
ریاست عمویم تفتیش داخیل :اړوندریاست:د بست عنوانمالیه:اداره/وزارت

1
ایط است156784913640totakhilbahram@gmail.comاقتصادلیسانسجان خانتوتا خیل بهرام  واجد شر

2
یفبارزنور محمد ایط است۱۶۳790615150noormohammad.bariz2012@gmail.comاداره عامهلیسانسمحمد شر واجد شر

3
نپوراننوید هللا ایط است185795618025nawidporan3@gmail.comعلوم اجتمایعلیسانسمحمد یاسی  واجد شر

4
ایط است170773787360mahdihassanyar100@gmail.comمدیریت آموزشرماسترعیل جمعهحسنیارمحمد مهدی واجد شر

5
ن المللماسترغالم عیلرباننمحمد حسن  ایط است۱۶۶۷۷۱۱۳۷۵۰۱hassanrabany20@gmail.comروابط بی  واجد شر

6
یجمعه ګل یماسترفیض محمدفقت  ایط است۱۷۷78893614jumagulfaqiri@gmail.comیاداره وتجارت منابع بشر واجد شر

7
ایط است۱۷۳۷۸۸۸۱۵۱۸۲saiflrahman.niazai@gmail.comحقوق و علوم سیاشماسترعبدلکریمنیازیسیف الرحمن واجد شر

8
ایط است۱۹۲۷۹۱۹۴۱۴۴۰fazilaebadi@gmail.comاقتصادلیسانسسلطان محمدعبادیفاضله واجد شر

9
ایط است۲۰۸۷۸۹۴۸۶۶۷۰ehsanmohtadi@yahoo.comاقتصادلیسانسعبدالباریمهتدیمحمد احسان واجد شر

10
ایط است۲۰۹۷۶۵۴۶۷۸۲۵baryali.mahmoodi@gmail.comاقتصادلیسانسغالم محمودمحمودیاحمد بریایل واجد شر

11
ایط است۲۱۱۷۷۲۴۳۵۸۰۹shahryar.daqiq10@gmail.comجامعه شناشلیسانسمحمد اعظمدقیقشهریار واجد شر

12
ایط است190786774077fwadmomand143@gmail.comاقتصادلیسانسطال محمدمومنداحمد فواد واجد شر
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13
ایط است۶۴۷۷۹۴۸۵۸۴۱sarwarsalangi@gmail.comاداره عامهماسترمحمد عییسسالنګیمحمد شور واجد شر

14
ایط است203۷۷۹۲۶۵۱۶۸mmohsin.erfani94@gmail.comجامعه شناشلیسانسرجب عیلعرفانمحمد محسن واجد شر

15
ایط است۱۳۵۷۰۰۴۴۴۸۴۶hamid.tawhidi1991@gmail.comحقوق و علوم سیاشلیسانسحبیب هللاتوحیدیمحمد حامد واجد شر

16
ایط است۱۱۰۷۰۰۴۱۱۰۵۵safullah2014@gmail.comحقوقماسترخدایدادجالیلصفن هللا واجد شر

17
ایط است۱۲۴۷۸۳۳۴۳۵۵۶alizda.arezoo723@gmail.comحقوقلیسانسقربانعیل زادهآرزو  واجد شر

18
ایط است۱۱۱۷۹۶۹۲۵۶۱۷sediqa0749604213@gmail.comمدیریت تجارتلیسانسمحمد عیلمحمدیصدیقه واجد شر

19
ایط است۱۳۲۷۷۸۲۶۲۳۱۹jalilrahimi30@gmail.comاداره عامهلیسانسمحمد اسحاقرحییمجلیل واجد شر

20
ف نقاسیماشر ایط است۱۴۹۷۷۸۸۱۵۱۶۲ashrafqasimi1516@gmail.comاقتصادلیسانسمحمد حسی  واجد شر

21
ایط است۹۱۷۴۴۷۹۷۱۷۱اداره وتجارت لیسانسزلیممینه ناکسباون  واجد شر

22
ایط است۱۵۰۷۷۸۴۱۰۹۴۴aliakbararman2018@gmail.comمدیریت آموزشرلیسانسبومانآرمانعیل اکتر واجد شر

