
 

 

  

 

 ۱۳۹۹\۸\۲۲تاریخ:   عمومی خزائن ریاست مربوطه: معلوماتی مالیکارشناس تخنیکی سیستم 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 است 0744564643 169 پیوتر ساینسلسانس کم محمد حسن ستانکزی محمد عثمان  1

است طیواجد شرا 0730402644 30 = اکرم جان حسن زی جمیل الرحمن 2  

است طیواجد شرا 0748008669 19 = حسین بخش کوشانی احمد رضا 3  

است طیواجد شرا 0747902060 27 ماسترکمپیوتر ساینس محمد یوسف یوسفی احمد جامع  4  

است طیواجد شرا 0771837786 168 لسانس کمپیوتر ساینس محمد نبی یڅاڅ بشرمل 5  

است طیواجد شرا 0775501555 25 لسانس کمپیوتر ساینس شمس الرحمن مجددی سید الرحمن 6  

است طیواجد شرا 0793588745 32 لسانس کپیوتر ساینس محمد حسن فرهنگ محمد علم 7  

است طیواجد شرا 0798000326 11 لسانس کمپیوتر ساینس اقبال شاه سروری مرتضی 8  

است طیواجد شرا 0784050453 31 لسانس کمپیوتر ساینس حکیممحمد  شیرزاد محمد بصیر 9  

است طیواجد شرا 0744043307 22 لسانس کمپیوتر ساینس قربانعلی سلیمی علی جان  ۱۰  

است طیواجد شرا 0773215034 20 لسانس کمپیوتر ساینس گلون عازم محمد اجمل ۱۱  

است طیواجد شرا 0703332867 33 پیوتر ساینسلسانس کم عبدالکریم عزیزی سبحان اهلل ۱۲  

است طیواجد شرا 0796548656 35 لسانس کمپیوتر سانیس ایگم بردی سیرت عبدالستار ۱۳  

است طیواجد شرا 0790646278 24 لسانس کمپیوتر ساینس شراف الدین سحاب تاتار بقاوالدین ۱۴  

است طیواجد شرا 0782565713 9 لسانس کمپیوتر ساینس سید قادر شاه سادات سید رامین ۱۵  

  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

 
 
 

 
 



است طیواجد شرا 0729688469 42 لسانس کمپیوتر ساینس فضل آغا فضلی حشمت اهلل ۱۶  

است طیواجد شرا 0799396171 34 لسانس کمپیوتر ساینس سعد الدین برهانی نذیر اهلل ۱۷  

است طیواجد شرا 0774711437 12 لسانس کمپیوتر ساینس مولوی راز محمد کامران  هدایت اهلل ۱۸       

است طیواجد شرا 0785196774 140 لسانس کمپیوتر ساینس لعل محمد محمدی فرید ۱۹       

است طیواجد شرا ۰۷۰۵۵۰۲۲۹۴ ۱۴۲ لسانس کمپیوتر ساینس سید عزت اهلل سید زاده سید شفیق  ۲۰       

است طیواجد شرا 0749463133 152 لسانس کمپیوتر ساینس محمد آصف امیری محمد سلیم ۲۱       

است طیواجد شرا 0787733773 164 لسانس کمپیوتر ساینس محمد ابراهیم حیدری نور اهلل ۲۲       

است طیواجد شرا 0776806824 122 لسانس کمپیوتر ساینس محمد موسی عظیمی  عارف ۲۳       

است طیشراواجد  0799012212 120 لسانس کمپیوتر ساینس تاج محمد هاشمی ادریس  ۲۴       

است طیواجد شرا 0797155904 121 لسانس کمپیوتر ساینس میر سعید سعیدی مجیب اهلل ۲۵       

است طیواجد شرا 0748018187 144 لسانس کمپیوتر ساینس محمد هارون محمودی محمد محفوظ ۲۶       

است طیشرا واجد 0793451184 154 لسانس کمپیوتر ساینس نیک محمد نیکزاد امان اهلل ۲۷       

است طیواجد شرا 0799807279 124 لسانس کمپیوتر ساینس هادی خان خدران میرویس خان ۲۸       

است طیواجد شرا 0775886534 2 لسانس کمپیوتر ساینس عبدالواحد فرهاد عطاالرحمن ۲۹       

است طیشرا واجد 0792126759 17 لسانس کمپیوتر ساینس حبیب الرحمن حبیبی مجیب الرحمن ۳۰       

