
 
 
 

 اطالعیھ جذب شاگرد
                          

 شاگرد می پذیرد. 1397 تعلیمی انستیتوت فیروز کوه برای سال
 
راجستر   خیریھ و ،خصوصی  ،ھنری  ،ھنر ھا و معماری افغانی فیروزکوه یک انستیتوت فرھنگیتعلیمات  نستیتوت ا

معتبر  ارگان اعطا کننده تصدیقنامھ ھای ،)City & Guilds(شده وزارت معارف و موسسھ بین اللملی سیتی ایند گلدز
(صنایع نجاری  ، حکاکیوسازی  زیورات ، در رشتھ ھای  شمسی 1397برای سال تعلیمی  ،در سطح بین اللملی 

 شاگرد می پذیرد. و سیرامیک سازی چوب)
 

، تا داشتھ باشند ، دعوت مینماید گانھ سھرشتھ ھای کھ آرزوی ثبت نام را در یکی از بھ ھنر و حرفھ از افراد عالقمند 
 کانکور درخواست کننده گان بعد از سپری نمودن امتحان برای طی مراحل ثبت نام بھ دفتر انستیتوت مراجعھ کنند. 

  گردند . جذب می )عملی و نظریورودی (
 

 شرایط جذب :
 ،حرفھدر ھنر و  وعالقھ دلچسپی -
و نجاری(صنایع  ، حکاکیسازی و زیورات در دیپارتمنت ھای ثبت نام  فراغت از صنف نھم برایتصدیق  -

 ،چوب)
 ) در بخش حرفوی جذب می گردندکاللی و کاشی سازی سیرامیک (متقاضیان رشتھ   -
  سال باشد،  25الی  15سن متقاضی باید بین  -
قطعھ عکس و کاپی تذکره تابعیت خویش را نیز با  6درخواست کننده گان حین تکمیل فورمھ درخواستی باید  •

 خود داشتھ باشند. 
 

  امتیازات:
 معارف،محترم  بکلوریا تایید شده وزارت مسلکی  اعطای شھادتنھامھ  .1
 ،از کشور انگلستان )City & Guilds( سی تی اند گیلدز بین المللی مسلکی شھادتنامھ اعطای  .2
 شتھ سیرامیک سازیاعطای تصدیقنامھ حرفوی برای فارغان ر .3
 و مواد درسی رایگان. طعام چاشت .4
 

را از آدرس ھای زیر بدست آورده   درخواستیتماس گرفتھ  و فورمھ   0794397409تلیفون   متقاضیان  با شماره
 د:نخانھ پری کن

 ،ساحھ مراد خانی، ناحیھ دوم ،  کابل. ، عقب وزارت مالیھفیروز کوه انستیتوت •
  www.tmi.edu.af ترسمی انستیتو سایت  ویب •
 فیس بوک انستیتوت  ( انستیتوت فیروز کوه ) •

شھر کابل تحویل وجھت اخذ  مرادخانی وت فیروز کوه واقع تانستیپس از خانھ پری بھ آدرس   فورمھ ھا را
 د. یفورمھ شمولیت و تکمیل پروسھ شمول در امتحان کانکور مراجعھ نمای

  
درھمین  تحویل داده وبھ دفتر انستیتوت  1396جدی  ۳۰قبل از ی شان را درخواستیھا  درخواست کننده گان باید

 الی ختم تاریخ متذکره تکمیل نمایند.فورمھ  شمولیت اخذ وپروسھ شمول در امتحان کانکور را  مدت

http://www.tmi.edu.af/

