دافغانستان دموکراتیک جمهوریت
دعدلیی وزارت

AC
KU
رسمی جریده

شماره (( ۱۰ ))۰۱اسد ۰۱۳۱

نمبر مسلسل

()۳۱۱

 -۳لغو ماده ((۶۲و ))۶۲مقررات بورسها و تحصیالت در خارج با فورمه جدید اعزام محصلین بخارج
حاوی طرز العمل جدید .
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عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه !
مجلس وزراء تحت فیصله شماره (( ))۹۷۷۱در جلسه تاریخی  ۹۵۵۱/۵/۹۱با مالحظه ورقه عرض مؤرخ ۹۵۵۱/۵/۱
وزارت امور خارجه مراتب آتی را تصویب نمود :
((لغو ماده ۶۲و ۶۱مقررات بورسها و تحصیالت در خارج با فورمۀ جدید اعزام محصلین بخارج حاوی طرزالعمل جدید
منظور است .در جریده رسمی نشر گردد

)).

مراتب تصویب مجلس وزراء که به منظوری حضور رئیس شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان رسیده بشما
خبر داده شد تا در نشر آن به جریده رسمی اقدام بدارید .

حفیظ هللا امین لومړی وزیر
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شماره

ف الف

مورخ /
محترم

د باندنیو چارو وزارت

۰۱۳ /
پیغله
میرمن

شهرت

فرزند

صورت تحریری التین نام و نام خانوادگی .

ماموریت فعلی و رتبه
احوال مدنی .
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متولد در شهر

نمبر عمومی تذکره

ماه

سال

بتاریخ عیسوی

محل امضای مدیر روابط فرهنگی
وزارت مربوطه (

)

تعداد فرزندان

موضوع خدمت زیر بیرق و شماره و تاریخ نامه رسمی درین باره .
محل تحصیل .
در رشته
تاریخ حرکت

مدت تحصیل
بمصرف .

محل امضای وزیر (

)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محترم مدیر عمومی اداری – مدیریت محترم ویزه و امور پاسپورت :
دربارۀ صدور پاسپورت و اخذ ویزه های الزمه برای محصل مذکور که غرض تحصیل
عازم خارج از کشور است لطفا ً حسب مقررات اقدام فرمایند  .پیروز باشید
مدیر رابط فرهنگی
وزارت امور خارجه
1

سواد این فورمه به مراجع آتی فرستاده شد :
-۹بسفارت افغانی در
 -۶وزارت محترم امور پالنگذاری
 -۵بوزارت محترم
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درجه تحصیل

تاریخ
رشته تحصیل

اسم لیسه – پوهنځی

تا

از
بکلوریا
لیسانس
ماستري
دوکتورا

استفاده قبلی از سکالرشپ یا فیلوشپ

تا

از

سند تحصیل و تاریخ آن
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محل تحصیل

نوع بورس

رشته تحصیل

تاریخ

)

تصدیق و امضاء مدیریت محترم مامورین (

اسم و آدرس شخصیکه در غیابت محصل در موقع ضرورت تماس گرفته شود .
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