
 

 

  

 

 1398/8/21تاریخ:   عمومی خزائن ریاست مربوطه:  کارشناس ارشد تخصیصاتعنوان 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 است 0706630884 2 لیسانس اداره وتجارت حاجی فضل الحق احمدزی عارف اهلل 1

است طیواجد شرا ۰۷۷۵۲۱۸۱۶۳ ۴ اقتصادماستر  حاجی عنایت احمدزی طراب 2  

است طیواجد شرا ۰۷۸۷۴۳۱۰۹۷ ۵ ماستر اداره عامه سید الال سادات سید عبداهلل 3  

است طیواجد شرا ۷۹۹۳۰۳۰۸۰- ۷ لسانس اداره و تجارت حاجی خانتاز حدران محمد نور 4  

است طیواجد شرا ۰۷۸۰۶۴۰۰۰۴ ۸ لسانس اقتصاد جمال اهلل یوسفزی اکرم اهلل 5  

است طیواجد شرا ۰۷۰۰۰۸۰۰۰۴ ۹ ماستراداره و تجارت قوماندان سروری مسعود 6  

است طیواجد شرا ۰۷۹۱۲۳۶۸۶۱ ۱۰ ماستر اداره عامه میرزا محمد مهر محمد متین 7  

است طیواجد شرا ۰۷۰۰۰۲۸۸۷۲ ۱۵ لسانس اقتصاد عبدالحلیم حکیمی بصیره 8  

است طیواجد شرا ۰۷۰۳۴۸۴۰۹۴ ۱۶ و تجارت لسانس اداره محمد شاه همراز نوید احمد 9  

است طیواجد شرا ۰۷۱۵۰۰۷۸۳۰ ۱۷ ماستر اقتصاد غالم حسین فکور محمد اسحاق  ۱۰  

است طیواجد شرا ۰۷۹۰۱۵۱۸۲۲ ۱۸ لسانس اقتصاد اظهار الدین رسا محمد سعید ۱۱  

است طیواجد شرا ۰۷۸۸۸۸۷۷۲۶ ۱۹ لسانس اداره وتجارت قسمت خان سراج اقبال خان ۱۲  

است طیواجد شرا ۰۷۷۴۶۰۷۴۴۴ ۲۰ لسانس اقتصاد شاه آغا لودین محبوب الرحمن ۱۳  

است طیواجد شرا ۰۷۲۸۷۱۴۰۶۰ ۲۱ لسانس اقتصاد محمد موسی خان ستانکزی محمد عیسی ۱۴  

است طیواجد شرا ۰۷۷۳۱۳۰۶۸۰ ۲۲ لسانس اقتصاد محمد شریف شریفی  اسد اهلل 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
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است طیواجد شرا ۰۷۷۰۹۴۹۵۹۶ ۲۳ ماستر اداره و عامه محمد الدینمیر  پکتین محمد یاسین ۱۶  

است طیواجد شرا ۰۷۷۹۳۵۹۰۸۰ ۲۸ ماستر امور مالی  محمد سالم محمدی محمد عظیم ۱۷  

است طیواجد شرا ۰۷۷۶۶۶۴۷۵۶ ۲۹ لسانس اقتصاد بختبور کاروان محمد منیر ۱۸       

است طیواجد شرا ۰۷۴۴۶۲۹۷۲۸ ۳۳ وتجارتماستر  اداره  غالم فاروق عمریار محمد زبیر ۱۹       

است طیواجد شرا ۰۷۹۸۰۳۴۴۰۴ ۳۴ لسانس اقتصاد محمد نجیب نجیبی حامد ۲۰       

است طیواجد شرا ۰۷۰۶۸۰۸۰۴۶ ۳۵ ماستر اداره عامه سید احمدفرید سادات سمیرا ۲۱       

است طیشراواجد  ۰۷۷۷۹۰۶۹۴۰ ۳۶ لسانس اقتصاد محمد ایوب شریفی محمد مجتبی ۲۲       

است طیواجد شرا ۰۷۶۶۷۰۰۸۶۰ ۳۸ لسانس اداره و تجارت غالم مصطفی ملکزاده هدایت اهلل ۲۳       

