
 

 

  

 

 6/9/1399تاریخ:   ریاست عمومی هنماهنگی نظارت و گزارش دهی مربوطه:ریاست   GISکارشناس 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

 0749477777 120 لسانس جیولوجی اسحق رضایی رمحمد بشی 1
 واجد شرایط است

 شیر محمد راسخ نجیب اهلل  2
 لسانس زمین شناسی

118 0791040065 
است طیواجد شرا  

 ماستر زمین شناسی عزیز اهلل عزیزی شکیبا ۳
 واجد شرایط است 0799506118 1

 مستر طراحی شهری محمد اسماعیل ابراهیمی محمد حامد  ۴
 واجد شرایط است 0790270031 119

سانیسلسانس کمپیوتر  هادی خان حدران خان میرویس 5  
 واجد شرایط است 0799807279 128

 

 واجد شرایط است 0700965623 130 لسانس جیولوجی معدن عبدالصمد سیاوش سبحان اهلل 6

 واجد شرایط است 0796141450 3 لسانس جیودیزی انجنیری غضنفر پرنا علی اکبر  7

است واجد شرایط 0784575305 132 لسانس جغرافیه رستم علی جویا مختار حسین 8  

 واجد شرایط است 0797681308 131 لسانس زمین شناسی میراحمد بیگ نوید 9

 امان اهلل فرزام عباس  10
 لسانس جیولوجی

138 0777250779 
 واجد شرایط است

 نورگل حسن زی خالد  11
 لسانس جیولوجی

136 0781486809 
 واجد شرایط است

 محمد رحیم رحیم پور محمد صادق 12
سیاسی ماستر جغرافیای  

50 0797324388 
 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

 
 
 

 
 



 محمد هاشم خواجه عمری عبدالمتین 13
 لسانس جیولوژجی 

63 07878100704 
 واجد شرایط است

 محمد آصف عالمی احسان اهلل 14
ماستر جیولوژی 

 0786245525 64 انکشاف معادن
 واجد شرایط است

 محمد علی حبیب یار رحمت اهلل 15
 لسانس جیولوژی 

41 0744570620 
 واجد شرایط است

 علی محمد ستانکزی امان اهلل  16
 لسانس انجنیری

45 0744812193 
 واجد شرایط است

 برات علی صادقی محرم علی 17
 لسانس زمین شناسی

47 0771740379 
 واجد شرایط است

 0775035067 133 ماستر طراحی شهری جمعه خان کوشانی محمد یحیی 18
 واجد شرایط است

 واجد شرایط است 0776357480 60 لسانس انجنیری سروی علی مراد علی یار محمد داود 19

 واجد شرایط است 0778716682 52 لسانس جیودیزی امیرمحمد وحدت رجب  20

 محمد طاهر زمانی میرزا شرین 21
لسانس سیستم اصالحات 

 جغرافیه
56 0778818628 

 واجد شرایط است

 0771123855 123 لسانس جیولوژی یاسینمحمد  عباسی مشتاق علی 22
 واجد شرایط است

 0778890804 142 لسانس زمین شناسی امان علی رمضانی محمد  23
ط استواجد شرای  

 0744478887 163 زمین شناسی محمد حسن رامش محمد رضا 24
 واجد شرایط است

 0747060947 20 لسانس محمد رضا راشد محمد ناصر 25
 

 0764676293 24 لسانس زمین شناسی سخی جان یوسفی غیرت خان 26
 

 0700724292 166 لسانس استخراج معادن عبدالرحمن رحمان پور احمد منیب 27
 



 0799893618 145 لسانس جغرافیه حفیظ اهلل فقیری روئید اهلل 28
 

 0766266266 6 لسانس جغرافیه عبدالقدیر روحی مصطفی بالل 29
 

 0765757959 117 لسانس جیودیزی  اهللعزیز  عزیزی یاور 30
 

 0748798308 116 لسانس جیودیزی حسن رضا رضایی اسد اهلل 31
 

 0700095008 167 لسانس جیولوژی معدن ابوبکر جفا محمد شجاع  32
 

 0747629148 159 لسانس جیودیزی انجنیری غالم عباس حسینی عبدالغفور  33
 

 0786562195 158 لسانس زمین شناسی دیدارگل کاموال عبدالرازق 34
 

 0770015361 107 لسانس زمین شناسی نجات اهلل ذبیح ذبیح اهلل 35
 

 0729935195 30 لسانس جغرافیه محمد مهدی جلیلی مرتضی  36
 

 0790165857 99 لسانس جیولوژی  محمد اسلم حمیدی عبید اهلل 37
 

 0772463631 187 ماستر جیولوی طاهر حسین پور شیر  حسین 38
 

 0744738838 186 ماستر زمین شناسی روزالدین ایمن فیاض  39
 

 0773002510 190 لسانس جیودیزی محمد امیر بیک عزت  40
 

 0790620544 84 لسانس زمین شناسی اسد اهلل دانش خلیل اهلل 41
 

 0790136808 83 لسانس زمین شناسی علی ظفر ابراهیمی عصمت اهلل 42
 



 0728105723 178 لسانس جغرافیه سید غالم حضرت سادات  سید حسیب اهلل  43
 

 0770023009 181 لسانس زمین شناسی شیر افضل عزیزی محمد فرید 44
 

 0766707504 97 لسانس جیودیزی سید محمد اکرم صالحی سید صابر  45
 

 0799267100 169 لسانس جیودیزی رضاداد عطایی حسین بخش  46
 

 0766886563 2 ماستر زمین شناسی عبدالستار رسولی آراش  47
 

 0779193367 189 لسانس زمین شناسی محمد باقر شهرام محمد رضا 48
 

 0779461736 199 لسانس جیولوژی محمد هاشم  شیر شاه 49
 

 0772415960 177 لسانس زمین شناسی کلبی عباس آرمان محمد امیر 50
 

 0788624219 82 ماستر طراحی شهری امام الدین جالل اجمل 51
 

 0772141860 206 لیسناس جیودوزی محمد انور روئیش عید محمد  52
 

 

 

 


