
 

 

 بورد تعیینات خدمات ملکی
 

 ښتنلیک متونو بستونو لپاره د آزموینی غو د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د ملکی خد
 

معلولین  وزارت امور شهدا و  فورم درخواستی امتحان بست های خدمات ملکی  
 

تاییا  ارب کاار  تج با این فورم اسناد تحصیلی /ددې فورم سره خپل د تحصیل، کاري تجربي تایید شوي اسنااد ا  د تنريري کناضم من ی ی ين    -1

 .خویش را ضمیمه نمای ش ه و کاپی تذکرۀ 

تحصنیي  اسننااد بنو  ا نند د دنوک   ده ينن     اری د نوا تایینند سنوي  يک کنناري تجرهنی يننی بنو  کننوي ننی د د ننص ار نا  کنني  ي  نو  اینند خ نن   یادداشتتت 

کنار ين    ي د انرارداد کناضي بنو سوا ح بو چ  تر شپږ  بیاشتو  کې  ی  ي من ی ی ين   ا  ينی بنو  کنوي ننی خصوتنرص سنهتور ینا تن  بوس  ناتو کني 

اسناد تحصایلی بایا  تاییا  شا ه و ار   /م ی ی ي  ک د تقدیر  ابو، ستایا یکو و ا   ور  غکوي اکین اسنااد  دنی رادکږدنو   نی دډډنا ککه  ين  ک 

که دولتی باش ، فورم خلص سوانح تایی  ش ه که بیشتر ا  شاش اااه نشذشاته باشا  و در تحصال  عالی باش . تجارب کار  در صورتی

ااه هاا و که تجارب کار  در سکتور خصوصی/اوسسا  باش ، کاپی قرارداد کار ضمیمه شود. ا  ارسال تص یق نااه ها، تق یرناصورتی

 سایر اسناد اضافی ج اً خوددار  نمای .

ک (gmail.com1397hr.mmd@ نننر دې ای یننل را دکنږ   ت زبا ننی دا فوربنی تننر ککودننو  ر سنتی د خپ ننو تحصننیي  ا  کنناري تجربن  د اسننااد سننره یو نا   -2

تحصیلی و تجربه کار  همزاان باه ایان این فورم را بع  ا  خانه پر  و ضمیمه نمودن اسناد  / ینای  نو   (Mb 5)ام بنم   ۵ی  اید تنر ستاسو اسااد  

 ( نباش .Mb 5ام بی ) 5حجم این اسناد بیشتر ا   ارسال داری . ( gmail.com1397hr.mmd@ ) ایمیل آدرس  

ې ین  کنار  اخين  ، تنر جیحنا د  رتن  اسنت دام د اسااد  ا  غوښتا یک د رادکږدو دپاره د نورتنیو د   طریقو دی ج يې   ی دنی ینو تی ی ده  یادداشت 

ا  یک گزینه فوق برا  درخواساتی اساتفاده نمایا ،  لطفاً /ک نشنر دی الريک يچکوي دی نورت او د   الر  اسااد را دکږ   و يیدا  سنرص شنارل د ن  

دو گزیناه بارا  ارساال درخواساتی اساتفاده گاردد، شاار  لسات هار  ترجیحاً درخواست ا  طریق استخ ام الکترونیکی. اگر همزاان ا 

  .نخواه  ش 

 معلومات شخصی /شخص ي معلومات

  نام پدر / وم د نالر  نام / وم

  شمارۀ تذکره /ش کوهد تريرې   تخلص

  محل تولد /د  ېږېد   ا   ملیت

  تاریخ تولد /د  ېږېد   ېټی  والیت

 زن  /ښځیای                 مرد  / اریای جنسیت:        شمارۀ تماس /د اکیکو ش کوه

د یوه خپل/اریب  وم ا  د اکیکو 
 ش کوه
شمارۀ تماس یکی از اسم و 

 نزدیکان

 
 

 :ایمیل

 انتخاب وظیفه /د دندي انتخاب

 اسم والیت /د  الیت  وم موقعیت / ا  اداره / وزارت عنوان بست /عاوا  يد د د

      والیت        مرکز  

    8      7      6     5     4      3       2       1    بست

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان

 کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی

 

اوسنی  /عکس فعلی

 عکس

 دولت يجمهور  يد افغانستان اسالم

 خدمتونوخپلواک کمیسیون  ياصالحاتو او ملک ي د ادار 
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 تحصیالت /زده کړي 

 مرجع تحصیلی /د  ده ي ي  ا  درجه تحصیل/يچی      ديد 
رشتۀ  /تحصیي  رشتی

 تحصیلی

سال  /  ټید نیل
 شمولیت

 /د نایتی رسودو   ټی
 سال فراغت

د   ر  

فیصدی /فیصدۍ
 نمرات

نوعیت 
تحصیل)روزانه/

 شبانه(

       دوکتورا      

       ماستر      

     لیسانس      
  

فوق       
 بکلوریا

    
  

     بکلوریا      
  

 

 به کدام زبان ها بلدیت دارید؟ /؟لری دکوم ژبو سره آشنایی 

 صحبت کردن /خبوې کول  نوشتن /دیکل خواندن /دوستل زبان ها /ژب 

    دری

    پښتو 

    انگلیسی

    

 

 مهارت های کمپیوتر /د کمپیوټر مهارتونه

 عالی /کیر ښی متوسط /باځنۍ ابتدایی /ا تدايي برنامه ها /نر ګرابو ی

Ms Word                             

Ms Excel    

Ms Power Point    

Ms Access    

Other Database    

Internet    

    

    

 آدرس فعلی /اوسنۍ پته آدرس دایمی /دایمي پته

 قریه /کلی ولسوالی والیت قریه /کلی ولسوالی والیت

      



    

 تجربۀ کاری /کاري تجرهی

 عنوان وظیفه /د د دې عاوا  اداره/ وزارت
 /  ټی د نیلدې د د 

 شروع وظیفهتاریخ 

 /د نا    ټی دېد د 
 ختم وظیفهتاریخ 

تعداد کارمندان تحت نظارت 
 شما 

مقدار معاش به 
 افغانی

 

 
   

  

 

 
   

  

 

 
   

  

 

 
   

  

 

  Reference check/مرجع تاییدی اسناد کاری شما /ستا سو د کاری اسنادو تایید مرجع

 وزارت/ اداره عنوان وظیفه /عنوان ېد دند اسم /نوم
 د آمر د تیلفون شمیره

 شماره تماس آمر

 Email د  رېښاادیک نتی
 Email آدرس الکترونیکی 

                       

     

     

 

  دری      پښتو               خواهید امتحان بدهید؟به کدام لسان ملی می /؟نی کوبي بي  ژبي غواک  چ  آ بویای  ري   
 

 

 ی ک رکو  کم  واب نر  ن  ، د اا و  صثا ت شر  اس  ې يی  کو  س  دي ا بای بع و  ي درج شو  کم بیفور دې نی  چ ژبای کوم 

 گو خواهم بود.قانون پاسخشده در این فورم، درست است و اگر خالف آن ثابت شود، بر بنیاد سپارم که اطالعات ثبتتعهد می
 

 با احترام
 

 ءامضا /السلیک

 


