
 

 

  

 

 مالیه                  وزارت/اداره:
های اقتصادی پالیسی کارشناس تحلیل  عنوان پست:

  زارعت
 24/8/1399تاریخ:   ریاست مدیریت سرمایه گزاری عامه ریاست مربوطه:

 

 شماره

 شهرت کاندیدان

 درجه و رشته تحصیل

شماره ثبت و یا 

کد فورم 

 درخواستی

 مالحظات شماره تماس
 ولد تخلص اسم

استواجد شرایط  0780800784 19 لسانس اقتصاد افندی شریف مجیب الرحمن 1  

است طیواجد شرا 0787499511 95 لسانس اداره وتجارت اخترمحمد نیازی ضمیر 2  

است طیواجد شرا 0702154930 94 لسانس زراعت محمد گل عظیمی رشاد احمد  3  

است طیواجد شرا 0790900511 97 ماستر اقتصاد عبدالجلیل  رضایی بصیر احمد 4  

است طیواجد شرا 0747028291 101 اقتصادلسانس  غنچه گل ابراهیمی محمد اهلل  5  

است طیواجد شرا 0705329509 104 لسانس اقتصاد زراعتی شجاعت فیاض محمد حاذق  6  

است طیواجد شرا 0772162102 105 ماستر اقتصاد غالم حیدر ناصح احمد واصل 7  

است طیواجد شرا 0780455270 57 لسانس اقتصاد عبدالواسح افضل عبدالمجیب 8  

است طیواجد شرا 0781686970 56 لسانس اقتصاد محمد امین امین شریف اهلل 9  

است طیواجد شرا 0777614758 47 لسانس اقتصاد مال محمد گل محمدی عزت اهلل ۱۰  

است طیواجد شرا 0775595060 102 ماستر اداره عامه محمد آصف حمید ذکریا ۱۱  

است طیواجد شرا 0796151815 55 لسانس اقتصاد عبدالرحمن پرکاس عبداهلل ۱۲  

است طیواجد شرا 0744274229 71 ماستر اقتصاد حمید رضایی علی  ۱۳  

است طیواجد شرا 0703901707 73 لسانس اقتصاد عبدالجبار رحمانی صفی اهلل ۱۴  

است طیواجد شرا 0765596555 62 لسانس اقتصاد ابراهیم فرزان زمان  ۱۵  

  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

 
 
 

 
 



است طیواجد شرا 0700725151 58 لسانس اقتصاد سید اکبر اکبرزی روح اهلل ۱۶  

است طیواجد شرا 0780896614 39 لسانس اقتصاد آخنده جان ورثق محمد  ۱۷  

است طیواجد شرا 0766800996 80 لسانس اقتصاد عبدالخالق خالقیار عبدالباسط ۱۸       

است طیواجد شرا 0730296808 10 لسانس زراعت عزیزالرحمن حکیمی نیالب ۱۹       

است طیواجد شرا 0797112700 19 لسانس اقتصاد  عبدالقدوس نسیمی کفایت اهلل  ۲۰       

است طیواجد شرا 0749332854 14 لسانس اقتصاد محمدحسن بغالن مریم ۲۱       

است طیواجد شرا 0700701980 15 لسانس اداره وتجارت عبداالمین ضیاً ضیاالحق ۲۲       

است طیواجد شرا 0747626640 13 لسانس اقتصاد ملی قدرت اهلل رفعت  حکمت اهلل ۲۳       

است طیواجد شرا 0799171171 12 12لسانس اداره پالیسی عامه عبداهلل چوپان یوسف اهلل ۲۴       

است طیواجد شرا 0774028097 50 لسانس اقتصاد شاه ولی هوتک  حکمت اهلل ۲۵       

است طیواجد شرا 0771484798 30 اقتصاد زراعتماستر  صفرعلی خاوری معصومه ۲۶       

است طیواجد شرا 0747213373 29 لسانس اقتصاد عبدالقدیر یوسفی مهربان ۲۷       

است طیواجد شرا 0729003667 27 ماستر اقتصاد زراعت محمد فرید کاشفی محمد سمیر ۲۸       

است طیواجد شرا 0777198910 2 لسانس اقتصاد زراعت عبدالمالک صافی ثنا اهلل ۲۹       

است طیواجد شرا 0779375657 5 لسانس اداره و تجارت گالب گل حنیفی شایسته گل ۳۰       

است طیواجد شرا 0781110460 3 3لسانس اقتصاد نورعلی کاظمی مریم  ۳۱       

 

 
 

 

 


