
 

 افغانستان اسالمي امارتد 

 لوړو زده کړو وزارت

 محصالنو چارو معینیت

 خصويص محصالنو چارو ریاست

 له دولتي پوهنتونونو څخه خصويص پوهنتونو ته د تبديلۍ فورمه

 

 

 

 ته د تبديلۍ غوښتنه لري ههغه خصويص تحصييل بنسټ، چې هغ  څخه د تبديلۍ غوښتنه لري هتحصييل بنسټ چې له هغهغه دولتي  نيکه نوم پالر نوم نوم

 

 

 پوهنتون پوهنځی پوهنتون پوهنځی  

    

 د لوړو زده کړو وزارت محرتم مقام ته!

 پوهنتون/ لوړو زده کړو مؤسسې څخه خصويص بنست ته تبديل کړم، زما اوسنی تحصييل حالت په دې ډول دی:اینجانب چې شهرت مې پورته ذکر شوی، غواړم خپل ځان له دولتي  :مهمحت 

  ؛برحال محصل یم  

 ؛ د ناکامۍ له امله منفک شوی) ډراپ شوی(  محصل یم  

  ؛ یمامله منفک شوی غیابت له پنځه کلنو څخه د کمې مودې له  

  امله منفک شوی یمغیابت له پنځه کلنو څخه د زیايت مودې له.  

 خصويص تحصييل بنسټ کې د تبديلۍ یا د تحصيل د ادامې امر راکړي. يپه دې توګه له محتم مقام څخه هيله لرم، څو پورته ذکر شو 

 په درنښت                                                                                                                                                                               

 السليک/ ګوته                                                                                                                                                                                

 

  ټاپه د ریاست السليک او  د خصويص محصالنو چارو ریاست حکم

 ؛وکتل شو

 !محتم آمریت تهمحصالنو چارو د

                  او اړونده تقنيني اسنادو په رڼا کې اصويل اجراات وکړئ.د لوړو زده کړو وزارت رهربي شورا د پريکړې 

 

 

 

 

 

 صحت په اړه د اړوند پوهنتون/لوړو زده کړو مؤسسې ډاډد  حالت د ادعا يد محصل د اوسن

 کې حالت کې دی.(                             )                      کې د سمسټرکال په دي تائيدېږي چې نوموړی محصل د روان 

 

 تائيد او تصديق دی. ،دي ټر محصلس( کال د )               ( ختم شوي سم          ( ډيپارټمنټ د)                                                    د )                     محصل د يادونې وړ ده، چې نوموړی 

 

 د اړونده پوهنتون/ لوړو زده کړو مؤسسې د رئيس او یا د محصالنو چارو د معاونیت السليک او ټاپه                     د پوهنځي د رئيس السليک او ټاپه                                               

 

          

 صحت په اړه ډاډد شموليت ست له لوري د عارض محصل د کانکور د ریا د امتحاناتو ميل اداري او یا د دولتي محصالنو چارو د محرتم

 

(      ( پوهنتون/ لوړو زده کړو مؤسللسللې )                                    نوموړي محصللل د )              ( کال کانکور کې ګنون کړی او د )                   ( وربو په ترالسلله کولو  ه )                  

 پوهنځي کې شامل شوی، تصديق او تائيد دی.

 

 د با صالحيته آمرينو څخه د یوه السليک                                    د بخش د مسؤل السلیلک                                                                                          

 

 لوړو زده کړو مؤسسې موافقه کوم ته چې محصل غواړي تبدييل وکړيد هغه پوهنتون/ خصويص 

د اصولو او مقرراتو  ه سم، په هغه )                               ( سمسټر په لرلو  ه  محصل قبلولو لپاره د نوموړي د )                                         ( پوهنتون/ خصويص لوړو زده کړو مؤسسه د

 تحصييل اسناد يې سم او کوم قانوين خنن ونلري، موافقه کوي.ورت کې چې ص

السليک او ټاپه                                                                السليک او ټاپه                                                                                    

 پوهنتون/ لوړو زده  کړو مؤسسې رئيس                                        د محصالنو چارو معاون                                                                        

 

 

 انځور

 



 

 

 ټکي چې غواړي تبدييل وکړي او یا خپل تحصيل ته ادامه ورکړي. اړينهغه محصلينو لپاره 

فلللورم يلللوازي هغللله محصلللل تللله ورکلللول کالللږي، چلللې د تبلللديلۍ يلللا تحصللليل د اداملللې  تبلللديلۍ او تحصللليل تللله د اداملللې ورکوللللود  -1

 غوښتونکی وي.

