
 د افغانستان اسالمی جمهوریت

 د ملی دفاع وزارت

 دبشری سرچینو ریاست

 ملی دفاع وزارت د ملکی خدمتونو په بستونوکی د ګډون غوښتنلیک د
 وزارت دفاع ملیفورم دخواستی اشتراک در بست های ملکی 

 
 

 

یدشده ئاسناد تحصیلی وتجربه کاری تا هید شوی اسناد مل کړی/ با این فورمئددی غوښتنلیک سره  خپل د زدکړو او کاری تجربی تا

 ضمیمه نمائید.خویش 

شوی وی او که چیری مو کاری تجربه په  ئید( لخوا تایاو تربیوزارتونو)دلوړوزده کړواودپوهنی  ړو اسناد مو د اړوندهدزدکیا داشت:

دولتی ارګان که وی نو خپلی خلص سوانح چی دشپږو میاشتو څخه مخکی نوی اخیستل شوی مل کړی او که چیری مو په خصوصی 

رنامو د تقدی نه تصدیق شوی وی مل کړی مراجعو لخوا ړوندهسکټوراو یا مؤسساتوکی کار کړی وی د خپل کار د قرار داد کاپی چی د ا

 ړینو اسناد له استولو څخه ډډه وکړی.او ستاینلیکونواو نور غیر ا

)تحصیالت عالی وتعلیم وتربیه(باشد. تجارب کاری در صورتیکه در دوایردولتی مربوطه  ئید شده وزارت هایباید تااسناد تحصیلی 

ش ماه نگذشته باشد ودر صورتیکه تجارب کاری درسکتورخصوصی ومؤسسات شکار کرده باشد خلص سوانح تائید شده که بیشتر از 

امه ها تصدیق نامه ها وسایراسناد اضافی خودداری داشته باشد کاپی قرارداد تائید شده ادارات مربوطه ضمیمه نمایند واز ضمیمه تقدیرن

 .نماید

 ددندي انتخاب / انتخاب   وظیفه
 

 اداره / وزارت ددندی سرلیک / عنوان وظیفه
 ددندی ځای / موقعیت وظیفه

 
 

 
 
 

  

 ۸         ۷        ۶          ۵            ۴         ۳        ۲        ۱  بست

 شخصی معلومات  /   معلومات شخصی

  رهکدتذکری شمیره/ شماره تذ  نوم   / اسم

  یږیدونیټه / تاریخ تولددز      دپالرنوم / نام پدر     

  یږیدو ځای / محل تولددز       تخلص  

  ملیت   
 اوداړیکی شمیرهم دیو خپل نو

 ازنزدیکاننام وشماره یکی 
 

  جنسیت      والیت   
مورنی ژبه 
 زبان مادری

 

داړیکی شمیره 
 شماره تماس

 ایمل 

                                                                  
 پته    /   آدرس                                                                   

 اوسنی پته  /  آدرس فعلی دایمی دایمی پته    / آدرس

 کلی/قریه ولسوالی والیت کلی /قریه      ولسوالی والیت

      

 

 فوتو



 

 
 

 

ړی    /      تحصیالتــزده ک  

 -)روزانهنوعیت
 شبانه(

نیټه/سال فراغتدپای   دپیل نیټه/تاریخ شمولیت 
تحصیلی رشته/رشته 

 تحصیل
 دزدکړی کچه
 درجه تحصیل

 
/            / /           / 

 
 دوکتورا

 
/            / /           / 

 
 ماسټر

 
/            / /           / 

 
 لیسانس

 
/            / /           / 

 
 فوق بکلوریا

 
/            / /           / 

 
 بکلوریا

(ئیروان،متوسط،ابتدا -،ابتداییکچه روان،منځنی) دکوموژبوسره آشنایی لری؟ / به کدام زبان ها بلدیت دارید؟  

 لوستل / خواندن لیکل/ نوشتن خبری کول/صحبت کردن
 ژبی/زبانها

   
 پښتو

   
 دری

   
 انګلیسی

دکمپیوټرمهارتونه / مهارت های  
 کمپیوتر

اریـــــه کــه  /  تجربــاری تجربـــــک  

 دکارمندانوشمیر
 تعدادکارمندان

ددندی دپای ڼیټه/ تاریخ 
 ختم وظیفه

ددندی دپیل نیټه/تاریخ 
 شروع وظیفه

 ددندی سرلیک/عنوان وظیفه
 اداره / وزارت

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

ح بڼه واضمحکوم شوی یاست دجرم  اوکهپه کوم جرم محکوم شوی یاست یا خیرآیا 
 را واضح سازید؟ی مگرشدی نوعیت جرکړی؟ ایابه کدام جرم محکوم شدی ا

دارتباطی شخص   
 شمیره 

 نمبرشخص ارتباطی

 پښتو :
 دری :

په کومی ملی ژبه غواړی چی آزموینه 
 ورکړی؟

میخواهید امتحان بدهید ؟ه کدام لسان ملی ب  

رڼا کی ځواب ورکونکی ژمنه کوم چی په دی غوښتنلیک کی درج شوی معلومات سم دی او که چیری ناسم ثابت شی دقانون په 

 نده دالسه ورکوم.او خپله  د

م ووظیفه پاسخ گو میباشه درست میباشد واگر خالف آن ثابت شود بربنیاد قانون پاریم اطالعات که دراین فورمه ثبت شدتعهد می س

 خود را از دست خواهیم داد.

 السلیک   /      امضاء کاندیدښتونکی دغو

 