23
ایط است۹۶۷۶۷۳۶۱۳۳۴yasertarin5@gmail.comاقتصادلیسانسمحمد فاضلترینمحمد یاش واجد شر

24
ایط است۷۲۷۷۹۲۳۳۰۰۴۰اقتصادماسترعبدالغننسخن زادهاحمد خالد واجد شر

25
ایط است۸۵۷۷۵۹۹۵۸۰۵ahmad.ahmadzi2019@gmail.comاداره عامه لیسانسعبدالمختاراحمدیاحمد هللا واجد شر

26
ایط است۱۰۶۷۹۹۷۲۴۳۳۰جامعه شناشلیسانسعبدالمنانصدیفرفرخنده واجد شر

27
ایط است۱۷۹۱۸۴۸۸۷۹حقوقلیسانسعبدالستارمحمدیزلفیه واجد شر

28
تجهیدمحمد هللا ایط است۷۴۷۷۵۰۰۵۷۲۰wahdatwardak@yahoo.comحقوق و علوم سیاشلیسانسغالم حضن واجد شر

ن29 ایط است۱۴۲۷۷۷۰۸۰۲۲۹h.behzad229@gmail.comاقتصادلیسانسغالم غیلبهزاد حسی  واجد شر

30
ایط است۷۰۷۹۷۲۴۲۲۰۱ehsan.bakhtyari@gmail.comحقوقلیسانسبخت محمدبختیاراحسان هللا واجد شر
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31
عبدالمنصور

ن
ایط است۶۹۷۹۲۵۲۶۳۶۷ahadi.mudasser@gmail.comاقتصادلیسانسعبدالمعروفمعروف واجد شر

32
ایط است۶۸۷۸۴۸۶۲۶۰۰jamilsuailmankhil123rs567@gmail.comاقتصادلیسانسشایسته خانسلیمانخیلعبدالجمیل واجد شر

33
ایط است۶۷۷۰۰۰۸۰۰۰۴اداره و تجارتماسترقوماندانشوریمسعود واجد شر

34
یسید انور شاه ایط است۱۳۰۷۸۷۷۰۰۳۳۲saydanwarshahsadat8@gmail.comحقوقماسترسیدسکندر شاهاکتر واجد شر

35
زیافسون ایط است۲۷۷۸۷۲۷۰۲۰۷sherzai_a@yahoo.comحقوقلیسانسمرزامحمدشت  واجد شر

36
ایط است۲۲۶۷۲۸۴۵۲۷۹۲اقتصادلیسانسغالم سعیدسعیدحشمت هللا واجد شر

37
زاد جان عیل ایط است۵۳787872009اداره و پالییس عامهلیسانسعیل مرادشت  واجد شر

38
ایط است۲۲۲777001907hedayatullah.zafir@gmail.comاداره و تجارتلیسانسعنایت هللاظفرهدایت هللا واجد شر

39
ایط است۲۵۷۷۴۰۸۰۵۳۷sayed-mukhtar@yahoo.comاقتصادلیسانسسید عبدالجبارساداتسید مختار واجد شر

40
نیوسفنحامد ضیا ایط است۲۲۹۷۰۰۴۷۵۲۱۸hamdzia12399@gmail.comاقتصادلیسانسمحمد حسی  واجد شر

41
زیامید ایط است۴۲۷۸۷۸۰۷۰۳۸o.shirzai@yahoo.comحقوقلیسانسبرات شاهشت  واجد شر

42
ایط است۱۰۷۹۰۶۴۰۸۱۸Banafsha.nz@gmail.comاقتصاد اداره لیسانسمحمد طاهرننر زادهبنقشه واجد شر

43
ایط است۱۲۷۴۷۰۵۶۰۳۷farahazizi757@gmail.comجامعه شناشلیسانسغالم فاورقعزیزیفرحناز  واجد شر

44
ایط است۱۱۷۹۳۹۹۳۵۶۶marzia.hadi12@gmail.comجامعه شناشلیسانسمحمد هادیهادیمرضیه واجد شر

