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 ریاست امور محصالن خصوصی
 (یخصوص – فورم تبدیلی محصلین )خصوصی

 )تصویر( عکس  نهاد تحصیلی خصوصی دومی       نهاد تحصیلی خصوصی اولی       محصل شهرت       

  اسم
  اسم نهاد    اسم نهاد    

 ستتصویر حتمی ا 
  پوهنځی    پوهنځی   

  ولد  
  ديپارمتنت  ديپارمتنت  
 سمسرت تکمیل 
  شده        

 سمسرت فعلی
  موجود    

 تعهد محصل  سال شمولیت   ولدیت
ا اختیار نهاد تحصیلی دومی را ب همچنان ،مخانه پوری منوده ا قدقیرا به طور  مندرج هذامعلومات 

 .دوش این جانب میباشدمسئولیت هر نوع غلطی ب کامل انتخاب کردم و
 

.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    امضاء محصل:                                                                               
. 

 خزانی       بهاری     شمولیتسمسرت  زن       مرد       جنس

 موافقه نهاد تحصیلی خصويص 
 دومی

 مهر و امضاء        هموافقه دیپارمتنت مربوط

 مهر و امضاء هموافقه پوهنځی مربوط  

 مهر و امضاء                                                                                       موافقه ریاست نهاد    

 تائید مرجع تسلیم کننده
 امضاء کارشناس / آمر آمریت محصالن خصويص  تائید اساس شمولیت        

 سمسرت تکمیل تائید نتایج 
 شده                 

 آمریت نتایجامضاء کارشناس / آمر 

 .شودورم فوق نقاط ذیل در نظر ګرفته میدر وقت پر کردن ف :هدایات رضوری
  بدون موافقه نهاد تحصیلی ن آ ، که بر اساس ستا ګردیدهترتیب  (پوهنځی ها و دیپارمتنت ها غیر مجاز) فورم برای محصلین نهاد های خصوصیاین

 د.نتبدیل میشو )پوهنځی ها و دیپارمتنت های دارای جواز فعالیت داشته باشد(  دیګر صوصیبه نهاد های تحصیلی خمحصلین خصوصی اولی 
 مکلفیت محصل میباشد و مسئولیت هر نوع غلطی بدوش خود محصل میباشد.از اولی خصويص و معلومات نهاد تحصیلی شهرت محصل  درج 
  فیس، موقیعیت و کیفیت آن پوهنځی/ دیپارمتنت واز فعالیتجت کامل منوده و موارد چون نهاد تحصیلی خصويص دومی دقدر انتخاب محصل باید ،

 شود. خواهدیلی هیچ نوع عذر محصل پزیرفته نزیراکه بعد از تبد ګرفته،در نظر  خصويص را تحصیلی نهاد
   تواندموافقه کرده می جوازهای دارای و دیپارمتنت ها ر پوهنځی دو رصفاً  کار بګیردموافقه از دقت متام  حیننهاد تحصیلی خصوصی دومی باید در .

  در رشته های طب و انجیرنی(. خصوصاً . )بګیرنددر نظر را و ظرفیت صنف  هداشنت سمسرت مربوط همچنان
  دومی به ریاست امور محصالن خصوصی وزارت تحصیالت عالی خصويص بعد از موافقه نهاد تحصیلی را محصل مکلف است که فورم تبدیلی خویش

 .ګرددمنی  تسلیم او اخذمحصل دیګر و  ، اقارببرادر ،پدر ی،دیګر  هیچ شخصفورم تبدیلی محصل از  یاد آوريست کهتسلیم مناید. قابل 
  فورم تبدیلی به ریاست امور محصالن خصوصی تذکره اصلی و کارت  تسلیم منودن هنګاممحصل باید در دومی خصويص بعد از اخذ موافقه نهاد تحصیلی

 داشته باشد.را با خود اولی  خصوصی هویت نهاد تحصیلی
  و مکتوب معرفی خویش را به نهاد  تسلیم منودهبه ریاست امور محصالن خصوصی  تبدیل شونده مکلف است تا فورم تبدیلی را با وقت معینمحصل

بدوش خود محصل  و عدم تکمیل حارضی سمسرتعدی مانند به تعویق افتادن دروس ب مسئولیتصورت غیر آن در  ،اخذ منایددومی خصويص تحصیلی 
 می باشد. 
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