
نوم/ نام 

د پالر نوم/ نام پدر 

تخلص/ تخلص 

د نیکه نوم/ نام پدر کالن 

د زېږېدو کال/ سال تولد 

جنس/ جنس 

د ازموینې ژبه/ لسان امتحان 

د ازموینې ډول/ نوع امتحان 

نوم/ نام 

.1 

.2 

ثبت شمیره/ شماره ثبت 

عمومي شمیره/ نمبرعمومی 

د الکترونیکی / نمبر تذکره الکترونیکی 

تذکري شمیره

د پاسپورت شمیره

[                              ]دیپارتمنت    [                              ]پوهنځی 

مؤسسه تحصیالت عالی/ پوهنتون   

(                         )  خصوصی

خانه پری تمام بخش های این فورم الزامیست: توجه 

د دې فورم د ټولو برخو ډکول اړین او حتمي دي: پاملرنه

د افغانستان اسالمی امارت

د ازموینو ملي اداره

۱۴۰۲فورم ثبت نام موسسات تحصیالت عالی خصوصی برای سال 

فورم برنامه ماستری

. حروف هر نام را به گونه جدا گانه در خانه های خالی زیر بنویسید :نوت  

د هر نوم توری په بېله توګه په تشو ځایونو کې ولیکئ :یادونه .
کوونکي ځانګړنېون د ګډ/ مشخصات داوطلب    

د ګډون کوونکي خپلوان/ اقارب داوطلب  
د اړیکې/ شماره تماس   

شمیره

د دندې ځای/ محل وظیفه   دنده/ وظیفه  ۍ ډولدخپلو/ نوع قرابت  

[    ]انگلیسی   [     ]پشتو   [     ] دری 

[     ]خزانی      [     ]   بهاری 

(                  )معلومات تحصیلی دوره لیسانس پوهنتون 

[  ]ښځینه / اناث  [  ]نارینه /    ذکور

سال فراغت دوره لیسانس

فیصدی نمرات دوره لیسانس

دیپارتمنت

د داوطلب شخصي معلومات/ معلومات شخصی داوطلب 

کلی/ قریه  ولسوالۍ- ناحیه / ولسوالی - ناحیه 

د/ معلومات حاضری امتحان داوطلب   

 ګډون کوونکي د ازموینی حاضری

معلومات

د ګډون کوونکي اوسنی استوګنځی/ سکونت فعلی داوطلب 

کلی/ قریه  ولسوالۍ- ناحیه / ولسوالی - ناحیه  والیت

د پانې / نمبر صفحه 

شمیره

پوهنځی

د ګډون کوونکي اصلی استوګنځی/ سکونت اصلی داوطلب 

امضای داوطلب

(                                    )
تأیید مؤسسه تحصیالت عالی خصوصی

(                                     )

د اړیکې شمیره/ شماره تماس 

والیت

د داوطلب د خوښې وړ د ماستری برنامه/ برنامه ماستری مورد نظر داوطلب  د تذکري معلومات/ معلومات تذکره 
[                       ]پاڼه / صفحه    [                       ]ټوک /   جلد 

په فورم کې د غلطو معلوماتو لیکلو مسوولیت زما پر خپله غاړه دی. پورتني معلومات مې په سم او مکمل ډول، پرته له تېروتنې او قلم توږلو، جعل او تزویر لیکلي دي: د ګډون کوونکي ژمنه

در صورت عدم صحت معلومات، مسوولیت به . معلومات فوق صحیح، مکمل و دقیق بوده، به قلم خودم بدون کدام شتباه، قلم خورده گی، جعل و تزویر درج  فورم  گردیده است:  تعهد داوطلب 

دوش خودم می باشد

د / نمبر حاضری 

حاضرۍ شمیره

    *PrivateEducationSector* 

بریښنالیک پته/ ایمیل آدرس 