است طیواجد شرا ۰۷۸۹۶۰۵۸۶۸ ۳۹ لسانس اقتصاد سید عبدالواحد واحدی سید احسان اهلل ۲۴       

است طیواجد شرا ۰۷۹۵۷۶۶۴۲۲ ۵۸ لسانس مدیریت مالی زیداهلل زیدی ظهوراهلل ۲۵       

است طیواجد شرا ۰۷۷۵۶۹۳۰۴۹ ۵۷ لسانس اقتصاد عدبدالقادر قادری عبدالوارث  ۲۶       

است طیواجد شرا ۰۷۷۴۲۱۱۵۷۶ ۵۶ لسانس اقتصاد محمد حسین فهیمی  عبدالروف  ۲۷       

است طیواجد شرا ۰۷۹۷۳۷۱۳۰۲ ۵۵ لسانس اقتصاد شاه عصمت اهلل شهیم احمد شعیب ۲۸       

است طیواجد شرا ۰۷۹۳۰۶۸۷۸۴ ۵۴ لسانس اقتصاد میرویس حبیبی الیاس  ۲۹       

است طیواجد شرا ۰۷۴۷۹۵۰۷۴۰ ۵۳ لسانس اقتصاد محمد ابراهیم کوهستانی عبدالرحمن  ۳۰       

است طیواجد شرا ۰۷۷۶۶۶۰۰۰۶ ۵۲ ماستر اقتصاد محمد اسلم اسلم زی حبل اهلل ۳۱       

است طیواجد شرا ۰۷۶۶۷۰۵۷۲۷ ۵۱ لسانس اقتصاد عبدالرسول کریمی مسعود خان ۳۲       

است طیواجد شرا ۰۷۷۲۴۴۰۰۰۲ ۵۰ ماستر اقتصاد فیض محمد نیازی نیاز محمد  ۳۳       

است طیواجد شرا ۰۷۹۸۶۸۱۴۶۸ ۴۹ لسانس اقتصاد محمد شریف شریفی حارث  ۳۴       

است طیواجد شرا ۰۷۸۷۵۰۰۰۶۴ ۴۸ ماستر اقتصاد محمد اصغر چرخی خیبر ۳۵       

است طیواجد شرا ۰۷۲۹۶۰۲۶۷۹ ۴۷ لسانس اقتصاد ملی محمد کریم  رازقیار  محمد مقیم  ۳۶       

است طیواجد شرا ۰۷۰۲۹۵۲۹۳۵ ۶۵ لسانس اداره وتجارت نورمحمد خان فراهی محمد اسمعیل ۳۷       

است طیواجد شرا ۰۷۲۹۷۸۷۷۲۳ ۴۶ تجارتماستر اداره و  سید مبارک شاه هاشمی سید حمید اهلل ۳۸       

است طیواجد شرا ۰۷۸۸۶۶۵۷۵۴ ۶۲ لسانس اقتصاد محمد عارف  مبارز محمد عالم  ۳۹       

است طیواجد شرا ۰۷۶۶۷۹۶۸۷۲ ۶۱ لسانس اقتصاد محمد یعقوب یعقوبی محمد آصف ۴۰       



است طیواجد شرا ۰۷۹۵۱۸۳۰۱۸ ۶۰ ماستر اداره عامه محمد امین افندی اسد اهلل ۴۱       

است طیواجد شرا ۰۷۰۰۹۰۷۱۵۵ ۷۰ لسانس اقتصاد خواجه نصر اهلل صدیقی خواجه روح اهلل ۴۲       

است طیواجد شرا ۰۷۹۸۷۱۳۷۷۸ ۷۱ لسانس اقتصاد غلم سرور حسن زاده احمد منیر ۴۳       

است طیواجد شرا ۰۷۷۷۷۸۷۴۰۵ ۷۵ ماستراقتصاد ابراهیم ترکان اسحق  ۴۴       

است طیواجد شرا ۰۷۷۹۰۴۵۶۳۳ ۷۶ لسانس اداره و تجارت سید مسافر سعیدی سید عصمت اهلل ۴۵       

