
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1399/ 9/   12تاریخ:       بست : آمریت اسناد ارتباطعنون  صنعت وتجارت وزارت/اداره:

 

 شماره
شماره ثبت و  شهرت کاندید

یا کد فورم 
 درخواستی

 جنسیت
 مالحظات

 زن مرد ولد و تخلص اسم

 واجد است .    شاه جهان   فرید احمد 1

 جد است .وا    حبیب الرحمن  احمد متین  2

 واجد است .    اقبال علی  اسد اهلل  3

 غیرواجد عدم تکمیل تجربه کاری.    شاه محمود  بهاره  4

 واجد است .    گل حبیب  جمال الدین  5

 واجد است .    احمد جان  حامد  6

 واجد است .    محمد یاسین  حسیب اهلل  7

 ی بیش از تحصیل.غیر واجد تجربه کار    برات علی  حسین علی  8

 واجد است .    جمعه گل  حیات اهلل  9

 غیرواجد خالف رشته تحصیلی.    فضل قدیر خورشید اهلل  10

 غیرواجد عدم ارایه تجربه کاری مرتبط.    غالم ربانی  داریوش  11

 واجد است .    میرزا محمد ذبیح اهلل  12

 واجد است .    محمد نعیم  ذکریا  13

 غیرواجد عدم ارایه اسناد الزم .    نعیم  اهلل رحمت  14

 واجد است .    احمد علی  روح اهلل  15

 واجد است .    عبدالحنان  رومان  16

 غیرواجد عدم ارایه تجربه کاری معتبر.    جمعه الدین  سمیع اهلل  17

 واجد است .    حمید اهلل  سمیع اهلل  18

 واجد است .    سید عالم  سید نقیب اهلل  19

 واجد است .    امام محمد  شاه ولی  20

 واجد است .    عبدالمعصوم  صفی اهلل  21

 غیرواجد ارایه تجربه کاری مرتبط.    حبیب اهلل  صفی اهلل  22

 واجد است .    غالم سخی  صوفیا  23

 
 ست(مومی کاندیدان )النگ لست عل

 
 

 
 

 01فورم 



 غیرواجد عدم تکمیل دوسال تجربه .    سید عباس  ضیا گل  24

 غیرواجد عدم تکمیل دوسال تجربه .    گل آقا   طارق عزیز 25

 غیرواحد عدم ارایه اسناد معتبر تجربه کاری .    بازوان  عاشق اهلل  26

 غیرواجد خالف رشته تحصیلی.    محمد موسی  عباد اهلل  27

 غیرواجد عدم ارایه اسناد الزم .    محمد اکرام  عبدالباری  28

 واجد است .    عبدالکریم  عبدالحکیم  29

 غیرواجد قرارداد کاری خالف قانون.    عبدالظاهر عبدالرحمن  30

 واجد است .    محمد علی  عبدالطیف  31

 غیرواجد عدم ارایه اسناد معتبر تجربه کاری .    عبدالرحمن  عبدالظاهر  32

 غیرواجد عدم ارایه تجربه کاری مرتبط.    ابراهیم  عبدالعلی  33

 واجد است .    عبدالرسول  منصور عبدال 34

 واجد است .    محمد سلیم  عبیداهلل  35

 غیرواجد عدم ارایه اسنادمعتبر تجربه کاری .    اهلل نورجان  عرفان اهلل  36

 غیرواجد عدم تصدیق تجربه کاری .    یوسف  عصمت  37

 غیرواجد عدم تکمیل دوسال تجربه کاری .    اصل الدین  علم الدین  38

 واجد است .    محمد جان  علی خان  39

 غیرو اجد خالف رشته تحصیلی.    عبداالحد عنایت اهلل  40

 واجد است .    محمد شریف غالم محمد  41

 واجد است .    خورشید احمد فرید احمد  42

 معتبر تجربه کاری .غیرواجد عدم ارایه اسناد    سید آغا فیض آغا  43

 غیرواجد عدم ارایه اسناد معتبر تحربه کاری .    جهانگیر  قند آغا 44

 غیرواجد عدم ارایه اسنادمعتبر تجربه کاری     عبدالجبار محمد ابراهیم  45

 غیرواحد عدم ارایه اسناد معتبر تجربه کاری .    چمن محمد  46

 .واجد است     عبدالحلیم  محمد صابر  47

 واجد است .    محمد رحیم  محمد مهدی  48

 غیرواحد عدم ارایه تجربه کاری مرتبط.    عبدالریس محمد نوید  49

 واجد است .    عبداهلل  محمد ابراهیم  50

 غیرواجد عدم ارایه تجربه کاری مرتبط.    کاظم علی محمد باقر  51

 تجربه کاری مرتبط. غیرواجد عدم ارایه    عبداللطیف  محمد جاوید  52

 غیرواجد عدم ارایه اسناد معتبر تجربه کاری .    اول گل  محمد خان  53

 واجد است .    عبدالعلیم  محمد صابر  54



 غیرواجد عدم ارایه قرار داد کاری     محمد رضا محمد ظاهر  55

 غیرواجد عدم ارایه تجربه کاری مرتبط.    زمان الدین  محمد فهیم  56

 خالف رشته تحصیلی.    عبدالخیل  محمد نبی  57

 واجد است .    نور محمد  مسیح اهلل  58

 غیرواجد عدم تکمیل یک سال در بست قبلی .    حاجی نصرالدین  مصباح الدین  59

 غیرواجد عدم ارایه خلص سوانح مرکزی.    عزیز اهلل  مصطفی  60

 واجد است .    عطا محمد منیب الرحمن 61

 واجد است .    غالم علی  میثم  62

 غیرواجد عدم ارایه اسناد الزم .    محمد عیسی  مینا  63

 غیرواجد عدم ارایه تجربه کاری مرتبط وظیفه .    بسم اهلل  نجیب اهلل  64

 غیرواجد تجربه کاری قبل تحصیل .    نور محمد  ولید  65

 صیلی.غیر واجد خالف رشته تح    شیر حسین  یونس  66

  

 