است طیواجد شرا 07951803058 136 کمپیوتر ساینس  منصب علی صدیقی محمد عارف  ۳۱       

است طیواجد شرا 0747705973 4 لسانس کمپیوتر ساینس محمد نعیم محمدی زینب  ۳۲       

است طیواجد شرا 0775034303 95 لسانس کمپیوتر ساینس حاجی خاندل هاشمی خان سید ۳۳       

است طیواجد شرا 0785617123 132 لسانس کمپیوتر ساینس محمد آصف آصفی محمد حنیف  ۳۴       

است طیواجد شرا 0776828037 ۵۳ لسانس کمپیوتر ساینس صفت شاه خالند سید مرجان ۳۵       

است طیواجد شرا 0799225732 114 لسانس کمپیوتر ساینس حیات اهلل سعیدی رحمت اهلل ۳۶       

است طیواجد شرا 0744662029 118 لسانس کمپیوتر ساینس نورالحق احمدزی شمشاد ۳۷       

است طیواجد شرا 0774171166 92 لسانس کمپیوتر ساینس بومان علی امیری محمد یحیی ۳۸       

است طیواجد شرا 0786665459 170 لسانس کمپیوتر ساینس غالم غوث بورا غالم حیدر ۳۹       

است طیواجد شرا 0771991235 130 لسانس کمپیوتر ساینس محمد گل ادمان پسرلی ۴۰       



است طیواجد شرا 0790595777 113 لسانس کمپیوتر ساینس جعفر دانش دوست بیژن ۴۱       

است طیواجد شرا 0784804334 101 لسانس کمپیوتر ساینس سلطان علی سلطانی محمد رضا ۴۲       

است طیواجد شرا 0744642877 52 لسانس کمپیوتر ساینس فضل الرازق صادقی احمد فرهاد ۴۳       

است طیواجد شرا 0781642090 100 لسانس کمپیوتر ساینس سید اکابر پیغام سید حکمت اهلل ۴۴       

است طیواجد شرا 0779597897 107 لسانس کمپیوتر ساینس نادر اطهری زهرا ۴۵       

است طیواجد شرا 0790721300 108 ماستر کمپیوتر ساینس علی محمد احمدی محمد یاسین ۴۶       

است طیواجد شرا 0795848650 57 لسانس کمپیوتر ساینس عبدالبصیر قچی محمد مصطفی ۴۷       

است طیواجد شرا 0779814508 49 لسانس کمپیوتر ساینس حبیب اهلل هوتک  رفیع اهلل ۴۸       

است طیواجد شرا 0786896424 110 لسانس کمپیوتر ساینس عبدالهادی ستانکزی انصار اهلل ۴۹       

است طیواجد شرا 0766099193 50 لسانس کمپیوتر ساینس حاجی حسین عادل زاهد  ۵۰       

است طیواجد شرا 0783386638 55 لسانس کمپیوتر ساینس محمد جان شهاب زاده خالد ۵۱       

است طیواجد شرا 0787601367 82 لسانس کمپیوتر ساینس فیض اهلل فیضان قدرت اهلل ۵۲       

است طیواجد شرا 0787592930 118 لسانس کمپیوتر ساینس نادر خان نادری بالل  ۵۳       

است طیواجد شرا 0731122122 61 لسانس کمپیوتر ساینس محراب الدین احمدی محمد قمرالدین ۵۴       

است طیواجد شرا 0772119768 44 لسانس کمپیوتر ساینس الدینحاجی قمر  مرادی اسالم الدین ۵۵       

است طیواجد شرا 0706464959 112 لسانس کمپیوتر ساینس محمد هارون ناصری محمد ناصر ۵۶       

است طیواجد شرا ۰۷۷۴۷۰۵۱۰۰ ۱۷۱ لسانس کمپیوتر ساینس محمد عمر محمدی نقیب اهلل  ۵۷       

است طیواجد شرا 0779159470 73 لسانس کمپیوتر ساینس جواد محمد جوادی محمد اشرف  ۵۸       

است طیواجد شرا 0786477981 72 لسانس کمپیوتر ساینس احمدشاه الفت مومن ۵۹       

است طیواجد شرا 0764351413 76 ماستر کمپیوتر ساینس محمد علی حیدری محمد جان ۶۰       

است طیواجد شرا 0788518292 81 ساینسلسانس کمپیوتر  نادر محسن محمد حسن ۶۱       

است طیواجد شرا 0784556678 77 لسانس کمپیوتر ساینس محمد آصف محمدی محمد میرویس ۶۲       

 

 

 
 



 

 


