
 

   

 

  

 

 

  





د  طالب العلماء کسامى څخه په ډېس دزوښت هیله کېږي، چې د خپل سىد/ ديني شده کړو د تىثیق او تائید په مىخه د طلبله ټىلى دزهى او قدزمىى         

 د الهدې ټکى په هظس کې هیىلى سسه ډک )خاهه پىزي( کړي. خالي ځایىهه عسیض ې

 ( د)وي یا له چاسسه چې له هېږدې پېژوي او هغه د  کړې  -يې شده کړې څخه چې وز له کلمې وزوسته د هغه مشس/ عالم / استاذ هىم لیکل کیږي،  محترم

 د شده کړو له ټىلى حاالتى څخه خبر وي او تصدیق یې وکړای ش ي. طالب العلم يهىمىړ 

 ( له)لیکل  پالز هىمد  طالب العلم( له حسف څخه وزوسته په خالي ځای کې د دو د )ا هىم طالب العلمکلمې څخه وزوسته په خالي ځای کې د  شه

 سسه پىزه مطابقت ولسي. اسنادواو  سې اصلي ترککېږي، چې باید د 

 ( د)له کلمى څخه مخکې په خالي ځای کې  ولسىالۍ/ هاحيې(، د )اصلي والیت هىمد  طالب العلمله کلمې څخه مخکې په خالي ځای کې باید د  والیت

اصلي کلي / کىڅې هىم ولیکل ش ي، چې باید د  اصليله کلمې څخه مخکې په خالي ځای کې باید د  کلي/ کىڅې(ولسىالۍ / هاحیې هىم او د ) اصليباید د 

 سسه پىزه مطابقت ولسي. ترکیرې 

 ( د)ښاز د هىم په لیکلى اکتفا وهه ش ي، بلکې د هاحیې، کىڅې او حتی که امکان یې وو، د لپازه ټاکل شىي خالي ځای کې باید یىاشې د والیت/  فعلي ادزس

 کىز همبر هم پکې ولیکل ش ي.

 ( د)له  (مدزسه/جامعه/داز العلىملیکل کیږي، د ) کال د لىستلى خامس ې دزجې/ ( دوزې)وړې يې عال دله کلمې څخه مخکې په خالي ځای کې  کال

وي  لىستېیې په کې  خامسه دزجه/ (دوزه)وړه یه عاللیکل کیږي، چې  هىم /جامعې او داز العلىممدزس ې ېپه خالي ځای کې د هغ وزوستهکلمې څخه 

لیکل کیږي، چې یىاشې د والیت یا ښاز په هىم لیکلى به اکتفا هه کىي، بلکې یى څه به یې مفصل  مىقعیتاو په وزپس ې خالي ځای کې د هىمىړې مدزس ې 

 لیکي.

 ( تد )ليکل کیږي. عاليه )وړه دوزه( / خامسه دزجهکلمې وزوسته د س 

 ( د)یې  خامس ې دزجې سىدکلمه او که د ( ۴۱)کاوه د  / تسالسهسىد یې ازشیابي يې دوزېعالله کلمې څخه مخکې په خالي ځای کې که د  معادل

 کلمه لیکل کیږي.( ۴۱)کاوه د  /تسالسهازشیابي

 ( طالب العلمد )(السلیک طالب العلم)د خپل مىبایل فعال ساده/ واټساپ همبر لیکي او د  طالب العلمجمله پس ې خالي ځای کې به  د اړیکې شمېسه 

 په خپله السلیک کىي. طالب العلمکلمى پس ې په خالي ځای کې به 

 

 

د سىد/ شده کړو په تصدیق پاڼه کې خالي ځایىهه د  طالب العلمله ټىلى دزهى مشساهى، شیىخى کسامى او استاذاهى څخه په ډېس دزوښت هیله کېږي، چې د        

 الهدې ټکى په هظس کې هیىلى سسه ډک )خاهه پىزي( کړي.

 ( له کلمې څخه وزوسته په خالي ځای کې د شهد )لیکل کیږي. پالز هىمه حسف څخه وزوسته د تصدیق کىوهکي د ( لد، د )تصدیق کىوهکي هىم 

 ( د)له کلمى څخه مخکې په خالي ځای کې د  ولسىالۍ/ هاحيې(هىم، د ) اصلي والیتله کلمې څخه مخکې په ځالي ځای کې د تصدیق کىوهکي د  والیت

 هىم لیکل کیږي. اصلي کلي/ کىڅېتصدیق کىوهکي د  له کلمى څخه مخکې د کلي/ کىڅې(هىم او د ) اصلي ولسىالۍ/ هاحيېتصدیق کىوهکي د 

 ( د)له کلمې څخه مخکې په خالي ځای کې د هغه مدزس ې/ جامعې هىم لیکل کیږي، چې تصدیق کىوهکي پکې/ استاذ/ مهتمم/ هاظم او یا کىمه  مدزس ې

 هدې مطابق کىمه بله مىاسبه کلمه لیکل کیږي.او یا د تصدیق کىوهکي د د هاظم/ مهتمم/ استاذبله دهده ولسي او په وزپس ې خالي ځای کې د 

 ( په)یې لیکل کیږي، خى د  دهدې عنىانکلمى پس ې په خالي ځای که چېسې تصدیق کىوهکی اسالمي امازت کې زسمي دهده ولسي، د  اسالمي امازت کې

او تس  وشیسان، امنیه قىماهداهان، مسستیاالنلیاهى ، د واوالیان، معینان، د وشازتىهى عمىمي زئیسان، زئیساناسالمي امازت په مسئىلیىى کې یىاشې 

له تصدیق او مجاهديىى تصدیق کىالی ش ي او د هىزو ټيټ زتبه مسئىلیىى پس شده کړو د پىزه علم لسلى په صىزت کې  طالب العلمد دوی پىزته کسان 

 څخه معرزت غىښتل کیږي.

 ( د)کلمې لیکل کیږي. خامسه دزجه/ ه(دوز )وړه  هيعالمطابق د  عسیض ېاو  شده کړو د  طالب العلمخالي ځای کې د عازض وزوسته ې له کلم تس 

  د تصدیق کىوهکي لخىا لیکل کیږي. پالز هىماو  هىم طالب العلمعازض په وزپس ې دوه خالي ځایىهى کې په تستیب سسه د 

 ( د)تصدیق کىوهکي لیکل کیږي او د ) ساده/ واټساپ همبرمىبایل جمله پس ې خالي ځای کې د تصدیق کىوهکي د  تصدیق کىوهکې د اړیکې شمېسه

مسئىلیت یې د  جعلکىي، پسځای يې د هېچا السلیک د مىلى وړ هه دی او د هس ډول  خپله السلیکجمله پس ې خالي ځای کې تصدیق کىوهکي  السلیک(

   پس غاړه دی، چې د اسىادو په بسخه د پام وړ مشکالت زامىځ ته کىالی ش ي.    طالب العلم

 

تعلیم، تسبيې او عالي د شل کلن جهاد په دوز کې د  يا اسالمي امازت په تېس دوز کې ازشیابي شىی وي یې دوزې سىد یې د ان چې د عالطالب العلمهغه  :یادونه

به پىهنې وشازت ته مساجعه کىي او د اسالمي شده کړو  ی اخیستلى اړتیا هه لسي، هغى  تصدیق ډکىلى او عسیض ېد  ،وزکړل شىي وي لخىا  تحصیالتى کمېسیىن 

 ي.به تسالسه کى معادل اسناد په معیىیت کې به خپل سىد تائیدوي او 


