د افغانستان اسالمي جمهوري دولت
د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونوخپلواک کمیسیون

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی

بورد تعیینات خدمات ملکی

د ملی دفاع وزارت د ملکي خدمتونو بستونو لپاره د آزمویني غوښتنلیک
فورم درخواستی امتحان بست های خدمات ملکی وزارت دفاع ملی
 -1ددې فورم سرررخپ د د یل ررر  ،کاري یجخبي یای د شررروي اسررر اد او د یذکخي کاپی ضررره هړ ک

 /با این فورم ا سناد تح صیلی

تجارب کاری تایید شده و کاپی تذکرۀ خویش را ضمیمه نماید.
یادداشت :اسناد تحصیلی باید تایید شده وزارت تحصالت عالی باشد .تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد ،فورم خلص سوانح

عکس فعلی /اوسنی

تایید شده که بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و در صورتیکه تجارب کاری در سکتور خصوصی/موسسات باشد ،کاپی قرارداد کار

عکس

ضمیمه شود .از ار سال ت صدیق نامه ها ،تقدیرنامه ها و سایر ا سناد ا ضافی جداً خودداری نماید /.یل ر ي اسر اد او بابد د ودو دپ
سرواوم او یي یخ شرد و
ک و و ارت خوا یای د سروي وي کاري یجخبړ کړ او ی خي پړ دو يي اراا کي وي وو باید
و صي سکيور یا هم او س سایو کي کار ک وي د قخارداد کاپي
ا ا شيو دې وړ وي ضه هړ ک او کړ او ی خي پړ
د یقدیخ وااو ،سيای کووو او وورو غ خي ادین اس ادو ړ را و څخړ طفا ډډپ وک
او ضه هړ ک
 -2دا فوراړ یخ ډکو و وروسرريړ د د و یل ر ي او کاري یجخبا د اس ر اد سررخپ یو ا ههزاا پخ دې ایه ووو راو
( )To: Recruitment.CIV@mod.gov.afسررياسررو اس ر ادووړ باید یخ  ۵ام بی ( )5Mbیات وو  /این فورم را
بعد از خانه پری و ضمیمه نمودن اسناد تحصیلی و تجربه کاری همزمان به این ایمیل آدرس

()To: Recruitment.CIV@mod.gov.af

د دندي انتخاب /انتخاب وظیفه
د دودي ع وا  /عنوان بست

ا  /موقعیت

اداره  /وزارت
مرکز

1

بست

2

3

د والیت ووم /اسم والیت

والیت

5

4

6

8

7

شخصي معلومات /معلومات شخصی
ووم /نام

د پالر ووم /نام پدر

تخلص

د یذکخې شه خپ /شمارۀ تذکره

ملیت

د ې ېدو ا  /محل تولد

والیت

د ې ېدو وېټړ /تاریخ تولد

د ادیکو شه خپ /شمارۀ
تماس
د یوپ د /قخیب ووم او د ادیکو
شه خپ
اسم و شمارۀ تماس یکی از نزدیکان

واری ړ /مرد

جنسیت:
ایمیل:

دایمي پته /آدرس دایمی
والیت

ښځ ړ /زن

ولسوالی

اوسنۍ پته /آدرس فعلی
کلی /قریه

والیت

ولسوالی

کلی /قریه

1

زده کړي /تحصیالت
د دک و کچړ/درجه
تحصیل

د دپ ک ي ا  /مرجع تحصیلی

یل

ي رشيړ /رشتۀ
تحصیلی

د پ و ټړ /سال
شمولیت

د وهخو
نوعیت
د پایيړ رسو و و ټړ /ف دۍ/فیصدی
تحصیل(روزانه/
سال فراغت
نمرات
شبانه)

دوکتورا
ماستر
لیسانس
فوق
بکلوریا
بکلوریا

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

ژبا /زبان ها

ک  /نوشتن

بخې کول /صحبت کردن

دری
پښتو
انگلیسی

د کمپیوټر مهارتونه /مهارت های کمپیوتر
ا ځ ۍ /متوسط
ابيدایي /ابتدایی
پخواخااووړ /برنامه ها

ډیخ ښړ /عالی

Ms Word
Ms Excel
Ms Power Point
Ms Access
Other Database
Internet

2

کاري یجخبړ /تجربۀ کاری
د دودې د پ

اداره /وزارت

د دودې ع وا  /عنوان وظیفه

و ټړ /تاریخ شروع
وظیفه

مقدار معاش به
د دودې د پا و ټړ /تعداد کارمندان تحت نظارت
افغانی
تاریخ ختم وظیفه
شما

ستا سو د کاری اسنادو تایید مرجع /مرجع تاییدی اسناد کاری شماReference check /
نوم /اسم

د دندې عنوان /عنوان وظیفه

پړ کواي ا ي ژبي غواد یي آ اوی ړ ورک

وزارت /اداره

د آمر د تیلفون شمیره
شماره تماس آمر

؟ /به کدام لسان ملی میخواهید امتحان بدهید؟

پښيو

د بخېښ ا ک پيړ email

آدرس الکترونیکی email

دری

ژا ړ کوم یا پړ دې فوراړ کا درج شوي اا واات سم دي او کړ ی خې واسم ثابت شي ،د قاوو پخ ب سټ واب ورکوووکییم
تعهد میسپارم که اطالعات ثبتشده در این فورم ،درست است و اگر خالف آن ثابت شود ،بر بنیاد قانون پاسخگو خواهم بود.

با احترام
السلیک /امضاء

3

