
 

 

  

 

 مالیه                  وزارت/اداره:
هماهنگی بخش زراعت و  کارشناس عنوان پست:

 انکشاف دهات
 9/9/1399تاریخ:   هماهنگی ارگان های دولتیریاست  ریاست مربوطه:

 

 شماره

 شهرت کاندیدان

 درجه و رشته تحصیل

شماره ثبت و یا 

کد فورم 

 درخواستی

 مالحظات شماره تماس
 ولد تخلص اسم

 0744017383 111 ماستر اداره عامه کاظم علی شایان احمد سیر 1
 واجد شرایط است

 میرزا محمد مومند احمد رامین 2
 لسانس اقتصاد تجارت

95 0779503036 
است طیواجد شرا  

 لسانس زراعت عزیزاهلل مروف عبدالواسع ۳
 واجد شرایط است 0789213214 98

 لسانس زراعت نور آقا موری احمد سمیر  ۴
 واجد شرایط است 0796177736 124

 لسانس زراعت سخی محمد آرین نصرت اهلل 5
 واجد شرایط است 0780599906 107

 

 واجد شرایط است 0704919162 105 لسانس زراعت ویس الدین نظامی میرویس 6

 واجد شرایط است 0799255050 207 لسانس زراعت محمد رازق پایاب بصیره 7

 واجد شرایط است 0770904381 206 ماستر اقتصاد زراعتی محمد رفیق زمانی  احمد فرید 8

 واجد شرایط است 0786889470 141 لسانس زراعت سید هاشم سید زاده سید برهان  9

 دولت نظر ایییض مجیب الرحمن 10
 لسانس زراعت

147 0796000565 
 واجد شرایط است

 سید ابراهیم جالل سید عبدالوهاب 11
 لسانس زراعت

205 0784246767 
 واجد شرایط است

 عین اهلل شادمان عبدالحبیب 12
 لسانس زراعت

146 0708057053 
 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 اکرم نزهت عبدالباسط  13
 لسانس زراعت

79 0780779208 
 واجد شرایط است

 مطیع اهلل ستانکزی نبی اهلل 14
 لسانس زراعت

87 0766233206 
 واجد شرایط است

 احمدخان حارث کفایت اهلل 15
 لسانس زراعت

69 0729129714 
 واجد شرایط است

 سید غالم حیدر سادات سید امین اهلل  16
 لسانس زراعت

68 0703901559 
 واجد شرایط است

 غالم حیدر حیدر نجیب اهلل 17
 لسانس زراعت

4 0786295963 
 واجد شرایط است

 0729567067 71 لسانس زراعت عبدالمحمد سروری عبدالمحیط 18
 واجد شرایط است

 واجد شرایط است 0786187272 67 لسانس زراعت محمدنظر  شیرزاد خالد 19

 واجد شرایط است 0700074570 44 لسانس زراعت عبداهلل ولی اسد اهلل 20

 0788853441 143 لسانس زراعت سید محمد میاخیل عبدالخالق 21
 واجد شرایط است

 0744597656 138 لسانس اداره عامه میر عبداالحمد درویش میرمحمد شریف 22
 واجد شرایط است

 0777101801 134 لسانس زراعت کتور ثاقب لیاقت  23
ط استواجد شرای  

 0798064925 136 لسانس اقتصاد سید عمر عمری نوراهلل 24
 واجد شرایط است

 0792042909 131 لسانس زراعت مسجدی امیری احمد جاوید   25
 واجد شرایط است

 0795503235 121 زراعتلسانس  حبیب الرحمن جالل احمد سلیم 26
 واجد شرایتط اس

 0707821098 61 ماستر اداره وتجارت محمد زلمی رامین محمد مصطفی  27
 واجد شرایط است

 0771283317 60 لسانس زراعت جعفر جعفری حنیف  28
 واجد شرایط است



 0790900511 39 ماستر اقتصاد عبدالجلیل رضایی بصیر احمد 29
 واجد شرایتط اس

 0790888126 38 لسانس زراعت زمری امیری عبدالمجید 30
 واجد شرایط است

 0700022906 122 لسانس زراعت ضیاالدین حالند عزیز الرحمن 31
 واجد شرایط است

 0771617546 64 لسانس زراعت ظاهر همت بخت اهلل 32
 واجد شرایتط اس

 0788806010 27 لسانس زراعت محمد ناصر صابری محمد ملنگ  33
 واجد شرایط است

 0774141957 30 لسانس اقتصاد زراعتی خواجه عبدالقیوم سیغانی خلیل الرحمن  34
 واجد شرایط است

