
 
 توجه: 

بخش های خانه پری تمام 
 ضرور است فورماین 

 پاملرنه:
برخو  ولوټ فورم ېد د

 یالزمي ددکول 

 

 محل نصب عکس

 یاځ ولوګد عکس ل
 ډبور ناتویید تع / بورد تعیینات

ره لپا ونوبست 6او  5د  کابلد  / کابل 6و  5بست های فورم درخواستی 

 فورمه کیتنلښغو

 

 غاره دی. فورم که د غلطو معلوماتو لیکلو مسوولیت زما پر خپلهداو تزویر لیکلی دی. په  جعلیپرته له تیروتنی او قلم تورلو،  : پورته معلومات می په سم او مکمل دول،دکاندید ژمنه
ح، مکمل و دقیق بوده، به قلم خودم بدون کدام اشتباه، قلم خورده گی، جعل و تزویر درج فورم گردیده است. در صورت عدم صحت معلومات، : معلومات فوق صحیتعهد کاندید

 مسوولیت به دوش خودم میباشد.

 امضای کاندید/ د کاندید السلیک

 :لپارهاداره خانه پری میکند / د اداره لیکل 
 

تاریخ تسلیم 
 دهی درخواست

برای نوشتن اداره است / 
 د اداره لیکل دپاره ده

 مهر اداره امضای مسوول جمع آوری فورماسم و 

 

 شهرت اعضای کمیته:                                 (                          کمیته اختصاصی وزارت/ اداره )         

 □  غیر واجد شرایط: □واجد شرایط: 

 :دالیل رد درخواست

 سایر دالیل □رشته تحصیلی       □درجه تحصیلی       □

 

 )                                           (:شارت لستتاریخ 

 ګړیانځ دید کاند/دیمشخصات کاند
  دیسیبنو لیذ یها ی: حروف هر نام را به گونه جدا گانه در خانه خالیادداشت

 یکیول یک ونویاځتوگه په تشو  لهیپه ب ی: در هر نوم تورادونهی

                  نام/نوم
                  نام پدر/دپالر نوم

نام پدر 
                  نوم کهیکالن/دن
 تولد/تاریخ 

                  تهین دویزیدز

 جنس/جنس
 □ نهیاناث/شخ □ نهیذکور/نار

 مدنی حالت حالت مدنی/
لسان امتحان/  □متاهل  / □مجرد 

 دآزموینی ژبه

 □پشتو  / □دری 

 ینځګد کاندید اوسنی استو /سکونت فعلی کاندید 

 شماره تماس/د اریکی شمیره والیت ولسوالی - ارښولسوالی /  –شهر کلی -قریه / ناحیه  –ناحیه  آدرس خانه / د کور پته

     

 ینځګاستو  اصلی دی/ د کاند دیکاند اصلیسکونت 

 ولسوالی -ارښولسوالی /  –شهر کلی -قریه / ناحیه  –ناحیه  آدرس خانه / د کور پته
 

 والیت
 کینالیښبرآدرس ایمیل / 

     

 درجه تحصیل/ د تحصیل درجه ی معلوماتمعلومات تذکره/ دتذکر
رشته تحصیلی/ د 

 انگهڅتحصیل 
 دیپارتمنت پوهنتون

سال 
 / د فراغت

 فراغت کال

 پاس 14 لیسانس ماستر دکتورا  جلد، صفحه / توک، صفحه

  شماره ثبت / د ثبت شمیره    
    

نمره عمومی/ د عمومی 
 شمیره

 

 ئړوک یې تنهښغو ئړتاسو غوا ېمعلومات چ هړپه ا بستد معلومات در مورد بست که میخواهید درخواست بدهید / 

 ریاست وزارت/اداره
 موقعیت

 )شهر کابل/ ولسوالی(
 رتبه بست عنوان بست

 ډکود بست / د بست کو
)مطابق فورم اعالن بست 

کود رشته بست را بصورت دقیق 
 بنویسید(

    
5 □ 
6 □      

کمیته امضاء رئیس  
 

 

 عضو کمیته
 

 عضو کمیته
 

 عضو کمیته
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