
 

 

  

 

 مالیه                  وزارت/اداره:
برنامه های تحلیل پالیسی ها و کارشناس  عنوان پست:

 کاهش فقر
 3/9/1399تاریخ:   حلیل پالیسی ها و برنامه های اقتصادیت ریاست مربوطه:

 

 شماره

 شهرت کاندیدان

 درجه و رشته تحصیل

شماره ثبت و یا 

کد فورم 

 درخواستی

 مالحظات شماره تماس
 ولد تخلص اسم

 0767361334 39 اقتصادلسانس  محمد فاضل ترین محمد یاسر  1
 واجد شرایط است

 لسانس اقتصاد محراج الدی کهمردی حجاز الحق 2
37 0771814196 

است طیواجد شرا  

 لسانس اقتصاد محمد عارف انوری محمد عاطف ۳
 واجد شرایط است 0786443132 22

 لسانس اقتصاد عبدالمقصود مقبل دالوری عبدالموعود ۴
استواجد شرایط  0791559115 38  

 لسانس اقتصاد علی خوش اسالمی محمد امین 5
 واجد شرایط است 0777793690 48

 

 واجد شرایط است 0789989976 49 ماستر اقتصاد محمد ابراهیم رحیمی محمد ساحل 6

 واجد شرایط است 0700181624 50 ماستر اقتصاد محمد حبیب حبیبی شفیق اهلل 7

اقتصادلسانس  محمد نعیم شریف الهامه 8  واجد شرایط است 0749104864 4 

 واجد شرایط است 0773364472 3 لسانس اقتصاد محمد باقر شریفی بتول 9

 لسانس اقتصاد محمد خلیل رستاقی انوشه 10
10 0792695312 

 واجد شرایط است

 لسانس اقتصاد مالگل صالحی رجب علی 11
42 07954499642 

 واجد شرایط است

 لسانس اقتصاد نجیب اهلل نوری احمد نوید 12
47 0788222321 

 واجد شرایط است

  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

 
 
 

 
 



 لسانس اقتصاد محمد شریف شریفی محمد شعیب 13
46 0796152411 

 واجد شرایط است

 لسانس اقتصاد عبدالسالم محمدی برکت اهلل 14
40 0776088468 

 واجد شرایط است

 ماستر اقتصاد هاشم مهدوی شایسته 15
12 0749001540 

استواجد شرایط   

 لسانس اقتصاد میرزامحمد میرزاده نورمحمد 16
33 0748232211 

 واجد شرایط است

 لسانس اقتصاد سید محمد علم فصیحی سید مصطفی 17
31 0731228803 

 واجد شرایط است

 0774525306 30 ماستر اقتصاد محمد حسن حسنی مهدی 18
 واجد شرایط است

 واجد شرایط است 0786626218 1 لسانس اقتصاد محمد شفیع حکیمی اجمل 19

 واجد شرایط است 0778302060 8 لسانس اقتصاد عبدالواسع مجیدی امین اهلل 20

 0770407710 36 لسانس افتصاد شمس الحق عمر فریال 21
 واجد شرایط است

 0780217744 52 لسانس اقتصاد عبدالغفور مراویز شمایل 22
 واجد شرایط است

 ۰۷۳۰۷۱۱۶۹۹ ۷ ماستر اقتصاد رسولغالم  امرخیل شمشاد 23
 واجد شرایط است

 
 

 

 