 0787025729 93 لسانس زراعت سید کریم سید خیل جان آغا 35
 واجد شرایتط اس

 0789760190 37 لسانس زراعت سید نصر اهلل سیدی سید میوند 36
 واجد شرایط است

 0707820720 129 لسانس زراعت حسین پاسنگوال اهللسمیع  37
 واجد شرایط است

 0728996177 75 لسانس زراعت محمد کریم رحیمی حبیب اهلل  38
 واجد شرایتط اس

 0700713119 65 لسانس زراعت محمد حسین رحیمی حسام الدین  39
 واجد شرایط است

 0728070207 47 لسانس زارعت عبدالکریم زاهد عبدالفیروز  40
 واجد شرایط است

 0744565659 49 لسانس زراعت عبدالبشیر جلیل قیس  41
 واجد شرایتط اس

 0781686970 48 لسانس زراعت محمد امین امین شریف اهلل 42
 واجد شرایط است

 0706438836 32 لسانس اقتصاد عبدالودود سهیل ثنااهلل 43
 واجد شرایط است



 0791481248 54 لسانس زراعت احمدولی  عبید عبید اهلل  44
 واجد شرایتط اس

 0707735304 94 لسانس زراعت رحیم علی رحیمی ذبیح اهلل 45
 واجد شرایط است

 واجد شرایط است 0772138204 92 لسانس اداره و تجارت اسماعیل سلیمانخیل رازمل 46

 واجد شرایتط اس 0705004510 90 لسانس علوم نباتی غالم محمد میرزاد امیرمحمد 47

 0777551014 127 لسانس زراعت عبدالجبار عمری احمد مسعود 48
 واجد شرایط است

 0780428274 125 لسانس زراعت غالم حبیب وادن خلیلی احمد فرید 49
 واجد شرایط است

 0774494526 135 لسانس علوم حیوانی عبدالخلیل بنوزی ثمرگل 50
 واجد شرایتط اس

 واجد شرایط است 0791581952 165 ماستر زراعت نیک محمد عباسی مینه  51

 واجد شرایط است 0777400154 157 لسانس اداره وتجارت تازه الدین صافی اصحاب الدین 52

 واجد شرایتط اس 0777187608 154 لسانس زراعت خیرالدین خان خرم محمد حامد 53

 واجد شرایط است 0744800508 152 لسانس اگرانومی محمد عمر عمری احسان اهلل 54

 واجد شرایط است 0773438124 158 لسانس زراعت میر سالم جان هاشمی سید شاکر  55

 واجد شرایتط اس 0779070143 159 لسانس زراعت عبدالوهاب سروری عبدالرحیم  56

 واجد شرایط است 0779230295 170 لسانس منابع طبعی نعیم گل شمشاد سلیم گل  57

 واجد شرایط است 0702095460 149 لسانس زراعت عبدالحی نادری عبدالخبیر  58

 واجد شرایتط اس 0700708074 166 ماستر زارعت الف الدین فیصل حسام الدین  59

 واجد شرایط است 0787583555 168 لسانس زارعت ناصرعلی خالقی ذکیه  60

 واجد شرایط است 0775676337 195 لسانس زراعت عبدالبصیر بصیر زوی محب اهلل 61



 واجد شرایتط اس 0791822862 196 لسانس اداره و تجارت محمد علم محمدی هدایت اهلل 62

  0791299322 199 لسانس زارعت محمدحسن عالمی احمد ضیا 63

  0706124227 200 لسانس زارعت عید محمد محمدی غالم حضرت  64

  0777294515 115 زراعتلسانس  فضل ربی احمدزی سراج الحق  65

  0799226135 117 لسانس زراعت نیک محمد حاحی محمد سلیم  66

  0790204084 188 لسانس زارعت حفیظ اهلل  حلیمی تیمورشاه 67

  0700748917 192 لسانس زراعت فخر الدین مهرداد منیر احمد 68

  704920600 174 لسانس زراعت عبدالحکیم قانت محمدمصلح 69

  0787805238 19 لسانس زراعت غالم خان مومند عادل خان 70

  0786800464 18 لسانس زارعت عبدالمتین نیازی واحد اهلل 71

  0749065640 17 ماسترزراعتی محمد علی سلطانی  عباس  72

  0795287632 7 لسانس زراعت شاه زمان الهام محمد اشکان 73

  0700726398 4 زراعتلسانس  غالم محمد حیدری احمد ضیا  74

  0795284772 6 لسانس زارعت تاش علی یوسفی وحید اهلل  75

  0770607000 5 لسانس زراعت مال خواجه علی زاده صنعت اهلل  76

  0772374020 12 لسانس زارعت حسین بخش  حسینی عزیزه  77

  0777795535 181 لسانی زراعت شمس الدین  شایق محمد  78

  0788822098 189 لسانس زراعت حاجی مراد حاتمی احمد جاوید  79



  0776848463 182 لسانس زراعت غالم علی شهاب حسین علی  80

  0775062953 208 لسانس زراعت محمد موسی پویا محمد ابراهیم 81

  0788888970 28 لسانس زراعت صابرشاه حبیبی اجمل  82

 

 
 

 

 


