
 

 

  

 

 1399/40/90 تاریخ: پالیسی مالی و اقتصاد بزرگ ریاست مربوطه: آمریت بهبود مصارف عامه 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

 واجد شرایط ۰۷۰۰۸۹۶۴۴۲ ۴۳ لیسانس / اقتصاد محمد امیر امیری حسین شاه 1

 واجد شرایط ۰۷۲۸۵۷۵۹۵۴ ۲ لیسانس /اقتصاد عبدالمحمد عمری شجاع الدین 2

 واجد شرایط ۰۷۷۱۶۵۲۷۰۰ ۴۶ لیسانس /اقتصاد محمد ناظم کریمی کریم اهلل 3

 واجد شرایط ۰۷۷۴۷۸۷۹۶۶ ۴۹ لیسانس / اقتصاد  محمد یاسین پروا محمد زبیر 4

 واجد شرایط ۰۷۰۶۰۶۵۹۵۴ ۴۲ لیسانس /اقتصاد عبداالحد ذکی فضل اهلل 5

 واجد شرایط ۰۷۷۵۳۸۸۲۰۲ ۴۱ ماستر/ اداره عامه غالم قادر ملکزاده اهللکفایت  6

 واجد شرایط ۰۷۸۰۸۷۱۸۱۲ ۵۱ لیسانس /اداره و تجارت محمد سخی شیرزاد احمد ولید 7

 واجد شرایط ۰۷۲۸۲۰۱۶۶۶ ۶۲ لیسانس / ادره و تجارت آقا محمد نویسا سومن 8

 واجد شرایط ۰۷۷۲۴۲۴۳۲۲ ۱۸ اقتصادماستر /  قیام الدین ستانکزی ضیا الدین 9

 واجد شرایط ۰۷۶۶۸۸۵۵۸۸ ۶۹ اداره و تجارت /ماستر  حسن علی حسنی رضا ۱۰

 واجد شرایط ۰۷۴۴۴۴۲۲۱۲ ۱۴ دوکتورا / اقتصاد عبدالحسین ویرا امان ۱۱

 واجد شرایط ۰۷۹۹۲۷۳۳۵۳ ۶۱ ماستر/ اقتصاد حیدر علی حیدری محمد موسی ۱۲

 واجد شرایط ۰۷۹۸۷۱۳۷۷۸ ۱۱ لیسانس / اقتصاد غالم سرور حسن زاده احمد منیر ۱۳

 واجد شرایط ۰۷۷۷۹۷۳۸۳۴ 21 لیسانس/اقتصاد عبدالباقی افضلی سردار آغا ۱۴

 واجد شرایط ۰۷۷۵۵۱۷۷۰۳ ۶۸ لیسانس/اقتصاد عبدالظاهر غیاثی حمید آغا ۱۵

 واجد شرایط ۰۷۸۳۸۹۴۹۲۳ ۲۲ لیسانس/اقتصاد عبداهلل عالمی الغ بیگ ۱۶

 واجد شرایط ۰۷۹۹۲۷۹۱۸۸ ۳ ماستر/ اداره عامه حسین علی سعیدی عبدالباقی ۱۷

 واجد شرایط ۰۷۸۰۶۴۳۴۸۴ ۱۶ ماستر / اداره و تجارت محمد رحیم جبارخیل فرید احمد  ۱۸

  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

 
 
 

 
 



 واجد شرایط ۰۷۰۶۰۸۰۹۱۶ ۲۷ ماستر / اداره و تجارت احمد علی براتی نعمت اهلل ۱۹

 واجد شرایط ۰۷۸۸۱۷۸۲۲۲ ۶۰ لیسانس / اقتصاد عطاو اهلل همت روح اهلل ۲۰

 واجد شرایط ۰۷۹۱۲۱۳۱۶۷ ۵۹ ماستر / مالی و بانکداری سید اعراض زیوری سید حارث ۲۱

 واجد شرایط ۰۷۹۲۶۹۷۰۷۰ ۱۵ لیسانس / اقتصاد دولت میر امیری محمد  ۲۲

 واجد شرایط ۰۷۸۸۳۲۵۵۴۰ ۱۲ ماستر / اداره عامه محمد ظاهر عباسی جاوید ۲۳

 واجد شرایط ۰۷۸۷۸۹۹۵۴۵ 23 ماستر / اداره و تجارت معراج الدین صمیم امان الدین ۲۴

 
 

 

 

 


