جمهوری اســـالمــــی افغــانســتان
وزارت تحصیـــالت عــالـی
معینت مالــی و اداری
ریاست منــابع بشــری
آمریت استخدام کارکنان
به منظور تحقق اهداف جمهوری اسالمی افغانستان و سپردن کار به اهل آن در مورد اصالح اداره سالم غرض تطبیق سیستم جدید رتب و معاش ،ریاست منابع بشری وزارت تحصیالت عالی به تعداد ( )10بست رتبه (  3و  )4پوهنتون های مرکزی خویش را به اعالن
رقابتی میگذارد.

اعالنات کاریابی
عنوان بست

بست

تعداد

۱

آمریت دفتر

۳

۱

۲

انجنیر بر آورد پروژه ها

۴

۱

۳

آمریت خدمات

۳

۱

مدیر عمومی ارتباط خارجه و امور فرهنگی

۴

۱

۵

مدیر عمومی تنظیم بودجه

۴

۱

۶

مدیریت عمومی حواله جات و دفتر داری

۴

۱

شماره

وزارت

ریاست

شرایط استخدام
شرایط تحصیلی

تجربه کاری

تاریخ شروع
اعالن

تاریخ ختم
اعالن

1400/2/7

1400/2/1۹

داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های :اداره عامه ،اداره و تجارت ،پالیسی اداره عامه،
حقوق و علوم سیاسی ،اقتصاد ،مدیریت عمومی ،جامعه شناسی ،حکومت داری ،روانشناسی ،مدیریت پروژه،
مدیریت منابع بشری ،مردم شناسی ،تاریخ ،ادبیات ،ژورنالیزم و فلسفه به درجه تحصیلی باالتر در رشته های

داشتن حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

متذکره از موسسات ملی و بین الملی داخل و خارج از کشور ارجحیت داده میشود
داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های :انجنیری ساختمانی ،مهندس ساختمانی ،مدیریت
پروژه و انجنیر برآورد پروژه ساختمانی به درجه تحصیلی باالتر در رشته های متذکره از موسسات ملی و بین
الملی داخل و خارج از کشور ارجحیت داده میشود.

حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط در یکی از بخش
های مدیریت مشابه و یا تخصصی امور انجنیری
ساختمانی ،پالنگذاری و برآورد پروژه و یا سایر موارد

1400/2/7

1400/2/1۹

مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی بست
داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های :اقتصاد ،علوم اجتماعی ،مدیریت صحت عامه ،مالی داشتن حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط در یکی از

تحصیالت عالی

پوهنتون علوم طبی کابل

۴

و اداری ،اداره عامه ،اداره و تجارت ،پالیسی عامه ،حقوق و علوم سیاسی ،مدیریت دولتی و مدیریت عمومی به

بخش های مدیریت مشابه و یا تخصصی امور مالی و

درجه تحصیلی باالتر در رشته های متذکره از موسسات ملی و بین الملی داخل و خارج از کشور ارجحیت داده

اداری ،خدمات و حفظ و مراقبت و یا سایر موارد مندرج

میشود.

1400/2/7

1400/2/1۹

اهداف و مسولیت های وظیفوی بست

داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های :اداره عامه ،اداره تجارت ،پالیسی اداره عامه ،حقوق
و علوم سیاسی ،اقتصاد ،مدیریت عمومی ،مدیریت منابع بشری ،جامعه شناسی ،حکومت داری ،روانشناسی،

داشتن حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

مدیریت آموزشی ،ادبیات ،ژورنالیزم ،فلسفه و تاریخ به درجه تحصیلی باالتر در رشته های متذکره از موسسات

برای لیسانس

1400/2/7

1400/2/1۹

ملی و بین الملی داخل و خارج از کشور ارجحیت داده میشود
داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های :اقتصاد ،مالی و حسابی ،اداره عامه ،اداره تجارت،

حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط در یکی از بخش

پالیسی عامه ،حقوق و علوم سیاسی ،مدیریت دولتی ،مدیریت عمومی  ،مدیریت صحت عامه و سایر رشته های

های مدیریت مشابه و یا تخصصی امور تنظیم بودجه،

مرتبط به درجه تحصیلی باالتر در رشته های متذکره از موسسات ملی و بین الملی داخل و خارج از کشور

مالی و حسابی ،تدارکات و یا سایر موارد مندرج اهداف و

ارجحیت داده میشود

مسولیت های وظیفوی بست

داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های :اقتصاد ،پالنگذاری ،مالی و حسابی ،اداره عامه،

حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط در یکی از بخش

اداره تجارت ،پالیسی عامه ،حقوق و علوم سیاسی ،مدیریت دولتی ،مدیریت عمومی  ،مدیریت صحت عامه و

های مدیریت مشابه و یا تخصصی امور بودجه سازی،

مدیریت پروژه و سایر رشته های مرتبط به درجه تحصیلی باالتر در رشته های متذکره از موسسات ملی و بین حواله جات و دفتر داری و یا سایر موارد مندرج اهداف و
الملی داخل و خارج از کشور ارجحیت داده میشود

مسولیت های وظیفوی بست

1400/2/7

1400/2/7

1400/2/1۹

1400/2/1۹

مالحظات

تحصیالت عالی

پوهنتون علوم طبی کابل

۷

داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های :طب معالجوی  ،صحت عامه ،پالیسی عامه ،اداره
کارشناس برنامه های ماستری بخش صحت عامه

۴

۱

مدیر عمومی تدریسی پوهنحی زراعت

۴

۱

مدیریت عمومی مهمانخانه

۴

۱

مدیر عمومی اسناد و ارتباط

۴

۱

عامه ،پالیسی اداره عامه ،حکومت داری ،مدیریت منابع بشری ،مدیریت عمومی ،اداره و تجارت ،حقوق ،علوم

داشتن حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

سیاسی ،جامعه شناسی ،ادبیات ،اقتصاد ،مطالعات و توسعه و شرعیات (فقه و قانون) به درجه تحصیلی باالتر در

برای لیسانس

1400/2/7

1400/2/1۹

رشته های متذکره از موسسات ملی و بین الملی داخل و خارج از کشور ارجحیت داده میشود

داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های :مدیریت آموزشی ،تعلیم و تربیه ،روانشناسی ،و
۸

علوم تربیتی ،ادبیات ،حقوق ،اداره عامه ،پالیسی عامه ،مدیریت دولتی ،مدیریت عمومی ،مدیریت و رهبری،

داشتن حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

علوم اجتماعی ،کمپیوتر ساینس ،حکومت داری خوب ،اقتصاد و اداره و تجارت به درجه تحصیلی باالتر در رشته

برای لیسانس

تحصیالت عالی

پوهنتون کابل

های متذکره از موسسات ملی و بین الملی داخل و خارج از کشور ارجحیت داده میشود
داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های :انجنیری ،بخش های تخنیکی ،مدیریت منابع
بشری ،اداره عامه ،اداره و تجارت ،پالیسی اداره عامه ،حقوق ،علوم سیاسی ،مدیریت دولتی ،اقتصاد ،مدیریت

۹

1400/2/7

1400/2/1۹

عمومی ،جامعه شناسی ،حکومت داری روانشناسی ،علوم اجتماعی ،زبان و ادبیات ،تاریخ و ژورنالیزم به درجه

داشتن حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
برای لیسانس

تحصیلی باالتر در رشته های متذکره از موسسات ملی و بین الملی داخل و خارج از کشور ارجحیت داده

1400/2/7

1400/2/1۹

میشود

تحصیالت عالی

پوهنتون پولی تخنیک کابل

۱۰

داشتن سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های :اداره عامه ،اداره تجارت ،پالیسی عامه ،پالیسی اداره عامه،

داشتن حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

مدیریت منابع بشری ،حقوق و علوم سیاسی ،اقتصاد ،جامعه شناسی ،ارتباطات ،ژورنالیزم ،ادبیات ،حکومتداری ،برای لیسانس .کاندید خالف رشته با داشتن حد اقل پنج
مدیریت عمومی ،روابط عامه ،تاریخ ،مدیریت آموزشی به درجه تحصیلی باالتر در رشته های متذکره از

سال تجربه کاری کامالً مرتبط به وظیفه ،واجد شرایط

موسسات ملی و بین الملی داخل و خارج از کشور ارجحیت داده میشود

این بست می باشد.

کاندیدان واجد شرایط میتوانند فورم های کاریابی را از ویب سایت  mohe.gov.afبدست آورده بعد از خانه پری به ایمیل آدرس  hr.mohe2020@gmail.comارسال نمایند.
نوت  :فورم های درخواستی به شکل حضوری پذیرفته نمی شود.

1400/2/7

1400/2/1۹

