
نامه حوریه فیضی سردارزادهزندگی  

هارئیس عمومی کودکستان  

 

والیت کندز چشم به گیتی گشود.وی هجری شمسی در 1370در سالحوریه سردارزاده 

و بعداٌ به شهر  همین والیت به پایان رسانددر  را تا صنف ششم دوران  ابتدایی مکتب 

عد از فروپاشی رژیم طالبان  و ایجاد ب که  مهاجر شد پشاور پاکستان

امتحان سپری نمودن  با و دوباره به افغانستان برگشتحکومت پسا بن 

مکتب متوسطۀ قاری در   صنف هفتم، وارد صنف هشتم ) سویه( لیاقت

سه عالی نسوان آریانا به درجه اعلی از لی 1385سال در و  عبدهللا گردید

وارد  1386 سپس با سپری نمودن آزمون کانکور در سال و  فارغ گردید

به صفت رضاکار  چنانهمو  بان و ادبیات دانشگاه کابل گردیددانشکدۀ ز

و  آزاد افغانستان( آغاز به کار کردهای نده رسانهدر دفتر نی )حمایت کن

ی و دستیار آموزگار در بخش خبر رادیوی ۀگویند حیثبهبعد از مدتی 

 .ورنالیزم نوین ایفای وظیفه نمودژها و رسانه

های آهنگ کنندۀ برنامهتهیه کننده و هم به عنوان، 1389 ایشان از سال

آغاز به کار کرد و  تا پایان « سالم وطندار»رادیو  صحت و جوانان در

 به  کار کردن در سمت یاد شده ادامه داد. 1391سال 

به پایان  1393در سال شناسی زبانمقطۀ ماستری را در بخش موصوف 

با استادان دانشگاه  رسانیده در حین حال به عنوان استاد به گونۀ رضا کار

 .ایفای وظیفه نمود 1393ن الی سال و نیز انستیتوت تعلیمات روشا

مدیر عمومی  حیثاز طریق رقابت آزاد به  1393ماه جوزای سال  در 

رسانی و کانالیزاسیون شهری روابط خارجی ریاست عمومی شرکت آب



ماه به صفت سرپرست آمریت روابط  3افغانستان موفق و بعد مدت 

مومی منابع بشری آمر ع عنوانبه  و بعد از مدتی  استراتیژیک شرکت

. از ماه اسد سال ایفای وظیفه نمود 1396 الی ماه اسد سال آن نهاد 

مهور به به اساس حکم جاللتمآب رئیس ج 1397الی جدی سال  1396

امور  دفتر مشاوریت ارشد رئیس جمهور در (،2در بست) کارشناس حیث

 . ملل متحد ایفای وظیفه نمود

دارای اولویت ملی  ۀمعاون برنام عنوانبه  1397سال وی  از

 ت کار و امور اجتماعی مقرر وزار در  توانمندسازی اقتصادی زنان

به عنوان اکنون به اساس حکم رئیس جمهوری کشور گردید و هم

 نماید.ایفای وظیفه می هاسرپرست ریاست عمومی کودکستان


