
 

 

  

 

 مالیه                  وزارت/اداره:
و  یو انسجام آبرسان دیکارشناس توح عنوان پست:

 سونیکانالوز
 25/8/1399تاریخ:   ریاست مدیریت سرمایه گزاری عامه ریاست مربوطه:

 

 شماره

 شهرت کاندیدان

 درجه و رشته تحصیل

شماره ثبت و یا 

کد فورم 

 درخواستی

 مالحظات شماره تماس
 ولد تخلص اسم

نیسراج الد 1 ینور  نینورالد  لسانس یآبرسان نریانج   18 
707708165 

 واجد شرایط است

ریالقد عبد 2 زاده ینب   طیو مح یآبرسان نریانج محمود 

لسانس ستیز  

17 

708211707 
است طیواجد شرا  

بیطا محمد 3 یرزیش  لسانس ینریانج یآبرسان حکم خان   16 

788606774 

است طیواجد شرا  

یظیحف فرهاد 4 ظیعبد الحف  لسانس یآبرسان ینریانج   15 

777227726 

است طیواجد شرا  

جان یعل 5 یاکبر  ماستر ینریانج یآبرسان گل احمد   14 
778263166 

است طیواجد شرا  

یالبار عبد 6 یجهان  خان یجنگ  و  یآبرسان ینریانج 

لسانس ستیز طیمح  

13 

703050072 

است طیواجد شرا  

احمد یعل 7 ییپنا  منابع آب  و  ینریانج بومان 

لسانس ستیز طیمح  

12 

748788466 
است طیواجد شرا  

ریالخب عبد 8 یزیعز  زیعبد العز  لسانس ینریانج   11 

774705160 
است طیواجد شرا  

مومن دیس 9 ینور  محمد یدیع  جامع منابع  تیریمد 

ماستر  یعیطب  

10 

782200944 
است طیواجد شرا  

هللا دیوح ۱۰ یوبیا  وبیمحمد ا   طیآب و مح ینریانج 

لسانس ستیز  

9 

791473519 
است طیواجد شرا  

۱۱ 
هارون محمد یمیابراه  احمد ضیف  و  کیدرولیها 

 یساختمانها

ماستر یکیدروتخنیها  

8 

730070345 

است طیواجد شرا  

المعروف عبد ۱۲ ومیعبد الق زاهد  لسانس و گاز نفت   7 
702912540 

است طیواجد شرا  

جعفر محمد ۱۳ همه  ینریانج تیریمد محمد صادق مدبر 

ماستر جانبه منابع آب  

6 

782715929 
است طیواجد شرا  

  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

 
 
 

 
 



هللا قدرت ۱۴ یحاتم  یرستم عل  و  یآبرسان ینریانج 

ماستر ستیز طیمح  

5 

705576467 
است طیواجد شرا  

یعل محمد ۱۵ بخش یعل پادشاه   ستیز طیمح ینریانج 

 لسانس

است طیواجد شرا 771543077 4  

یراج بازمحمد ۱۶  یساختمان ینریانج عبدالودود 

لسانسل یکیتخن درویها  

است طیواجد شرا 791518516 3  

کزادین خالد ۱۷ محمد کین  لسانس و تجارت اداره  است طیواجد شرا 747256898 2   

خالد شاه ۱۸ یصاف  است طیواجد شرا 781707874 1 لسانس اداره و تجارت عبد الصمد        

 

 
 

 

 