45
ایط است۱۴۷۸۸۷۹۹۱۱۶حقوقلیسانسعبدالقادرعزیزیبرشنا واجد شر

46
یفنکریم هللا ایط است۵۷۹۸۷۱۱۸۳۷karimullah.sharifi12@gmail.comاقتصادلیسانسآقامت شر واجد شر

ن47 محمد امی 
ن المللماسترنیک محمدمتفر ایط است۶708949348amin120mottaqi@gmail.comحقوق بی  واجد شر

48
ایط است۴۵776078711حقوقلیسانسمحمودمحمودیقندآغا واجد شر
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49
ایط استM.B.A۴۹787804625sami.samair143@gmail.comماسترحزب هللامجددیسمیع هللا واجد شر

50
ایط است۴۶708007770حقوق و علوم سیاشلیسانسعبد هللاعابدعابد هللا واجد شر

51
نهاشیمسید ریاض  ایط است۳۳۶786791843riyaz.hashmi40@gmail.comاداره و مدیریتلیسانسسید حسی  واجد شر

52
ایط است۱۱۲۷۷۰۴۴۱۲۱۳اداره و تجارتلیسانسویل محمدفدانیضیا محمد  واجد شر

53
نعبدول ایط است۲۸۷۷۰۸۷۲۷۲۶matin.ab2019@gmail.comکالم اسالیمماستریغقوب عیلمتی  واجد شر

54
زاد شیال ایط است۲۹۷۳۰۷۲۹۵۰۷tamanawafa56@yahoo.comاداره وتجارتلیسانستیمورشاهشت  واجد شر

ن55 ایط است۳۰۷۰۰۱۸۷۴۷۵mobin.rahimi100@gmail.comاداره عامهلیسانسمحمد رحیمرحییممحمد مبی  واجد شر

56
ایط است۴۲۷۹۹۶۷۷۷۲۲۰asadullahmoradi@gmail.comاقتصادلیسانساقبال عیلمرادیاسد هللا واجد شر

57
ایط است۲۵۲۷۷۹۲۵۴۲۱۵baheej.shafi@gmail.comاقتصادلیسانسزرینبهیجشفیح هللا واجد شر

58
نصدرسید باقر ایط است۴۱۷۰۸۸۳۹۲۲۶baqersadr747@gmail.comحقوق و علوم سیاشلیسانسسید حسی  واجد شر

59
ایط است۷۸۳۳۳۵۰۰۵ahmadullahabidi@gmail.comحقوقلیسانسخان محمدعابدیاحمد هللا واجد شر

60
ایط است799838588sadat521@gmail.comاداره و پالییس عامهلیسانسعوضسعادتخدای رحم واجد شر

61
ایط است702346314fazalhaq.nasimi@gmail.comمدیریت آموزشرماستر غالم سخننسییمفضل الحق واجد شر

62
ایط است730729729monib.hussaini@gmail.comاقتصادلیسانسمحمد اسحاقحسینناحمد منیب واجد شر

62
محتنر

ایط است797389814multabafaizi510@gmail.comاقتصادلیسانسغالم عباسفیضن واجد شر

63
افت هللا زانیازروحاننشر ایط است۷۷۶۵۶۴۷۸۸sharafatullah.rn@gmail.comفقه و قانونلیسانسمت  واجد شر

64
ایط است703271564hasib.naseemi@gmail.comاقتصادلیسانسمحمد نسیمنسییممحمد حسیب واجد شر

65
ن المللماستر سید اکرمصالخسید انعام هللا ایط است۷۸۵۹۴۳۸۱روابط بی  واجد شر
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66
ایط است۷۸۷۷۵۷۷۳۵اقتصادلیسانسغالم نقشبندایونرصالح الدین واجد شر

67
ایط است780780653پالن پالییس آموزشرلسانس اخوان صاحبسهیلسید همایون واجد شر

68
ایط است785183183modasetabasi112@gmail.comجامعه شناشلسانس عبدالقدیرعباشمدثر  واجد شر
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