
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 
 

 

 :هشخظبت فردی 

         افغبًستبى: تَلذ هحل                   ًبم پذر: ثستبًؼلی        ٍ ًبم خبًَادگی: هحوذػبرف هحجی  ًبم

                                                                    gmail.comma.mohebbi2014@: ایویل آدرس

 هحل سکًَت: قن، ثلَار هذرس، هیثن جٌَثی، 

 

 :سَاثك تحظیلی

 11/17: هؼذل  ،(رُ)یٌیخو اهبم یپژٍّش ٍ یآهَزش هؤسسِ: لیتحظ هحل ،یشٌبس جبهؼِ: یکبرشٌبس

 .      11 ًورُ «یٌیتفکرد یبیاح ٍ ػبشَرا بمیل: »ًبهِ بىیپب هَضَع. هجتوغ ػبلی فمِ: لیتحظ هحل ،یاساله کالم شیگرا هؼبرف، ٍ فمِ: ارشذ

  جبهؼِ الوظطفی)ص( الؼبلویِ. چْبر سطح آهَختِ داًش 
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 ّب  الف: کتبة
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