است طیواجد شرا ۰۷۰۰۸۹۶۴۴۲ ۷۷ لسانس اقتصاد محمد امیر امیری حسین شاه ۴۶       

است طیواجد شرا ۰۷۹۲۲۲۳۵۲۲ ۷۸ لسانس اقتصاد حسن المآب فیاض  محمد خالد ۴۷       

است طیواجد شرا ۰۷۰۳۷۲۰۰۳۸ ۸۰ ماستر اقتصاد غالم سرور زی اسحاق بیژن ۴۸       

است طیواجد شرا ۰۷۷۰۷۰۰۲۹۸ ۸۵ لسانس اقتصاد محمد علی الهام حمید ۴۹       

است طیواجد شرا ۰۷۸۵۰۳۶۳۳۵ ۸۳ لسانس اداره وتجارت محمد یاسین نورزاد محمد نسیم ۵۰       

است طیواجد شرا ۰۷۸۶۰۷۵۶۸۲ ۸۲ اداره و تجارتماستر  محمد حسن امیری صبغت اهلل ۵۱       

است طیواجد شرا ۰۷۸۶۰۱۰۱۶۰ ۸۷ ماستر اداره و تجارت محمد قاسم برهان جمشید ۵۲       

است طیواجد شرا ۰۷۸۹۷۹۷۹۵۸ ۸۸ ماستر اداره عامه لګمیا شیرزاد وحید الرحمن ۵۳       

است طیواجد شرا ۰۷۹۹۴۲۰۰۴۲ ۹۰ تجارتلسانس اداره و  محمد ظاهر همراه محمد زاهد ۵۴       

است طیواجد شرا ۰۷۷۴۰۳۳۰۹۸ ۹۱ ماستر اداره و تجارت شیر محمد محبی جان محمد ۵۵       

است طیواجد شرا ۰۷۹۴۶۲۷۱۵۱ ۹۲ ماستر اداره عامه داد اهلل ملک زاده ذکر اهلل ۵۶       

است طیواجد شرا ۰۷۷۴۰۵۷۳۴۴ ۹۳ ماستر اقتصاد عبدالمنان حقیار نجیب اهلل ۵۷       

است طیواجد شرا ۰۷۸۶۲۴۳۲۵۵ ۹۴ لسانس اقتصاد محمد کریم عمر محمد هارون ۵۸       

است طیواجد شرا ۰۷۹۰۴۰۱۳۲۶ ۹۶ لسانس اقتصاد خوانی وهاب زوی عزت اهلل ۵۹       

است طیواجد شرا ۰۷۸۰۰۸۷۳۵۹ ۹۷ لسانس اداره و تجارت خواجه الدین غرول زیارمل ۶۰       

است طیواجد شرا ۰۷۸۲۱۰۳۵۳۰ ۹۸ لسانس اداره و تجارت شیر دل امینی رشاد  ۶۱       

است طیواجد شرا ۰۷۹۱۵۹۱۵۵۶ ۹۹ لسانس اقتصاد حسین علی رضایان کبرا ۶۲       

است طیواجد شرا ۰۷۸۶۶۷۷۳۷۹ ۱۰۰ لسانس اقتصاد وحید یوسفزی  جهیش  ۶۳       

است طیواجد شرا ۰۷۹۵۸۱۴۳۴۷ ۱۰۱ ماستر اقتصاد ملی عبدالعزیز حراک جمعه خان ۶۴       

است طیواجد شرا ۰۷۶۶۷۰۲۰۰۱ ۱۰۲ لسانس اقتصاد تجارتی محمد کاظم ناهوری محمد هاشم  ۶۵       



است طیواجد شرا ۰۷۹۹۳۴۹۹۰۲ ۱۰۳ ماستر اداره و تجارت عبدالقیوم  امینی عبدالسیلم ۶۶       

است طیواجد شرا ۰۷۰۷۵۷۱۴۹۰ ۱۰۴ ماستر مدیریت دولتی فضل احمد داورزی احمد صمیم  ۶۷       

است طیواجد شرا ۰۷۰۰۸۳۸۵۹۹ ۱۰۵ ماستر اداره عامه محمد شفیع فرهاد محمد رفیع  ۶۸       

است طیواجد شرا ۰۷۹۹۲۵۲۵۴۴ ۱۰۶ لسانس اقتصاد جمعه خان سلطانی  علی مدد ۶۹       

است طیواجد شرا ۰۷۸۸۱۹۴۱۹۴ ۱۰۸ لسانس اداره و تجارت عبدالودود شریف محمد کاووس ۷۰       

است طیواجد شرا ۰۷۸۲۸۹۰۳۱۱ ۱۱۰ لسانس اقتصاد فقیرمحمد همت محمد اقضل ۷۱       

 

 

 


