیه
آیا سابقه جرمی دارید  :بلی

نمرات

 خیر

سند تافل :
نمبر کانکور

سایر موارد

:2
بلی

سندایلس  :بلی

نمره
نمره

 خیر
 خیر

در صورتیکه جواب بلی باشد نوعیت جرم و مجازاتی که محکوم گردیده اید ،تشریح نمائید .

 -1با آگاهی کامل اقرار میدارم که من یک تبعه افغان هستم و اظهاراتم در این درخواست درست می باشد.
 -2تعهد مینمایم که بعد از اعزام به کشور بورس دهنده تحصیالت خویش را مطابق مقرره بورسها و قوانین نافذه کشوور بوورس دهنوده تلمیول و تقاضوا
تبدیلی رشته را نه نموده و بعد از ختم تحصیل دو باره به وطن بازگشت می نمایم ،قوانین ،ارزشها و فرهنگ کشور بورس دهنده را احترام نموده و هوی
نوع عمل خالف را در جریان تحصیل مرتلب نمی گردم ،در صورت تخلف تابع قوانین با صالحیت می باشم.
 -3تعهد نامه  14ماده یی را به طور دقیق مطالعه نموده و به آن پابند می باشم( .بدون مطالعه تعهدنامه متذکره کاندیدان نباید در فورم امضا و یاا
شصت بگذارند در غیر مسئولیت بعدی به دوش کاندید می باشد).
 -4به این وسیله تعهد می سپارم در صورتیله به دلیل معلومات اشتباه و متضاد با سایر اسناد خویش ،شامل اسناد تحصیلی ،تعلیمی ،توذکره ،پاسوپورت و
غیره امور بورسیه تحصیلی ام از طرف وزارت تحصیالت عالی و سفارت ذیربط طی مراحل نگردد حق شلایت ندارم.
تاریخ/ :

1400 /

شصت کاندید

امضاء کاندید

?Please consider the environment – do you really need to print this form
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تعهدنامه
P002
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1رهنمود بورس های تحصیلی را مطالعه دقیق نموده جداً به آن عمل می نمایم.
 .2این بورس را بخش از سرمایه ملی و اعتماد مردم افغانستان نسبت به خود دانسته و موفقیت در این امر را مسئولیت دینی و ملی خود می شمارم.
 .3همه دشواری های ناشی از محیط تحصیلی را به خاطر کسب تخصص و آماده گی برای مردم نیازمند خود قلباً پذیرفته و قوانین کشور میزبان را جداً
رعایت میکنم.
 .4در صورت عدم موفقیت در تحصیل تمام مصارف بورسیه تحصیلی را جبران مینمایم.
 .5ترک یا انصراف از بورس تحصیلی را تخطی از اصول دانسته و قبول دارم تا مطابق قوانین نافذه کشور با من بر خورد صورت گیرد.
 .6در کشور میزبان ،ممثل تهذیب و فرهنگ واالی کشور خود بوده و از هر نوع انحرافات اخالقی که مسبب منافی هویت ملی ما شود اجتناب مینمایم .
 .7بعد از ختم تحصیل و برگشت به وطن ،حد اقل به مدت دوره تحصیل (بورسیه) در چوکات دولت کار میکنم.
.8

از رشته تحصیلی بورس خود آگاه بوده و در صورتیکه حق تغیر آن از طریق وزارت تحصیالت عالی بررایم داده نشرود ،هریو نروع شرکایات نداشرته و
تحصیل خود را ادامه میدهم.

.9

از کلیه شرایط این بورس ،اعم از شرایط وزارت تحصیالت عالی ،کشورمیزبان ،پوهنتون و رشته تحصیلی ام واقف و آگاه شده ام.

 .11درجریان این پروسه ،یعنی از آغاز الی ختم ،تمام اسنادم قانونی بوده و عاری از ریا کاری و تذویر بوده و در صورت خالف ،مسئولیت به دوش خرودم
بوده و حاضر به جبران تمام خساره مادی و معنوی به جمهوری اسالمی افغانستان هستم.
 .11کاندیدی من صرف به همین بورس بوده و وابسته به پذیرش توسط کشور بورس دهنده است درصورتی که کشور بورس دهنده مرا نپذیرد ،هیو گونه
ادعایی مبنی بر مستحق بودن به این بورس و سایر بورس ها را ندارم.
 .12در صورتیکه ضرب االجل معینه بورس از طرف من مراعات نگردد ،هرنوع ضرریکه به این پروسه وارد میگردد مسئولیت آن نیز به دوش بنده می باشد.
 .13با امکانات و سهولت های فراهم شده ازطریق این پروگرام و بورس قناعت کامل داشته و هیچگونه توقع مادی بیشتر نخواهم داشت.
 .14به هیو وجه حق اشتراک بیشتر از یک بورس را ندارم تا زمانیکه پذیرش یا عدم پذیرش ام ازجانرب کشروربورس دهنرده بره وزارت تحصریالت عرالی
اطمینان داده نشود و اگرخود را کاندید بورس کشور دیگرنمایم حاضرام تمام مصارف بورس که به این دلیل ضایع شود را بپردازم .
) فرزند(

اینجنانب (

تعهد میدارم که با استفاده از یک بورس تحصیلی دوره(

) دارنده تذکره نمبر(

) درهر رشته که از طریق وزارت تحصیالت عالی به کشور (

اعزام میگردم موارد فوق الذکر را آگاهانه مطالعه نموده و به تطبیق آن متعهد میباشم.

