فورم درخواستی

دمخابراتواوتکنالوجیمالوماتیوزارتدملکيخدمتونوبستونولپارهدآزموینيغوښتنلیک
فورم درخواستی بست های خدمات ملکی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
 -1ددې فورم سره خپل د تحصیل ،کاري تجربي تایید شوي اسناد او د تذکري کاپی ضمیمه کړی  /با این فورم اسناد تحصیلی تج ارب ک ار
تایید شده و کاپی تذکرۀ خویش را ضمیمه نماید.
یادداشت :اسناد تحصیلی باید تایید شده وزارت تحصالت عالی باشد .تجارب کار در ص ورتیکه دولت ی باش د ،ف ورم خل

عکس فعلی /اوسنی

سوانح تایید شده که بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و در صورتیکه تجارب ک ار در س وتور خصوصی/موست ات باش د ،ک اپی

عکس

قرارداد کار ضمیمه شود .از ارسال تصدیق نامه ها ،تقدیرنامه ها و سایر اسناد اضافی جداً خوددار نماید /.تحصړی ي اسړناد وړو بابړد د
لوړو زده کیو وزارت لخوا تایید سوي وي .کاري تجربه که وو چیري په دولتي ارګړا کړي وي ړو بایړد خوړن سړوا ي وړو پړي تړر شړ زو ویاشړ و زړې
ړه وي ضړړمیمه کړی او کړړه وړو چیړړري پړه خصویړړهي سړس ور یړړا کړ ووسويړاتو ړکړي کړار کړړی وي د ړړرارداد ړکړاپي وړو ضړړمیمه کړی  .د ت ړړدیر ړړاوو،
س اینویکو و او ورو غیري اړین اسنادو له رالیزلو څخه لطفا ډډه وکی .

د دندي انتخاب /انتخاب وظیفه
د د دي عنوا  /عنوان بست

ځا  /موقعیت

اداره  /وزارت
مرکز

بست

1

2

د والیت وم /اسم والیت

3

والیت

5

4

6

7

8

شخص ي معلومات /معلومات شخصی
وم /نام

د پالر وم /نام پدر

تخلص

د تذکرې شمیره /شمارۀ تذکره

ملیت

د زېږېدو ځا  /محل تولد

والیت

د زېږېدو ېټه /تاریخ تولد

د اړیکو شمیره /شمارۀ
تماس

ایمیل آدرس:

د یوه خپل/ړریب وم او د اړیکو
شمیره
اسم و شمارۀ تماس یکی از
نزدیکان

جنسیت:

ارینه /مرد

ښځینه /زن

دایمي پته /آدرس دایمی
والیت

اوسنۍ پته /آدرس فعلی
کلی /قریه

ولسوالی

والیت

کلی /قریه

ولسوالی

زده کړي /تحصیالت
د زدکیو کچه/درجه تحصیل

د زده کیي ځا  /مرجع تحصیلی

تحصی ي رش ه /رشتۀ
تحصیلی

د پیل وټه /سال
شمولیت

د پای ه رسولو وټه/
سال فراغت

د مرو
نوعیت
فیصدۍ/فیصدی تحصیل(روزانه/
نمرات
شبانه)

دوکتورا
ماستر
لیسانس
فوق
بکلوریا
بکلوریا

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

لوس ل /خواندن

لیکل /نوشتن

خبرې کول /صحبت کردن

دری
پښتو
انگلیسی

د کمپیوټرمهارتونه /مهارت های کمپیوتر
ونځنۍ /متوسط
اب دايي /ابتدایی
پروګراوو ه /برنامه ها
Ms Word
Ms Excel

ډیر ښه /عالی

Ms Power Point
Ms Access
Other Database
Internet

کاري تجربه /تجربۀ کاری
اداره /وزارت

د د دې عنوا  /عنوان وظیفه

د د دې د پیل وټه/

د د دې د پا وټه/

تاریخ شروع وظیفه

تاریخ ختم وظیفه

مقدار معاش به
تعداد کارمندان تحت نظارت
افغانی
شما

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

د دندې عنوان /عنوان وظیفه

وزارت /اداره

په کووي و ي ژبي غواړ پي آزووینه ورکی ؟ /به کدام لسان ملی میخواهید امتحان بدهید؟

د آمر د تیلفون شمیره
شماره تماس آمر

پښ و

د برېښنالیک پ ه email

آدرس الکترونیکی email

دری

ژونه کوم پې په دې فوروه کې درج شوي والووات س دي او که چیرې اس ثابت شهي ،د ړا و پر بنيټ ځواب ورکوو کیی .
تعهد میسپارم که اطالعات ثبتشده در این فورم ،درست است و اگر خالف آن ثابت شود ،بر بنیاد قانون پاسخگو خوواهم

بود.
با احترام
السلیک /امضاء

