
 

 

 

 

 

 

 

 1399/تاریخ:         /     عملیات شبکه عمومی  ت مدیرعنون بست: صنعت وتجارت وزارت/اداره:

 

 شماره
شماره ثبت و  شهرت کاندید

یا کد فورم 
 درخواستی

 جنسیت
 مالحظات

 زن مرد ولد و تخلص اسم

 واجد است .    محمد هادی  احمد جاوید  1

 جد است .وا    محمد حسین اسماعیل  2

 واجد است .    محمد  امان  3

 واجد است .    باران  بحرام الدین  4

 غیر واجد عدم تائید اسناد تحصیلی.    میراجان  خالد  5

 غیر واجد عدم ارایه مکتوب انسجام اکادمیک .    اهلل داد خالق داد  6

 غیر واجد عدم ارایه اسناد الزم .    محمد باقر  ذبیح اهلل  7

 غیر واجد عدم ارایه تجربه کاری مرتبط.    عبدالحامد رسول  8

 غیر واجد عدم تائید تجربه کاری     عاشور محمد  سعد  9

 واجد است .    عبدالغفور سهراب  10

 غیر واجد عدمم قرار داد کاری همزمان .    سید اکبر سید حکمت اهلل  11

 واجد است .    عزیز اهلل  شفیع اهلل  12

 واجد است .    برات علی  شمس اهلل  13

 غیر واجد عدم ارایه تجربه کاری .    عبدالمجید  صالح الدین  14

 واجد است .    محمد ابراهیم  عبدالقادر  15

 غیر واجد عدم ارایه تجربه کاری مرتبط.    نور حسن  عبداهلل  16

 اد الزم .غیرواجد عدم ارایه اسن    محمد عظیم  عبدالمحفوظ  17

 غیرواجد عدم ارایه تجربه کاری مرتبط    مجیب اهلل  عطا اهلل  18

 غیر واجد قرار داد خالف قانون .    عبدالواحد عطا الرحمن 19

 واجد است .    محمد حسین  علی اکبر  20

 واجد است .    غالم ادریس  غالم جیالنی  21

 واجد است .    غالم نبی  غالم محمد  22

 واجد است .    مرزا محمد  کبیر احمد  23

 عدم ارایه اسناد معتبر .    اکرم خان  مجیب الرحمن  24

 واجد است .    محمد یاسین  محمد الدین  25

 
 ست(مومی کاندیدان )النگ لست عل
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 غیر واجد عدم ارایه اسنا د معتبر.     محمد یوسف محمد جعفر  26

 ط.غیرواجد عدم ارایه تجربه کاری مرتب    محمد نظر  محمد سالم  27

 غیر واجد عدم ارایه تجربه کاری مرتبط.    محمد حسن  محمد نوید  28

 واجد است .    جمعه خان  محمد یاسین  29

 غیر واجد عدم ارایه و ترتیب اسناد.    خادم حسین  محمد عیسی  30

 واجد است .    عبدالبصیر  محمد مصطفی  31

 قانون .غیرواجد قرار داد خالف     بختیاری مرتضی  32

 غیرواجد عدم ارایه مکتوب انسجام اکادمیک .     محمد ظاهر  مسعود  33

 غیر واجد عدم ارایه اسناد معتبر تجربه کاری .    عصمت اهلل  نجیبه  34

 غیر واجد خلص سوانح تحت مرورزمان است .    جمعه گل  نقیب اهلل  35

 واجد است .    غالم علی  نوید  36

 


