
 

 

 بورد تعیینات خدمات ملکی
 آزمویني غوښتنلیکبستونو لپاره د متونو  خد د  علومو اکادمی ریاست د 

اکادمی علوم خدمات ملکیبست های فورم درخواستی امتحان   
 

با این  /ضرررهیهړ ک   او د یذکخي کاپی کاري یجخبي یایید شررروي اسرررناد ،ددې فورم سرررخه خپ  د یل ررری  -1

سناد تحصیلی شده و کاپی تذکرۀ خویش را  فورم ا تجارب کاری تایید 

 ضمیمه نماید.

تحصیلی باید تایید شده وزارت تحصالت عالی باشد. یادداشت: اسناد 

صورتی شده تجارب کاری در  سوانح تایید  شد، فورم خلص  که دولتی با

صورتی شد و در  شته با شش ماه نگذ شتر از  که تجارب کاری در که بی

ص صو صدیق از تجربه سکتور خ شد، کاپی قرارداد کارو ت سات با س ی/مو

صدیق نامه ها، تقدیرنامه ها ضمیمه شود. از ارسال تکاری و شرکت 

ضافی جدًا خودداری نماید سناد ا سایر ا یل یلي اسناد مو بابد د لوړو زده ک و  /.و 

وزارت لخوا یایید سررروي ويا کاري یجخبړ کړ مو يیخي پړ دولتي ار اي کي وي نو باید خلو سرررواني مو يي یخ 

ور یا هم موسیسایو کي کار ک   وي شپږو میاشتو زړې نړ وي ضهیهړ ک   او کړ مو يیخي پړ خ وصي سکت

د قخارداد کاپي مو ضهیهړ ک  ا د یقدیخ نامو، ستاینلیکونو او نورو غیخي اړین اسنادو لړ رالیږلو څخړ لطفا ډډه 

 وک  ا 

دا فورمړ یخ ډکولو وروستړ د خپلو یل یلي او کاري یجخبې د اسناد سخه یوځا  ههزمانړ پخ دې ایهیلونو  -2

سنادونړ باید یخ (human.resource@asa.gov.af راولیږ  ) سو ا ستا  ( زیات نو /5Mbام بی )  ۵ا 

این فورم را بعد از خانه پری و ضمممیمه نمودن اسممناد تحصممیلی و 

تممجممربممه کمماری همممممامممان بممه ایممن ایمممممیمم   در  همما 

(human.resource@asa.gov.af) .حجم این اسناد بیشتر از  ارسال دارید

  ( نباشد.5Mbام بی ) 5

 معلومات شخصی /شخ ي معلومات

  نام پدر /د پالرنوم  نام /نوم

  شمارۀ تذکره /شمیرهد تذکرې   تخلص

  محل تولد /د زېږېدو ځای  ملیت

  تاریخ تولد /د زېږېدو نېټه  والیت

شمارۀ  /د اړیکو شمیره
 تماس

 
 

  :آدرس ایمیل

د یوه خپل/قریب نوم او د 
 اړیکو شمیره

شمارۀ تماس یکی از اسم و 
 نزدیکان

 
 زن  /ښځینهمرد  /نارینه جنسیت:       

 انتخاب وظیفه /د دندي انتخاب

 اسم والیت /د والیت نوم موقعیت /ځای اداره / وزارت عنوان بست /عنوان يددند

  والیتمرکز  

    8   7   6  5  4   3    2    1 بست

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان

 کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی

 د افغانستان اسالمی جمهوری دولت

 د اداری اصالحاتو او ملکی خدمتونوخپلواک کمیسیون

 

 /عکس فعلی

 اوسنی عکس
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 تحصیالت /زده ک ي

درجه /کچه وړزدکد 
 تحصیل

 مرجع تحصیلی /د زده کړي ځای
رشتۀ  /تحصیلي رشته
 تحصیلی

سال  /نیټهپیلد 
 شمولیت

 /د پایته رسولو نیټه
 سال فراغت

د نمرو 
فیصدی /فیصدۍ

 نمرات

نوعیت 
تحصیل)روزانه/

 شبانه(

     دوکتورا
  

     ماستر 
  

     لیسانس 
  

     فوق بکلوریا
  

     بکلوریا
  

 

 به کدام زبان ها بلدیت دارید؟ /؟لخ دکوم ژبو سخه آشنایی 

 صحبت کردن /خبرې کول نوشتن /لیکل خواندن /لوستل زبان ها /ژبې

    دری

    ښتوپ

    انگلیسی

    

 

 مهارت های کمپیوتر /د کهپیوټخ مهاریونړ

 عالی /ډیر ښه متوسط /منځنۍ ابتدایی /ابتدایي برنامه ها /پروګرامونه

Ms Word    

Ms Excel    

Ms Power Point    

Ms Access    

Other Database    

Internet    

    

 
 
 

 

   

 آدرس فعلی /اوسنۍ پتړ آدرس دایمی /دایهي پتړ

 قریه /کلی ولسوالی والیت قریه /کلی ولسوالی والیت

      



 تجربۀ کاری/کاري تجربه

 عنوان وظیفه /د دندې عنوان اداره/ وزارت

 د پیلدې د دن
شروع تاریخ /نیټه

 وظیفه

دېد پای د دن
ختم تاریخ /نیټه

 وظیفه

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 ېدندد  اسم /نوم
 د آمر د تیلفون شمیره

 شماره تماس آمر

د برېښنالیک 
آدرس الکترونیکی emailپته

email 

     

     

     

 

 دریپښتو خواهید امتحان بدهید؟به کدام لسان ملی می /؟په کومي ملي ژبي غواړی چي آزموینه ورکړی
 

 

 یم.واب ورکوونکیپر بنسټځ، د قانون يثابت ش ېناسمکه چیر سم دي اومالومات  يدرج شو ېک هفورمدې په  ېژمنه کوم چ

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

 بود.

 با احترام
 

 امضاء/السلیک


