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وزارت معارف
معینیت تعلیمات تخنیکی ومسلکی
ریاست عمومی امور مکاتب وبرنامه ها
مدیریت عمومی امور محصلین ومتعلمین
مدیریت عمومی (انسـتیتوت ملی اداره مدیریت)
"نیما"

)
۴۹۳۱/
۴۹۳۱/

فوتو

فورم جدیدالشمواالن مکاتب تخنیکی ومسلکی
شهرت
جلد

صفحه

ثبت

صکوک

صنف
فراغت

سال
فراغت

سکونت اصلی
قریه/گذر

سکونت فعلی

ولسوالی/ناحیه

قریه/گذر

والیت

ولسوالی/ناحیه

مکتب

ولد

والیت

اسم

نمبر تذکره
ولدیت

سوابق تعلیمی

وظیفه پدر

سال تولد

والیت

تصدیق مکتب سابقه
اداره مکتب (
(

) تصدیق میدارد که ارجمند (
) که درسال (

) فرزند (

) از صنف (

) دارنده تذکره

) این مکتب فارغ التحصیل گردیده وسوابق تعلیمی وی دراین اداره

موجود میباشد.
مهر مکتب

اسم وامصاء مدیر مکتب
تصدیق حوزه تعلیمی
حوزه تعلیمی (
فرزند
(

) تحریر اداره مکتب (

) را در مورد تحصیل ارجمند (

)

) راتصدیق وبا تائید مینماید.

اسم وامضاء آمر حوزه تعلیمی

مهر حوزه تعلیمی

ظظ

Please attach a copy of Your Tazkira

Sanatorium Road, Darulaman Kabul, Afghanistan
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تصدیق ریاست معارف
) تحریر حوزه تعلیمی (

ریاست معارف (
فرزند (

)

) را در مود تحصیل ارجمند (

) تصدیق وتائید مینماید.

مهر ریاست معارف

اسم وامضاء رئیس معارف مربوطه

نتیجه معاینات صحی

نظربه نتیجه معاینات صحی شخص مذکور از صحت کامل برخوردار میباشد.
مهر پولی کلینیک

اسم وامضاء آمر پولی کلینیک

تعهد ولی جدیدالشمول
) فرزند (

اینجانب (

) فرزند (

) اولیا (

) تعهد میسپارم

که تمام قوانین ومقررات انســــــــــــــــتیتوت ملی اداره ومدیریت"نیما" را باالی فرزندم تطبیق نمایم ودر وقت ضرورت بنابر درخواست
اداره
محترم به آن اداره حل مشکل ارجمندم مراجعه مینایم.
بااحترام

نمبر تماس شاگرد عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امضاء اولیا شاگرد

نمبر تماس اولیا شاگردعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به معاونیت محترم تدریسی
مدیریت انستیتوت ملی اداره فورم هذا را تائید نموده وبرایش کارت امتحان داده شود.
امضاء مدیر انــــــــــــستیتوت
ظظ
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