
 

 

  

 

 1398/9/8تاریخ:   عمومی عواید   ریاست مربوطه: آمریت پالیسی عواید عنوان پست: مالیه وزارت/اداره:

 

 شماره

 شهرت کاندیدان

 درجه و رشته تحصیل

شماره ثبت و یا 

کد فورم 

 درخواستی

 مالحظات شماره تماس
 ولد تخلص اسم

 واجد شرایط ۰۷۷۰۷۹۴۴۳۳ 91 ماستر / اداره عامه غالم فاروق بارز محمد آصف 1

 واجد شرایط ۰۷۸۷۷۷۴۶۶۰ 73 اقتصادلیسانس /  شهاب اهلل زیارمل وسیع اهلل 2

 واجد شرایط  ۰۷۴۴۷۴۱۷۶۴ 90 لیسانس / امور مالی و بانکی عبدالغنی رشیدی عبدالطیف 3

 واجد شرایط ۰۷۹۶۹۷۹۴۴۶ 43 ماستر / اقتصاد عبدالکریم قاسمی عبدالغفار 4

 واجد شرایط ۰۷۷۵۱۵۷۴۸۷ 46 ماستر / اقتصاد عبدالحمید مناتی سحر 5

 واجد شرایط ۰۷۹۸۹۴۱۷۴۹ 44 ماستر/ پالیسی اقتصاد محمد امان امانیار نادیه 6

 واجد شرایط ۰۷۷۷۴۹۱۸۷۱ 48 لیسانس / اداره و تجارت حبیب اهلل حبیب زی داد اهلل 7

 واجد شرایط ۰۷۷۲۰۵۷۵۵۵ 49 لیسانس / مالی محمد اسالم اکرمی احمد خالد 8

 واجد شرایط ۰۷۸۷۷۷۶۰۰۴ 51 لیسانس / اقتصاد سید مطلب فطرت سیدضیاالدین 9

 واجد شرایط ۰۷۰۷۰۶۹۲۲۱ 54 لیسانس / اقتصاد ذبیح اهلل احمدی شفیع اهلل ۱۰

 واجد شرایط ۰۷۷۷۰۹۹۲۳ 53 لیسانس / اقتصاد عاقل شاه عرب زی عبید اهلل ۱۱

 واجد شرایط ۰۷۹۵۵۴۱۵۷۶ 47 لیسانس / اقتصاد غالم جیالنی رسولی محمد نعیم ۱۲

 واجد شرایط ۰۷۸۶۱۷۰۰۱۷ 60 لیسانس / اقتصاد شاولی خان الهام محمد طایب ۱۳

 واجد شرایط ۰۷۸۷۰۹۶۷۰۸ 77 ماستر / اداره عامه غالم سخی بخشی نسرین ۱۴

 واجد شرایط ۰۷۰۶۳۲۰۳۳۷ 78 لیسانس / اقتصاد  حمید اهلل دانش اسما ۱۵

 واجد شرایط ۰۷۰۰۹۷۳۲۲۰ 81 لیسانس / اقتصاد صنعتی محمد اسماعیل احمدی محمد شعیب ۱۶

 محمد نظر نظری عبدالحمید ۱۷
ماستر / تجارت بین الملل )پالیسی 

 واجد شرایط ۰۷۶۶۲۷۲۵۸۳ 68 تجارت و صنایع(

 واجد شرایط ۰۷۷۵۵۱۷۷۰۳ 39 لیسانس / اقتصاد عبدالظاهر غیاثی حمید آغا ۱۸

  دولت جمهوری اسالمی افغانستان
 کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی 

 بورد تعیینات خدمات ملکی
 

کارکنان خدمات بست های سوم الی هشتم  لست مختصر کاندیدان واجد شرایط فورم
 ملکی

 
 
 

 
 



 واجد شرایط ۰۷۳۱۲۳۵۱۲۳ 76 ماستر / امور مالی و بانکی غالم صدیق خان صدیقی محمد ناصر ۱۹

 واجد شرایط ۰۷۸۴۸۰۲۳۷۰ 42 لیسانس / اقتصاد خدایداد رحم دل  رحمت اهلل ۲۰

 واجد شرایط ۰۷۹۳۶۶۳۳۸۸ 92 ماستر / اقتصاد جهانی عبدالعزیز عزیزی کامله ۲۱

 واجد شرایط ۰۷۷۸۱۵۸۷۹۲ 6 ماستر / اداره و تجارت گالمیر میرزاد فوادمیر ۲۲

 واجد شرایط ۰۷۸۶۰۰۸۸۲۰ 75 لیسانس / اقتصاد علم گل زیاحمد  حاجی تراب ۲۳

 واجد شرایط ۰۷۸۱۴۲۷۰۰۵ 83 ماستر / اداره و پالیسی عامه صفت اهلل جاهد احمد فهیم ۲۴

 واجد شرایط ۰۷۶۴۹۰۱۳۱۹ 66 ماستر / مدیریت عامه مختار زمانی سباوون ۲۵

 واجد شرایط ۰۷۳۰۰۶۷۶۷۷ 82 ماستر / اداره و تجارت نیک محمد رحیمی محمد آصف ۲۶

 واجد شرایط ۰۷۰۶۰۶۰۱۹۹ 64 ماستر / زبان و ادبیات عبدالخالق حشمت عبدالباعث ۲۷

 واجد شرایط ۰۷۸۸۰۰۰۷۲۰ 62 ماستر / اداره و تجارت محمد یونس دوست محمد کاظم ۲۸

 واجد شرایط ۰۷۷۲۸۰۴۱۵۵ 61 ماستر / ادراه عامه معراج الدین شمس الیاس الدین ۲۹

 واجد شرایط ۰۷۸۴۷۹۰۹۱۰ 63 لیسانس / اقتصاد کریم اهلل کریمی عتیق اهلل ۳۰

 واجد شرایط 790515040 3 لیسانس عبدالرحمن رحمانیاز دیاحمد جمش 31

هللا میکر 32  واجد شرایط 771652700 4 لیسانس محمد ناظم کرییم 

ت  وادیه 33  واجد شرایط 784199199 20 لیسانس عبدالرزاق غیر

هللا یصف 34  واجد شرایط 794601581 21 ماسی   رحمت هللا رحمت  

 واجد شرایط 773699382 14 لیسانس محمد امیر   نارص محمد 35

لیاسماع محمد 36  واجد شرایط 730071747 16 لیسانس سیدالرحمن وردک 

یعبدالباق 37  واجد شرایط 747336676 35 لیسانس محمد هاشم خپلواک 

هللا اتیح 38  واجد شرایط 747101112 19 لیسانس محمد ابراهیم عیل زاده 

هللا تیحما 39  واجد شرایط 744157653 2 لیسانس اسدهللا قریش   

ریعبدالبص 40  واجد شرایط 783164030 37 ماسی   عبدالجبار بارز 

دهللایعب 41  واجد شرایط 778362574 28 لیسانس محمد ظاهر همدرد 

فیعبدالط 42  واجد شرایط 731640286 33 لیسانس عبدالمالک احمدی 

زاهد محمد 43  واجد شرایط 744017117 9 لیسانس محمد اجان خوشیوال 

هارون محمد 44   
 
 واجد شرایط 791701808 27 ماسی   همایون صاف

ونسی محمد 45 ی   واجد شرایط 708747400 29 دکتورا محمد گل  امیر

 
 

 

 

 


