
 

 

 

 اليحه وظايف كاركنان خدمات ملكی
    

  (            ت :)                                                                    ـعــــنوان بس    

 (               )                                                                  ـت: بس/رتـــــبه     

 (                : )     بخش مربوطه

 (        اداره مربوطه : )

 (        موقـــــــعــيت : )

 ( ــــــــــــــود : )ـک              

 (        : )  گزارشـــدهی

 (        :)  گزارش گيری
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  کار در عرصه طرح رهنمود ها جهت تطبيق پاليسی در بخش استخدام  :وظيفه هدف 
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 : ویيفوظ مکلفيت ها ومسؤليت های 
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 :مواصفات
 ه تحصيل:حد اقل درج -1

 فوق بکلوریاسند تحصيلی حداقل  دارای. 

 تجارب الزمه ) نوع ومدت زمان تجربه(: -2

 را دارا باشد مرتبط به وظيفه سال تجربه کاری سه. 

 مهارت هاي ديگر)كورس هاي كوتاه مدت ، آموزش داخل خدمت وغيره...( -3

 ( لسان انگليسي ، )(.بلدیتبرنامه هاي مدیریت كمپيوتر)ورد، اكسل 

 پالنگذاري.  اداره رهبری وه هاي برنام 

 

 
 رهنمود تسلمی دهی فورم درخواستی  :

عالقمنددنام توتوادنددن فددورم درخواسددتی ار ای  وندد    دد   نسدد   

  واوردن.

https://moec.gov.af/dr/moec-vacancy-application-form 

 

                         

  مرکز استخدام عمومیمدير

4 

 منابع بشریرياست 

 وزارت اقتصاد
 

 شاه محمود خان غازی وات

35-90-23-28 

 استخدام آمربه  

 استخدام مدير

https://moec.gov.af/dr/moec-vacancy-application-form


 

 

 ا ا ن فورم همچنام ای عموم کادن نام تحترم تقاضا توگردد تا و 

تجارب کاری تا ودن ددنو و کداتی تد کری خدو   را  اسناد تحصولی

ضمومه دما ن. اسناد تحصولی  ا ن تا ون دنو ویارت تحصدالت عدا ی 

که دو تدی  اددنف فدورم خلدا سدواد   ادن. تجارب کاری در صورتی

که تجارب دگ دته  ادن و در صورتی تا ون دنو که  وشتر ای د  تاو

کاری در سکتور خصوصی/توسسات  ادنف کاتی قرارداد کدار  و فدورم 

تا وه دهی ضمومه دود. ای ارسال تصن ق داته هاف تقن رداته ها و 

 .سا ر اسناد اضافی جنًا خودداری دما ن

فورم را  عن ای خاده تری و ضمومه دمودم اسناد تحصولی و تجر ه کاری  ه 

  مو  آدرس ها    :ا

 jobs@moec.gov.afTo:  

 csc.moec@iarcsc.gov.afCC:  

 ( دبادن.5Mbام  ی ) 5حجم ا ن اسناد  وشتر ای  ارسال دار ن.

 ه  0782642023تولفوم  غرض تعلوتات  وشتر عالقمننام توتوادنن  ه دمارو

 تماس دنو ح  تشک  دما نن. 
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