يللادو خپلوانللو د  تلله ديللواځي اصلليل يللا نللادي خپلوانللو) پللالر، ورور، تللره، د کاکللا ځللوی ( فورملله د محصللل نلله شللتون پلله صللورت کللې  -2

 .ورکول کاږي مخېاصلې تذکرې له 

فورملله نلله  چللې د واسللهې پلله نللوم فعاليللت کللوي، ها اتلله پلله نومونللو ، همکللار او، قللوميوت، ملګللري، همصللنفي، خپلوانللد دوسلل -3

 ورکول کاږي.

پلله کابللل او والیللاتو کللې د دولتللي او خصللويص پوهنتونونللو اسللتازو او کللار کوونکللو تلله، چللې د واسللهې پلله نللوم کللار کللوي، فللورم نلله  -4

 ورکول کاږي

ی کللول يللوازي خپللله د محصللل او یللا نللادي خپلوانللو للله لللوري کللوم چللې پلله دو لله مللاده کللې مراحلللو  لل د تبللديلۍ او تحصلليل ادامللې د -5

 ذکر شوي تر ه کادای يش.

پلله درېيملله او څلورملله مللاده کللې للله ذکللر شللویو کسللانو څخلله د وزارت پلله داخللل کللې د اسللنادو مراحلللو  للی کولللو څخلله جللدي معللذرت  -6

 غواړو.

پلله لسللو ورځللو کللې دننلله دننلله دوبللاره پوهنتونونللو / خصللويص بایللد  فورمهههدا ، خاسللتلو وروسللتهد دواړو تحصللييل بنسللټونو للله مللوافقې ا -7

 .تر ه کاږي محصل تبدييل نهکه نه نو، د لوړو زده کړو مؤسسو ریاستونو ته وسپارل يش، 

 

 د پوهنتونونو او لوړو زده کړو مؤسسو لپاره اړين ټکي:

 چې د درنو محصلينو  ه د دې فورمې په ډکولو کې الزمه مرسته وکړي.پوهنتونونه او لوړو زده کړو مؤسسې مکلفې دي،  .1

 پرته له قانون څخه؛ هيڅ پوهنتون يا لوړو زده کړو مؤسسه حق نلري، چې د محصلينو د تبديلۍ مانع او خنن وګرځي. .2

ټللول پوهنتونونلله او لللوړو زده کللړو مؤسسللې مکلفللې دي، چللې د محصلللينو د تبللديلۍ او یللا تحصلليل تلله د ادامللې ټللول اسللناد چمتللو او د  .3

 بعدي مراحلو  ی کولو په موخه مهر او پاکټ کې بند اړونده مرجع ته ولاږي. 

  ارتهب مهر شللوي پاکټ کې ونه سللپارل يش،بند او ته هرکله چې د تبديلۍ یا د محصللالنو د تحصلليل د ادامې اسللناد د لوړو زده کړو وزارت  .4

 مستدېږي.

د تبلللديلۍ الزم او رضوري ده، کللله چارتللله د محصلللالنو  ينو السلللليک او ټاپلللهد النلللدې څللللورو مسلللؤلد تبلللديلۍ پللله ترانسلللکريپټ  .5

 مستدېږي:ترانسکريپټ کې د الندې کسانو څخه د یوه هم السليک او ټاپه نه وي، د محصل د تبديلۍ اسناد به بارته 

  رئيس السليک او ټاپه؛پوهنتون/ خصويص لوړو زده کړو مؤسسې  خصويصد 

  محصالنو چارو معاون السليک او ټاپه؛ مؤسسې د پوهنتون/ لوړو زده کړود خصويص 

 د اړونده پوهنځي رئيس السليک او ټاپه؛   

 .د اړونده پوهنځي تدرييس مدير السليک 

ورقو یوه یوه رنګه کاپي د خپل ځان  ه وسايت، څو په راتلونکي کې د اړتیا پر  ود خپلو محصلينو د تبديلۍ ټولچې پوهنتونونه او لوړ زده کړو مؤسسې مکلفې دي، 

 مهال د هغې له مخې اجراات وکړي.

 

 يادونه! دا فورمه يوازي د تبديلۍ غوښتونکو ته په وړیا ډول ويشل کاږي.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1041  د لوړو زده کړو وزارت د نشراتو ریاستچاپ: 


