
 

 

  

 

 8/9/1399تاریخ:   ریاست سیستم ها تکنالوژی ریاست مربوطه: آمر انکشاف سیستم ها  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

 0770350698 41 لسان انجنیری کمپیوتر نادر بیگی  صادق 1
 واجد شرایط است

 سلیممحمد  عزیزی میر ولی 2
 لسانس کمپیوتر ساینس

37 0796666691 
است طیواجد شرا  

 لسانس کمپیوتر ساینس قدرت اهلل وقار صداقت  ۳
 واجد شرایط است 0700868750 32

 لسانس علوم محاسبه عیسی کاظمی حمیده ۴
 واجد شرایط است 0786786342 38

 لسانس کمپیوتر ساینس شیر علی رستمی محب علی 5
 واجد شرایط است 0788203069 28

 

 واجد شرایط است 0747211095 27 لسانس کمپیوتر ساینس فیروز خان فیروزی همت اهلل 6

 واجد شرایط است 0785340396 26 لسانس کمپیوتر ساینس نادر خان عثمان زی عمران 7

 واجد شرایط است 0778072527 21 لسانس کمپیوتر ساینس محمد عیسی جعفری علی  8

 واجد شرایط است 0766064323 17 ماستر کمپیوتر ساینس رحیم جان عظیمی عبدالشکور 9

 شاه محمد توتاخیل اختر محمد 10
 لسانس کمپیوتر ساینس

43 0766796968 
 واجد شرایط است

 میزاحسین حسینی اسد اهلل  11
 لسانس کمپیوتر ساینس

13 0744641727 
 واجد شرایط است

 محمد سرور هدایت محمد بشیر 12
 لسانس کمپیوتر ساینس

12 0744344084 
 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

 
 
 

 
 



 امان اهلل غفوری حسیب اهلل  13
 لسانس کمپیوتر ساینس

111 0744497199 
 واجد شرایط است

 غوث محمد جبار خیل محمد اسد 14
 لسانس کمپیوتر ساینس

10 0786113764 
 واجد شرایط است

 دولت حسین محمدی عبدل 15
 لسانس کمپیوتر ساینس

7 0744645740 
 واجد شرایط است

 محمد حسین سازش علی اکبر  16
 لسانس کمپیوترساینس

6 0706909063 
 واجد شرایط است

 عبدالغفور سدید سهراب ۱۷
 لسانس کمپیوترساینس

5 0705022400 
 واجد شرایط است

 ارشاد احمد فضل راشد احمد 18
 لسانس کمپیوترسانیس

30 0786272728 
 واجد شرایط است

 خلیل الرحمن رحمانی منیب الرحمن 19
 لسانس کمپیوتر ساینس

2 0728073178 
 واجد شرایط است

 نور احمد ستانکزی عبد الصبور 20
 لسانس کمپیوتر سانس

42 0783232863 
 واجد شرایط است

 

 
 

 

 


