
عمویم خزاین:اړوندریاست:د بست عنوانمالیه:اداره/وزارت

1
ایط است۵۹۷۰۰۹۲۱۹۵۳yamalatifi1988@gmail.comامور مایل و بانیکلیسانسعبد الواسعلطیفیاحمد یما واجد شر

2
ایط است58766712759safirdanish88@gmail.comاقتصادلیسانسعیل محمددانشصفیر احمد واجد شر

3
ی خیلمحمد نعیم ایط است66771909280naimmhmmad32@gmail.comاداره و تجارتلیسانسعبدالرحیمحسیر واجد شر

4
ایط است43790588885amini.zabi2006@Gmail.comمدیریت دولنرماسیرمحمد امانامینیمحمد ذبیع واجد شر

5
ایط است49783894923aloghbig.aalmi@gmail.comاقتصادلیسانسعبدهللاعالیمالغ بیک واجد شر

6
ایط است۹۷۷۵۲۱۸۱۶۳اقتصادماسیرحاجی عنایت احمدزیطراب واجد شر

7
محمد آصف

ی
ایط است۴۶۷۹۱۰۴۱۵۹۶mohammadasifsafi@gmail.comاداره عامهماسیرمحمد عییسصاف واجد شر

8
ایط است40۷۷۴۹۳۶۶۱۸habibghazizoy18@gmail.comاقتصادلیسانسحاجی زویغازی زویحبیب الرحمن  واجد شر

9
ایط است52790900511basir_rezai13@yahoo.comاقتصادماسیرعبدالجلیلرضاییبصیر احمد واجد شر

10
ایط است67۷۴۴۱۹۴۵۸۷rahro167@gmail.comاقتصادلیسانسحبیب الرحمنرحماییرحیم هللا واجد شر

11
ایط است68۷۹۱۲۰۰۲۳۵اقتصادلیسانسحیدرعیلاصغریشیما واجد شر

12
ایط است34۷۹۰۷۵۷۵۹۰haris.zareh@gmail.comاقتصادماسیرویل احمدویل زادهحارث  واجد شر

ه شمېر
ولدتخلصاسم/نوم

ر وزارت اړوند د ملکي خدمتونو کارکوونکو د اتم بست نه تر دریم بست پورې د لنډ لسټ فورمه د مالی 

۱۳۹۹  /۸ /   ۲۰:     نېټه

څانګه/رشته

کارشنایس ارشد آمریت سیستم بانیک سازی معاشات کارمندان

ه ربرېښنالیکد تماس شمېر
مالحظات/کتی  د تحصیل درجه

د غوښتنلیک د 

ه یا کډ ثبت شمېر

د افعانستان اسالیم جمهوري دولت

د اداری اصالحاتو او ملک خدمتونو خپلواک کمیسیون

د ملکي خدمتونو د ټاکنو بورډ

نده/د نوماندانو ژ شهرت/کاندیدانو پېر

mailto:yamalatifi1988@gmail.com
mailto:safirdanish88@gmail.com
mailto:naimmhmmad32@gmail.com
mailto:amini.zabi2006@Gmail.com
mailto:aloghbig.aalmi@gmail.com
mailto:mohammadasifsafi@gmail.com
mailto:habibghazizoy18@gmail.com
mailto:basir_rezai13@yahoo.com
mailto:rahro167@gmail.com
mailto:haris.zareh@gmail.com


13
ایط است39700247225faheemzarifi@gmail.comاداره و تجارتماسیر نیک محمدظریفیمحمد فهیم  واجد شر

14
یوحید هللا  ایط است42797273031akbariwahidz@gmail.comاقتصادلیسانسمحمد اکییاکیی واجد شر

15
ایط است۵۰۷۸۱۹۱۵۰۰۰اقتصادلیسانسعیدالعلیمحکییمعبدالواسیع واجد شر

16
ایط است۵۴۷۷۷۹۱۲۳۵۶اقتصادلیسانسمحمد قاسمخانحکمت واجد شر

17
ایط است۳۲۷۲۹۷۹۱۳۸۷اقتصادلیسانسصفی هللاخواجه زاداهنجی هللا واجد شر

18
یخلییلاسدهللا ایط است۳۰۷۶۶۹۱۴۱۶۱assadmohabat786@gmail.comاداره و تجارتلیسانسوزمیر واجد شر

ایط است۲۶۷۴۴۲۵۸۰۸۷afghanboys_786@yahoo.comاقتصادلیسانسمحمد صدیقصدیقیارغالم سجی19 واجد شر

20
ایط است۲۳۷۷۰۱۳۰۰۳۴alime.jawid@gmail.comاداره و تجارتماسیرامام جانعالیماحمد جاوید واجد شر

21
ایط است۱۲۷۷۲۴۲۴۳۲۲ziauddin1395@gmail.comاداره و تجارتماسیرقیام الدینستانکزیضیاالدین واجد شر

22
ایط است۱۰778872594ghamaihaqmal 11@gmail.comاقتصادماسیرتره یکحقملغیم واجد شر

23
ایط است۲۱788191536basir.anwari@gmail.comاداره و تجارتماسیرمحمد اکرمانوریمحمد بصیر واجد شر

24
ایط است۲۲۷۷۶۷۰۰۳۴۰اقتصادلیسانسسید حسنحسن یارحمید هللا واجد شر

25
ایط است۱۵772524022dilawari2015@gmail.comاداره و تجارتلیسانسحاجی دالورخاندالوریاورنگزیب واجد شر

26
ایط است۱۳700417602mohammadreza33434@gmail.comاقتصادلیسانسمحمد کاظمنذیرمحمد رضا واجد شر

27
ایط است۷۷۸۶۱۲۰۱۸۲bashiramarkhail@gmail.comاقتصادماسیرنورمحمدامرخیل بشیر احمد واجد شر

28
ایط است۸۷۹۴۶۰۱۴۵۲ahmadshahwaziri2016@gmail.comمایل و بانیکماسیرسیف هللاوزیریمحمد نسیم واجد شر

29
ایط است۲۹۷۴۴۴۲۸۰۸۰khalidstanikzai@gmail.comامور مایل و بانیکلیسانسخان آغاستانکزیخالد  واجد شر

30
ایط است۵۷۷۸۸۴۹۲۸۸rahmat.2013@yahoo.comاقتصادلیسانساکییآرینرحمت هللا واجد شر
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31
۶798059090990fakhsry@gmail.comاداره و تجارتماسیرعبدالمنانتارانفخرالدین فخری

ی32 یمحمد یاسیر ۲770949695m.paktin2014@gmail.comاداره عامهماسیرمیر محمد الدینپکتیر

33
۴۷۰۰۰۵۱۶۳۳m.akbar faiz@gmail.comاقتصادماسیرفیض محمدفیضمحمد اکیی

34
ا ی عیلرضایانکیی ۴۱791591556اقتصادلیسانسحسیر

35
۱۹708129171zabihullah.10ahmadi@gmail.comاقتصادلیسانسبرات عیلاحمدیذبیح هللا

ی36 یشاهیر ۴۴۷۷۸۰۸۸۱۰۳۰shaheen_shaheen63@yahoo.comمدیریت  دولنرماسیرعبدهللااکیی

37
۲۰۷۸۲۰۱۰۵۴۳karimsaberi2@gmail.comاقتصادلیسانسمحمد ایوبصابر خیلمحمد کریم

38
ی جانحبینیاحسان هللا ۶۹۷۷۸۸۲۰۷۷۶ehsan.habibi143@yahoo.comاداره عامهماسیرامیر
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