با احترام

شصت و امضا کاندید

تاریخ

/

1411 /

) استاد /کارمند /باشنده

(

)
)
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شخص اول تضمین کننده :
) دارنده نمبر تذکره .....................................کارمند/

این جانب .....................................ولد .....................................قرابت با کاندید (

استاد پوهنتون /وزارت /ریاست ......................................و یا باشنده والیت  ................ولسوالی  ................قریه ......................ضمانت می نمایم
که محترم  ...................................فرزند .................................فارغ التحصیل لیسه/پوهنتون .........................................به کشور.....................غرض

نصب عکس

تحصیل اعزام میگردد ،موصوف بعد از ختم پروگرام دوباره به وطن بازگشت و ایفای وظیفه میدارد .در صورتیکه نامبرده بعد از مواصلت

تضمین کننده

منظوری بورس از مرجع بورس دهنده حاضر به رفتن نباشد و یا قبل از معیاد ختم تحصیل به وطن بازگشت و یا ترک تحصیل نماید،
مسئول جبران خساره مطابق مقرره تنظیم بورسهای ملکی می باشم و یا در صورت ضرورت دولت از کار در ادارات دولتی اجتناب نماید
یا در کدام کشور پناهنده گردد بنده اصوالَ مسئول و جوابگو در برابر مقررات و قوانین دولت میباشم.
بااحترام امضاء یا شصت (:
تصدیق وکیل گذر :اینجانب  ..............................................وکیل گذر قریه  ..........................................ولسوالی/ناحیه...................................تصدیق می نمایم که محترم..................................................
فرزند................................ ................درمنطقه مذکور زنده گی می نماید و از سکونت آن تصدیق می گردد.
امضاء( :

)

مهر( :

) تاریخ:

۱۴۰۰ /

/

تصدیق ولسوالی /ناحیه :مح ترم...........................که فعال ً وکیل برحال قریه.........................بوده ،تصدیق می گردد .امضاء(:

)

) مهر( :

تصدیق اداره رسمی از برحالی تضمین کننده :وزارت/اداره/پوهنتون .............................................ریاست.............................................تصدیق می داردکه محترم .................................................
به حیث کارمند رسمی این مرجع بوده و از برحالی شان تصدیق گردید .امضاء ت صدیق کننده( :

) تاریخ:

) مهراداره(:

/

۱۴۰۰ /

شماره های تیلفون شخص تضمین کننده................................ 3................................2................................1 :

شخص دوم تضمین کننده :
) دارنده نمبر تذکره .....................................کارمند/

این جانب .....................................ولد .....................................قرابت با کاندید (

استاد پوهنتون /وزارت /ریاست ......................................و یا باشنده والیت  ................ولسوالی  ................قریه ......................ضمانت می نمایم

نصب عکس تضمین

که محترم  ...................................فرزند .................................فارغ التحصیل لیسه/پوهنتون .........................................به کشور.....................غرض

کننده

تحصیل اعزام میگردد ،موصوف بعد از ختم پروگرام دوباره به وطن بازگشت و ایفای وظیفه میدارد .در صورتیکه نامبرده بعد از مواصلت
منظوری بورس از مرجع بورس دهنده حاضر به رفتن نباشد و یا قبل از معیاد ختم تحصیل به وطن بازگشت و یا ترک تحصیل نماید،
مسئول جبران خساره مطابق مقرره تنظیم بورسهای ملکی می باشم و یا در صورت ضرورت دولت از کار در ادارات دولتی اجتناب نماید
یا در کدام کشور پناهنده گردد بنده اصوالَ مسئول و جوابگو در برابر مقررات و قوانین دولت میباشم.
)

بااحترام امضاء یا شصت (:

تصدیق وکیل گذر  :اینجانب  ..............................................وکیل گذر قریه ..........................................ولسوالی/ناحیه...................................تصدیق می نمایم که محترم..................................................
فرزند................................................درمنطقه مذکور زنده گی می نماید و از سکونت آن تصدیق می گردد.
امضاء( :

)

مهر( :

) تاریخ:

/

۱۴۰۰ /

تصدیق ولسوالی /ناحیه :محترم...........................که فعال ً وکیل برحال قریه.........................بوده ،تصدیق می گردد .امضاء(:

)

) مهر( :

تصدیق اداره رسمی از برحالی تضمین کننده :وزارت/اداره/پوهنتون .............................................ریاست.............................................تصدیق می داردکه محترم .................................................
به حیث کارمند رسمی این مرجع بوده و از برحالی شان تصدیق گردید .امضاء تصدیق کننده( :

) مهراداره(:

) تاریخ:

/

۱۴۰۰/

شماره های تیلفون شخص تضمین کننده................................ 3................................2................................1 :
نوت :اشخاصی میتواند کاندید بورسیه را تضمین کنند که از اقارب نزدیک کاندید باشد ،مانند( :پدر ،برادر ،خواهر ،خانم ،شوهر و کاکا) در صورتیکه شخص تضمین
کننده کارمند دولت باشد کاپی کارت هویت و یا تذکره شان را و در صورتیکه کارمند دولت نباشد کاپی تذکره شخص تضمین کننده ضم تضمین خط هذا گردد.
یک قطعه عکس تضمین کننده در چوکات نصب و مزین با مهر اداره و یا وکیل گذر و ناحیه مربوطه گردد.

