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معرفی نامه و تأییدیه طالب مدرسه پیوسته
« جهت پذیرش »

مدرهس علمیه (:

دهمین مرحله ارزیابی پذیرشی سال 97
.............................. ..............................................

)

لم
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ص
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ت
گ
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م
ن
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ف
عاون رم آ وزش ما ند ی ا ی رد ا غا تان

(زیدزعکم العالی)

والیت:

پیوست شماره 1

..................................................

س عل
ک
ی
الم م

با احترام و آرزوی سالمتی ،به استحضار می رساند؛ آقای /خانم  .......................................................................................................فرزند

..............................................................................

متولد ................................. :هـ.ش ( ..................ساله) در سال تحصیلی  ...........................به مدرسه  ..........................................................واقع در والیت(استان)

 ......................................................ولسوالی(شهرستان)  ....................................................................مراجعه و تقاضای پذیرش داده و پس از طی مراحل ،پذیرش شده و
طی مدت  ...........................سال تحصیلی ،کتابهایی که اهم آن ذیال ذکر شده را در قالب جمعاً  ....................................واحد درسی مصوّب از رشته
فقه و معارف اسالمی معارف اسالمی با معدل کل  .......................................گذرانده است و هم اکنون داوطلب پذیرش رسمی و ادامه
تحصیل ،تحت برنامه های آموزشی نمایندگی جامعه المصطفی العالمیه در افغانستان می باشد.
در ضمن نامبرده دارای مدرک تحصیلی رسمی(غیر حوزوی)  ...........................................به شماره اساس(مسلسل)  ......................................بوده و به لحاظ
استعدادی ،انگیزشی ،اخالقی و رفتاری منطبق با نصاب های الزم طلبگی و واجد شرایط اعالمی آن نمایندگی در اطالعیه می
باشد و لهذا برای طی مراحل ارزیابی پذیرشی سال  97نمایندگی المصطفی در مقطع تکمیل کارشناسی رشته فقه و معارف

اسالمی ،معارف اسالمی به حضور معرفی می گردد.
ضمناً ریز عناوین اهم کتب اصلی را که تا کنون خوانده اند به شرح ذیل می باشد:
)1ادبیات :کتابهای
)2فقه :کتابهای

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

)3اصول :کتابهای

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

شایان ذکر است اطالعات فوق با دقت الزم و پس از رؤیت اصل مدارک هویتی معتبر تکمیل گردیده و مسئولیت صحت و سقم
آن بر عهده مدیریت مدرسه می باشد.
ضمناً مبلغ ( )055افغانی مربوط به هزینه ثبت نام نیز دریافت شده که مجموع مبالغ به انضمام لیست داوطلبان متعاقباً (پس از ختم

ثبت نام) به نمایندگی تحویل می گردد.
تاریخ تکمیل فرم:
/

1397 /

..................................

نام و امضاء مدیر مدرسه محل تحصیل داوطلب:
.............................................................................................................................. ..........................................................

مهر مدرسه:

