
والیتنتیجهنمرهلیسهپدرکالن نامپدر نامنامدی آیشماره

1L30000625ارزگانپوهنځی زمین شناسی پوهنتون کابل (اناث)دیپارتمنت هایدرومتیورولوژی 212.1160نسوان بی بی آمنه حسینیقمبرمحمدایوبسمیه

2L30000623ارزگانواجد شرایط جذب در مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی199.9220نسوان بی بی آمنه حسینیحیدراسحقشریفه

3L30000444191.7830نسوان ششپرمیرزامحبغالم محمدفایزه
پوهنځۍ د  (ښوونه او روزنه)د لوړو زده کړو موسسه د  (ارزگان)د 

څانګه (ریاضي)
ارزگان

4L30000158ارزگانواجد شرایط جذب در مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی189.2210لیسه نسوان راضی باالنمحمدعلیدوست محمدگلشا

5L30000159ارزگانواجد شرایط جذب در مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی187.1040لیسه نسوان راضی باالنغالم رضابومان علیریحانه

6L30000626ارزگانواجد شرایط جذب در مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی181.7280نسوان حاجی محمدبوستانمحمدظاهرطاهره

7L30000164ارزگانواجد شرایط جذب در مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی179.9770نسوان حاجی محمدعوضعبدالعزیزذینب

8L30000136ارزگان(مخصوص والیت ارزگان)پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل 178.7790ماللیعبدالسالماحمدهللاشاپیری

9L30000161ارزگانواجد شرایط جذب در مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی177.5150نسوان حاجی محمدقربانعلیمرادعلیضیأگل

10L30000139175.5290ماللیدوست محمدسخی دادتمنا
پوهنځۍ د  (ښوونه او روزنه)د لوړو زده کړو موسسه د  (ارزگان)د 

څانګه (انگلیسي ژبه او ادبیات)
ارزگان

11L23000339حفیظ هللاحبیبه
مولوی 

عبدالحکیم
بادغیسدیپارتمنت تعلیمات اسالمی پوهنځی شرعیات پوهنتون هرات237.2330نسوان قلعه نو

12L23000476فائیزه
حاجی 

عبدالرحیم
بادغیسواجد شرایط جذب در مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی230.1800نسوان چشمه دزدکعبدالروف

دیش بنگله برک بورسیه در 1398 کانکورسال از نمرات ترین بلند اساس به اناث صرف کاندیدان عمومی تن (348) جدول



13L23000318229.9410نسوان قلعه نوسیداکبرسیدرسولپلوشه
دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنځی اقتصاد مؤسسۀ تحصیالت عالی 

بادغیس
بادغیس

14L23000356227.3310نسوان قلعه نوخیرمحمدعبدهللاقدریه
پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون  (اناث)دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی 

هرات
بادغیس

15L23000365بادغیسڅانګه ((اناث)مهندسي )پوهنځۍ د  (انجنیری)پوهنتون د  (کندهار)د 222.6430نسوان قلعه نوتاجمیرحبیب هللاسپوژمی

16L23000457بادغیسدیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیالت عالی بادغیس222.4780نسوان آبگرمکعبدالغفورعبدالغفارآسیه

17L23000367219.5600نسوان قلعه نورمضانعبدالناصرعزیزه
پوهنځی زراعت مؤسسۀ تحصیالت عالی  (باغداری)دیپارتمنت هارتیکلچر 

بادغیس
بادغیس

18L23000314218.5250نسوان قلعه نوشمس الدینابوالخیرزینب
پوهنځی حقوق و  (مخصوص والیت بادغیس)دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی 

علوم سیاسی پوهنتون هرات
بادغیس

19L23000347بادغیسدیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیالت عالی بادغیس212.8570نسوان قلعه نوعظیمغالم سخیسایره

20L23000231212.2880نسوان قلعه نومحمدصدیقعبدالحکیمنسیمه
دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنځی اقتصاد مؤسسۀ تحصیالت عالی 

بادغیس
بادغیس

21L32000755بامیاندیپارتمنت قضا و څارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ278.7370نسوان مرکزبامیانمحمدمهدیمحمدصدیقطیبه

22L32001833محمد افضلآمنه
میرزامحمد 

مهدی
بامیان(مخصوص والیت بامیان)پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل 278.6040نسوان بني گاو

23L32003734بامیاندیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل278.4530ذکور مرکز بامیانمحمد حسینمحمد ابراهیمملیکه

24L32001868277.2600نسوان بني گاودولتمحمد حسینذکیه
پوهنځی نرسنگ و قابلگی پوهنتون علوم طبی  (اناث)دیپارتمنت نرسنگ 

کابل ابوعلی ابن سینا
بامیان

25L32000932بامیاندیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ارتباطات و ژورنالیزم پوهنتون کابل276.3370نسوان تگاب برگغالمرجبلیال

26L32000555274.9880نسوان مرکزپنجابمحمدعلیامین هللافروزان
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی و آموزشی پوهنځی آموزش کمپیوتر و 

تکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی
بامیان



27L32000145بامیانپوهنځی فارمسی پوهنتون بلخ (اناث)دیپارتمنت عمومی 273.5130نسوان زارینمحمدسرورعقیلمهوش

28L32002298266.0720وارزاغمدارعلیمحمدجانرحیمه
پوهنځی نرسنگ و قابلگی پوهنتون علوم طبی  (اناث)دیپارتمنت نرسنگ 

کابل ابوعلی ابن سینا
بامیان

29L14006090بدخشانپوهنځی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ (اناث)دیپارتمنت پالیسی عامه 250.0810حلیمه سعدیهمحمدابراهیمهمایونغزال

30L14005681بدخشاندیپارتمنت اداره و دیپلوماسی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشان249.1780نسوان الجهادمحمدانورمحمدافضلعاصمه

31L14005855247.9640مخفیعبدالعزیزعبدالوهابفرشته
پوهنځی اقتصاد پوهنتون  (BBA)دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات 

بدخشان
بدخشان

32L14005330بدخشانپوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ (اناث)دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی 247.7630حلیمه سعدیهعوض هللاوحدت هللادیده

33L14005618246.8040حلیمه سعدیهفضل احمدنور خانمقدسه
پوهنځی اقتصاد پوهنتون  (BBA)دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات 

بدخشان
بدخشان

34L14006093بدخشانپوهنځی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ (اناث)دیپارتمنت پالیسی عامه 246.7170حلیمه سعدیهمحمد ابراهیمهمایونبهشته

35L14009720245.9560مخفیغالم حیدرغالم جیالنیبشرا
پوهنځی انجنیری منابع  (اناث)دیپارتمنت انجنیری آبرسانی و محیط زیست 

آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل
بدخشان

36L14005114244.5640نسوان شورابکحضرت جانسید عارفناصحه
پوهنځی اقتصاد پوهنتون  (BBA)دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات 

بدخشان
بدخشان

37L14002119بدخشاندیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون بدخشان244.4280نسوان بهارکمحمد شریفمحمد صابرزهره

38L14005042بدخشانپوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ (اناث)دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی 243.2900حلیمه سعدیهنظر امانفیض الرحمنژیال

39L16003654بغالنپوهنځی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ (اناث)دیپارتمنت ادارۀ عامه 260.2580فاطمه الزهرافقیرمحمدامیرمحمدتمنا

40L16005525بغالنپوهنځی شرعیات پوهنتون البیرونی (اناث)دیپارتمنت تعلیمات اسالمی 259.5580بي بي آمنهنورمحمدعبدالقادرشایسته



41L16002184بغالنپوهنځی محیط زیست پوهنتون کابل (اناث)دیپارتمنت حفاظت محیط زیست 256.1310بي بي حواعبدالرحمنحبیب الرحمنصدیقه

42L16003299بغالنپوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ (اناث)دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی 253.1430بي بي حوامحمدیونسمحمدناصرروینا

43L16003055بغالنپوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ (اناث)دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی 249.8180بي بي حواوزیرمحمدعبدالبشیرشهیره

44L16006496247.8790حوا پلخمریمحمدیاورعبدالقدیرمریم
پوهنځی اقتصاد پوهنتون  (BBA)دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات 

البیرونی
بغالن

45L16000772بغالندیپارتمنت ساختمانهای هایدروتخنیکی پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ246.7560ابراهیم خان گاو سوارقربان علیمحمدیاسینذکیه

46L16006388بغالنپوهنځی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ (اناث)دیپارتمنت ادارۀ عامه 242.3610حوا پلخمریموالنورمرزانورپروانه

47L16001267دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات 239.1710نسوان معدنطوفلمحمدیعقوبشبنم(BBA) بغالنپوهنځی اقتصاد پوهنتون بغالن

48L16003607238.8710فاطمه الزهراحضرت قلعبدالخلیلفریبا
دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون 

جوزجان
بغالن

49L19012829
ام الهدی 

حسینی
بلخپوهنځی طب پوهنتون بلخ (اناث)دیپارتمنت عمومی 307.3150تـجربويسیداحمدشاسیدمرتضی

50L19005296بلخپوهنځی طب پوهنتون بلخ (اناث)دیپارتمنت عمومی 307.1530فریده بلخيجمعه خانمحمدعمراورانوس

51L19014041بلخپوهنځی طب پوهنتون بلخ (اناث)دیپارتمنت عمومی 306.0440خراساننجیب هللارحیم هللافروحر

52L19011529بلخپوهنځی طب پوهنتون بلخ (اناث)دیپارتمنت عمومی 305.7520علی قاقمرزاعیدمحمدفریبا

53L19007645بلخپوهنځی طب پوهنتون بلخ (اناث)دیپارتمنت عمومی 305.6780لیسه نسوان میرواليمالحبیب هللاامین هللابی بی زینت

54L19014852بلخپوهنځی طب پوهنتون بلخ (اناث)دیپارتمنت عمومی 305.4750گوهرشادبیگمعبدالمومنمحمدعالمزیبا



55L19013447بلخپوهنځی طب پوهنتون بلخ (اناث)دیپارتمنت عمومی 305.2770فاطمه بلخيدوست محمدمعصومسپنا

56L19001214بلخڅانګه ((اناث)عمومي )پوهنځۍ د  (طب)پوهنتون د  (پکتیا)د 301.7750صلح شهیدمزاري2نمبرامیرحسینفقیرحسینبصیره

57L19000347بلخڅانګه ((اناث)عمومي )پوهنځۍ د  (طب)پوهنتون د  (پکتیا)د 300.6010تـجربويعبدالرسولدالوربهاره

58L19001818بلخڅانګه ((اناث)عمومي )پوهنځۍ د  (طب)پوهنتون د  (شیخ زاید خوست)د 298.9890گوهرخاتونشمس الدینعبدالوهاببی نظیر

59L04005215254.8800نسوان جبل السراجعبدال احمدعطاوهللانگینه
دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون 

البیرونی
پروان

60L04003461پرواندیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون پروان254.3070حضرت بی بی حفصهعبدالقادرعبدالبصیرفرزین

61L04002438پرواندیپارتمنت قضا و څارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان243.5220حره جالليعبدالنبیعبدالحقبی بی زینب

62L04002460پرواندیپارتمنت قضا و څارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان242.6260حره جاللينورمحمدشیرمحمدفاطمه

63L04001505242.6000کامله شهیدچمن علیمحمدجوادسکینه
انستیتیوت تکنالوژی  (اناث)دیپارتمنت ساینس و انجنیری معلوماتی 

معلوماتی و مخابراتی وزارت مخابرات
پروان

64L04002226کیمیا
خواجه خلیل 

هللا
242.3390نسوان جبل السراجامیرمحمد

پوهنځی کمپیوتر  (مخصوص والیت پروان)دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی 

ساینس پوهنتون پروان
پروان

65L04002908پرواندیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان242.2350پارچه یازده شهریسراج الدینامام الدینتمنا

66L04003732سحر
خواجه 

عبدالرحمن

خواجه 

عبدالرحمن
پرواندیپارتمنت قضا و څارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان242.1240تجربوي

67L04002280پرواندیپارتمنت قضا و څارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان242.0500نسوان جبل السراجخاکسارعبدالخبیرسوما

68L04001340پرواندیپارتمنت قضا و څارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان238.9500نسوان سالنگعبدالقادرمحمدآصفبنفشه



69L09000415220.4900نسوان شهري گردیزحاجی میرکحاجی نورکبخت بی بی
 (اسالمي تعلیمات )پوهنځۍ د  (شرعیات)پوهنتون د  (شیخ زاید خوست)د 

څانګه
پکتیا

70L09000544220.3130ششگرنمونوی لیسهظریف خانرازی خانپلوشه
 (اداره او ډیپلوماسي)پوهنځۍ د  (حقوق اوسیاسي علوم)پوهنتون د  (پکتیا)د 

څانګه
پکتیا

71L09000387219.2540حلیمه خزانحاجی یارمحمدمحمدامینبشرا
 (قضا او څارنوالي)پوهنځۍ د  (حقوق اوسیاسي علوم)پوهنتون د  (پکتیا)د 

څانګه
پکتیا

72L09002625پکتیاڅانګه (مالي او بانکي چارې)پوهنځۍ د  (اقتصاد)پوهنتون د  (پکتیا)د 213.7510سمین اکبرياحمدگلهمت هللاسعدیه

73L09000461213.5860نسوان شهري گردیزشیرخانظاهر خانشمایله
انگلیسي ژبه او ادبیات )پوهنځۍ د  (ښوونه او روزنه)پوهنتون د  (پکتیا)د 

څانګه ((اناث)
پکتیا

74L09002094213.1360شاه قمبرمحمدصدیقمحمدهمایونحمیرا
قضا او څارنوالي )پوهنځۍ د  (حقوق اوسیاسي علوم)پوهنتون د  (پکتیا)د 

څانګه ((پکتیا والیت ته ځانګړي شوي)
پکتیا

75L09000428212.2550نسوان شهري گردیزنورگلوزیربخت زمینه
د کمپیوټر ښوونه )پوهنځۍ د  (ښوونه او روزنه)پوهنتون د  (پکتیا)د 

څانګه ((اناث)
پکتیا

76L09002845پکتیاڅانګه (پښتو ژبه او ادبیات)پوهنځۍ د  (ژبې او ادبیات)پوهنتون د  (پکتیا)د 210.6010نسوان شهري گردیزحاجی مرجانامیرمحمدنثاره

77L09000429209.4300نسوان شهري گردیزنورگلوزیرندا
د کمپیوټر ښوونه )پوهنځۍ د  (ښوونه او روزنه)پوهنتون د  (پکتیا)د 

څانګه ((اناث)
پکتیا

78L09000413پکتیاڅانګه ((اناث)سیول )پوهنځۍ د  (انجنیری)پوهنتون د  (پکتیا)د 208.3850حلیمه خزانخیرالدینصاحب الدینبریښنا

79L08000254پکتیکاواجد شرایط جذب در مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی155.8790مرجانیهامین هللاحاجی شریفنجمه

80L08000256پکتیکاواجد شرایط جذب در مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی151.4160مرجانیهحاجی امیرجانسیدمحمودسکینه

81L06000241عطامحمدگل احمدبی بی شمایل
مدرسه بی بی عایشه صدیقه 

رض
پنجشیردیپارتمنت تعلیمات اسالمی پوهنځی شرعیات پوهنتون پوهنتون کابل218.6118

82L06001268216.4110نسوان بی بی حواخان محمدسبحان محمدیاسمین
دیپارتمنت فقه و عقیده پوهنځی تعلیمات اسالمی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید 

استاد ربانی
پنجشیر



83L06001005214.8490فراجشیرمرزامحمدداودحفیظه
دیپارتمنت تعلیمات اسالمی پوهنځی شرعیات مؤسسۀ تحصیالت عالی 

پنجشیر
پنجشیر

84L06001009213.8630فراجمحراب الدینغالم فاروقظریفه
دیپارتمنت تعلیمات اسالمی پوهنځی شرعیات مؤسسۀ تحصیالت عالی 

پنجشیر
پنجشیر

85L06000243آقامیرمیرآقاذکیه
مدرسه بی بی عایشه صدیقه 

رض
پنجشیردیپارتمنت فقه و قانون پوهنځی شرعیات مؤسسۀ تحصیالت عالی پنجشیر213.4908

86L06001714پنجشیرواجد شرایط جذب در مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی206.3760باباعلیاحمد یارشاه عالممرسل

87L06001327204.4680نسوان تاواخمحمدابراهیممحمدحسنملیحه
دیپارتمنت تعلیمات اسالمی پوهنځی شرعیات مؤسسۀ تحصیالت عالی 

پنجشیر
پنجشیر

88L06001836200.7580نسوان تمبنهافضل خانسراج احمدمحجوبه
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیالت 

عالی پنجشیر
پنجشیر

89L06001502پنجشیردیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیالت عالی پنجشیر198.5060غالم حیدرخانمحمدسعیدذبیح هللافروزان

90L06001457پنجشیرانستیتیوت زراعت و وترنری شهر کابل194.1260نسوان دوست علينفیس خانفتح محمدبی بی نظیفه

91L15006374تخاردیپارتمنت حقوق پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل285.5710نسوان بي بي مریممحمدامیرمحمدنعیمزهرۀ

92L15007696284.9940نسوان نمراولمیرزامحمدنصرهللاشکریه
پوهنځی صحت عامه پوهنتون علوم طبی کابل  (اناث)دیپارتمنت عمومی 

ابوعلی ابن سینا
تخار

93L15006393تخارپوهنځی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کابل (اناث)دیپارتمنت ادارۀ عامه 278.9860نسوان بي بي مریمعبداالحمدعبدالرشیدشکیبا

94L15006541تخارپوهنځی شرعیات پوهنتون کابل (اناث)دیپارتمنت تعلیمات اسالمی 277.9020نسوان بي بي مریممحمدحسنمحمدهاشمبهشته

95L15000113تخاردیپارتمنت قضا و څارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ274.8630نسوان نمبراول تخاردولت محمدلعل محمدبی بی سکینه

96L15007178تخارڅانګه ((اناث)عمومي )پوهنځۍ د  (طب)پوهنتون د  (پکتیا)د 1274.6400نسوان نمبروفامحمدهللافرخنده



97L15000554تخاردیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ274.3980نسوان نمبراول تخارجمعه خانعبدالظاهرنبیال

98L15000916نورالدینصالح الدینساهیره
لیسه نسوان بی بی فاطمه 

شهید
تخارانستیتیوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل (اناث)دیپارتمنت قابلگی عالی 274.1950

99L15003152273.6910نسوان بي بي هاجرهقربان محمدمحمدخانگلثوم
پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون  (اناث)دیپارتمنت سیستم های معلوماتی 

پولی تخنیک کابل
تخار

100L15001671تخاردیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار273.3380ناهید شهیدعبدالرحمنعبدالجمیلتوبی

101L20003834جوزجانڅانګه ((اناث)عمومي )پوهنځۍ د  (طب)پوهنتون د  (شیخ زاید خوست)د 276.1000جنرال عبدالحکیم قهرمانعبدالشکورعبدالهادیمنیره

102L20000585جوزجانڅانګه ((اناث)عمومي )پوهنځۍ د  (طب)پوهنتون د  (شیخ زاید خوست)د 275.9240افغان ترک جوزجانسیدجاللقیام الدیننرگیس

103L20002719جوزجاندیپارتمنت اداره و دیپلوماسی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ275.4420گوهرشاد بیگمایوب خانسیدخانپیمانه

104L20004068خیرمحمدفیض محمدآرزو
ترک -فضیلت وهاب افغان

شبرغان
جوزجانڅانګه ((اناث)عمومي )پوهنځۍ د  (طب)پوهنتون د  (پکتیا)د 273.8170

105L20004063غالم رسولسلطان محمودسونیال
ترک -فضیلت وهاب افغان

شبرغان
جوزجاندیپارتمنت قضا و څارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ269.7350

106L20002278جوزجاندیپارتمنت مهندسی پوهنځی ساختمانی پوهنتون جوزجان267.0580قزانچي باباسیدرضأسیداکبرناجیه

107L20000142جوزجاندیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان266.7740نسوان نمبردومیادگارخدای بیردیفرحناز

108L20002725دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات 266.4350نسوان حبیبه قادریآچل خانزین الدینشکیبا(BBA) جوزجانپوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ

109L20000567جوزجانپوهنځی فارمسی پوهنتون بلخ (اناث)دیپارتمنت عمومی 266.2480افغان ترک جوزجانجمعه دردیغالم سخیفرمیال

110L20003398جوزجانواجد شرایط جذب در مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی264.2060میرویس مینهعبدالوهابشکرهللاخاطره



111L34003651249.1510شهیدفدامحمدخانگل حنانمحمدالرحیمصدیقه
د تشبثاتواداره او  )پوهنځۍ د  (اقتصاد)پوهنتون د  (شیخ زاید خوست)د 

څانګه ((BBA)منجمنټ 
خوست

112L34004482خوستڅانګه ((اناث)سیول )پوهنځۍ د  (انجنیری)پوهنتون د  (شیخ زاید خوست)د 243.8870بی بی خدیجهحضرت سعیدسیدنوابفهیمه

113L34002880243.2900بي بي حلیمهفصیح هللالطیف هللابسمینه
قضا او )پوهنځۍ د  (حقوق او سیاسي علوم)پوهنتون د  (شیخ زاید خوست)د 

څانګه (څارنوالي
خوست

114L34005185242.7130ولس غژ خصوصې لېسهمحمدخانمحمدطائیبمحسینه
معلوماتي )پوهنځۍ د  (کمپیوټر ساینس)پوهنتون د  (شیخ زاید خوست)د 

څانګه ((اناث)ټکنالوژي 
خوست

115L34005278خوستواجد شرایط جذب در مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی240.4220نسوان آزادي مینهنورمحمدخانشیربت خانشریعت بی بی

116L34005179238.2400ولس غژ خصوصې لېسهبسم هللارحیم هللاکلثوم
قضا او )پوهنځۍ د  (حقوق او سیاسي علوم)پوهنتون د  (شیخ زاید خوست)د 

څانګه (څارنوالي
خوست

117L34004147236.5260بي بي حلیمهعبدالعزیزحضرت ولیشکریه
انگلیسي ژبه )پوهنځۍ د  (ژبې او ادبیات)پوهنتون د  (شیخ زاید خوست)د 

څانګه ((اناث)او ادبیات 
خوست

118L34002899236.3500بي بي حلیمهفصیح هللالطیف هللاانیسه
اداره )پوهنځۍ د  (حقوق او سیاسي علوم)پوهنتون د  (شیخ زاید خوست)د 

څانګه (او ډیپلوماسي
خوست

119L34005191234.7120ولس غژ خصوصې لېسهعبدالغفورعبدالباقیراحله
 (اسالمي تعلیمات )پوهنځۍ د  (شرعیات)پوهنتون د  (شیخ زاید خوست)د 

څانګه
خوست

120L34004155234.6100بي بي حلیمهمحب هللاعزیزالرحمنبی بی حاجره
قضا او )پوهنځۍ د  (حقوق او سیاسي علوم)پوهنتون د  (شیخ زاید خوست)د 

څانګه (څارنوالي
خوست

121L33002830دایکندیپوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ (اناث)دیپارتمنت سیستم های معلوماتی 286.1780زوجوکمحمدموسیمحمدیاسینفاطمه

122L33003112284.6780نسوان القان پالجشامحمدعیسیشاچمنجمیله
پوهنځی نرسنگ و قابلگی پوهنتون علوم طبی  (اناث)دیپارتمنت قابلگی 

کابل ابوعلی ابن سینا
دایکندی

123L33000442دایکندیپوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ (اناث)دیپارتمنت انجنیری نرم افزار 282.9900نسوان باغمیرزایعقوبمحمدعلیضمیره

124L33003321280.5440نسوان شـــهید افکاريخادمغالم علیفاطمه
پوهنځی نرسنگ و قابلگی پوهنتون علوم طبی  (اناث)دیپارتمنت نرسنگ 

کابل ابوعلی ابن سینا
دایکندی



125L33001169دایکندیپوهنځی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کابل (اناث)دیپارتمنت ادارۀ عامه 278.6790ذکورسردره خودیغریب علیسالمفرزانه

126L33003720277.8400نسوان شنیه صدخانهعلی کرمغالم علیصدیقه
پوهنځی علوم متمم صحی پوهنتون علوم طبی  (اناث)دیپارتمنت انستیزی 

کابل ابوعلی ابن سینا
دایکندی

127L33000376270.9220برگروانهابراهیمضامنزرافشان
پوهنځی علوم متمم صحی پوهنتون علوم طبی  (اناث)دیپارتمنت انستیزی 

کابل ابوعلی ابن سینا
دایکندی

128L33002233270.0630استقاللخادممحمدناظرعزیزه
پوهنځی علوم متمم صحی پوهنتون علوم طبی  (اناث)دیپارتمنت انستیزی 

کابل ابوعلی ابن سینا
دایکندی

129L33002942269.1040نسوان لرگراکبرعلیپری سأ
پوهنځی نرسنگ و قابلگی پوهنتون علوم طبی  (اناث)دیپارتمنت نرسنگ 

کابل ابوعلی ابن سینا
دایکندی

130L33000256268.7190ذکورطی برکرمحمدرضامحمدسردارصدیقه
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی و آموزشی پوهنځی آموزش کمپیوتر و 

تکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی
دایکندی

131L29000471206.7090بي بي خاالموسیمحمدحسینبی بی فاطمه
زابل والیت ته  )سیول )پوهنځۍ د  (انجنیری)پوهنتون د  (کندهار)د 

څانګه( (ځانګړي شوي
زابل

132L29000468204.6050بي بي خاالبراتحکمت هللامعصومه
 (ریاضي)پوهنځۍ د  (ښوونه او روزنه)د لوړو زده کړو موسسه د  (زابل)د 

څانګه
زابل

133L29000470201.2300بي بي خاالسعادتمحمداسرائیلخجسته
انگلیسي ژبه او  )پوهنځۍ د  (ښوونه او روزنه)پوهنتون د  (کندهار)د 

څانګه ((اناث)ادبیات 
زابل

134L29000232199.4910بي بي خاالحاجی حبیب هللاحاجی اسدهللابی بی مروا
 (انگلیسي ژبه او ادبیات)پوهنځۍ د  (ژبې او ادبیات)پوهنتون د  (کندهار)د 

څانګه
زابل

135L29000420197.0630چهل دخترانهللا دادعبدهللا خانپروانه
 ((اناث)اسالمي تعلیمات  )پوهنځۍ د  (شرعیات)پوهنتون د  (کندهار)د 

څانګه
زابل

136L29000475193.6860بي بي خاالمحمدصدیقنعمت هللاتجال
پوهنځۍ د  (ښوونه او روزنه)د لوړو زده کړو موسسه د  (زابل)د 

څانګه (بیولوژي)
زابل

137L29000213193.0890بي بي خاالمحمدرفیقحاجی کلیم هللابی بی فرشته
 (پښتو ژبه او ادبیات)پوهنځۍ د  (ژبې او ادبیات)پوهنتون د  (کندهار)د 

څانګه
زابل

138L29000212191.3010بي بي خاالحاجی صدیق هللاسهرابنبیلۀ
قضا او څارنوالی )پوهنځۍ د  (حقوق او سیاسي علوم)پوهنتون د  (کندهار)د 

څانګه ((زابل  والیت ته ځانګړي شوي )
زابل



139L29000467زابل(مخصوص والیت زابل)پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل 190.6610بي بي خاالعبدالحبیبگل حبیبآسمأ

140L29000457187.6610بي بي خاالعبدالحمیدروزی محمدفاطمه
انگلیسي ژبه او  )پوهنځۍ د  (ښوونه او روزنه)پوهنتون د  (کندهار)د 

څانګه ((اناث)ادبیات 
زابل

141L21001477سرپلدیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون جوزجان219.3340جوزجانان نسوان لیسهعبدالظاهرعبدالقاهرسحر

142L21000600سرپلدیپارتمنت احصائیه و ایکونومتری پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ218.2370قوطن مستعبدالحمیدعبدالشکورماجبین

143L21001861216.7430استقالل کاشاندولتمحمدطاهره
پوهنځی کمپیوتر  (مخصوص والیت سرپل)دیپارتمنت سیستم های معلوماتی 

ساینس پوهنتون بلخ
سرپل

144L21001469سرپلواجد شرایط جذب در مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی216.1700جوزجانان نسوان لیسهقربان شاهمحمدهاشمهدیه

145L21000781سرپلدیپارتمنت روانشناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان211.4470رحمت آبادامیرمحمدکمال الدینعاقه

146L21001980سرپلپوهنځی ساینس پوهنتون بلخ (اناث)دیپارتمنت ریاضی 209.2680صاقیهسیدمصطفیسیدفاضلنیلوفر

147L21000308205.0570نسوان چهارباغمالیوسفنورمحمدبی بی طاهره
دیپارتمنت اکتشاف و استخراج ساحات نفت و گاز پوهنځی جیولوجی و 

معادن مؤسسۀ تحصیالت عالی سرپل
سرپل

148L21000979سرپلدیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان204.5800نسوان فاطمیهباقرمحمدحسینسمانه

149L21001005سرپلدیپارتمنت روانشناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان203.9900نسوان فاطمیهحسین علیمحمدعلیعادله

150L21001266سرپلدیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ202.2840ناطقیهاسحقمحمدحسینلیال

151L18000537سمنگاندیپارتمنت قضا و څارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ262.8140نسوان کارته صلحخال محمدطالرمزیه

152L18001320261.7900نسوان خرمغالم محمدجمعه خانمرینا
پوهنځی حقوق و  (مخصوص والیت سمنگان)دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی 

علوم سیاسی پوهنتون بلخ
سمنگان



153L18000581سمنگاندیپارتمنت اداره و دیپلوماسی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ261.7150نسوان کارته صلحمحمدابراهیمعبدالحقسمیه

154L18000801سمنگانپوهنځی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ (اناث)دیپارتمنت پالیسی عامه 254.0410دهيعبدالوهابعبدهللاشکریه

155L18000582253.3260نسوان کارته صلحمحمدابراهیمعبدالحقثریا
پوهنځی کمپیوتر  (مخصوص والیت سمنگان)دیپارتمنت انجنیری نرم افزار 

ساینس پوهنتون بلخ
سمنگان

156L18000804سمنگاندیپارتمنت قضا و څارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان252.0760دهيغالم سخیسیدابراهیممروه

157L18001919سمنگانپوهنځی فارمسی پوهنتون بلخ (اناث)دیپارتمنت عمومی 251.8500نسوان مرکزمحمدعیسیمحمدعوضیاسمین

158L18001904سمنگاندیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون بلخ251.6740نسوان مرکزمحمدهاشممحمدنعیمروشن

159L18001914محمدحسینکلثوم
حاجی 

محمدموسی
250.9890نسوان مرکز

پوهنځی  (مخصوص والیت سمنگان)دیپارتمنت سیستم های معلوماتی 

کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ
سمنگان

160L18001169سمنگانپوهنځی فارمسی پوهنتون بلخ (اناث)دیپارتمنت عمومی 250.1990نسوان دلخکیبدلعبدالواحیدگل بس

161L07004110295.3230نسوان قلعه شهادهمحمدمحسینسردارخانانیس گل
پوهنځی نرسنگ و قابلگی پوهنتون علوم طبی  (اناث)دیپارتمنت قابلگی 

کابل ابوعلی ابن سینا
غزني

162L07001946293.8600نسوان باطومحمداکبرمحمدموسیهانیه
پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون  (اناث)دیپارتمنت سیستم های معلوماتی 

کابل
غزني

163L07004709289.7010مختلط جکمتورجانعلیاسحق علیلطیفه
پوهنځی زبانهای خارجی پوهنتون  (اناث)دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی 

کابل
غزني

164L07005344غزنيدیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل289.4620بي بي زهراحوتقولجعفرعلینجف علیمرضیه

165L07002265بی بی صفیه
حاجی 

محمدآصف
غزنيپوهنځی شرعیات پوهنتون کابل (اناث)دیپارتمنت تعلیمات اسالمی 288.4330نسوان خواجه عليصاحب جان

166L07002526284.3910نسوان شینه دهمحمداسحقسلیمفاطمه
پوهنځی علوم متمم صحی  (اناث)دیپارتمنت تکنالوژی البراتوار طبی 

پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا
غزني



167L07000078283.0910نسوان حیدرآبادغالم سخیمحمدحسنشمسیه
پوهنځی نرسنگ و قابلگی پوهنتون علوم طبی  (اناث)دیپارتمنت قابلگی 

کابل ابوعلی ابن سینا
غزني

168L07000848282.5150شیرداغعلی شفاچمنفاطمه
پوهنځی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی  (اناث)دیپارتمنت راه آهن 

تخنیک کابل
غزني

169L07001989282.2060نسوان باطورمضانعلیفداحسیننوریه
پوهنځی ساختمانی پوهنتون  (اناث)دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی 

پولی تخنیک کابل
غزني

170L07003242غزنيپوهنځی فارمسی پوهنتون کابل (اناث)دیپارتمنت عمومی 281.7290نسوان البیروني نوآبادعبدالحسینمحمدموسیصدیقه

171L31001436254.4550نسوان مرکز لعلخدابخشمحمدعلینوریه
پوهنځی حقوق و علوم  (مخصوص والیت غور)دیپارتمنت قضا و څارنوالی 

سیاسی پوهنتون هرات
غور

172L31001048253.3430سلطان رضیه غوریمیرزاعبدالقادربادارنیلوفر
پوهنځی حقوق و علوم  (مخصوص والیت غور)دیپارتمنت قضا و څارنوالی 

سیاسی پوهنتون هرات
غور

173L31001884غورپوهنځی شرعیات پوهنتون بلخ (اناث)دیپارتمنت تعلیمات اسالمی 246.1400نسوان دره قاضيمحمدحسینغالم نبیآرزو

174L31001482غورپوهنځی فارمسی پوهنتون بلخ (اناث)دیپارتمنت عمومی 243.9850نسوان مرکز لعلسیدمحمدیونسسیدمحمدطاهررازقه

175L31000623غورپوهنځی انجنیری پوهنتون کابل (اناث)دیپارتمنت میخانیک 242.0530نسوان ده بقدکموسیرسولشهناز

176L31000052غورپوهنځی فارمسی پوهنتون بلخ (اناث)دیپارتمنت عمومی 241.0480سفیدآبمعلی حسنمحمدجمعهظریفه

177L31001885غورپوهنځی شرعیات پوهنتون بلخ (اناث)دیپارتمنت تعلیمات اسالمی 239.2620نسوان دره قاضيمحمدحسنعبدالبشیرمنیره

178L31000917غورپوهنځی فارمسی پوهنتون بلخ (اناث)دیپارتمنت عمومی 236.7190سفیدآبمحمدرضامحمدفریدحمیده

179L31000914دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات 236.0710سفیدآبقربان علیضامن علیفاطمه(BBA) غورپوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیان

180L31001684غورپوهنځی فارمسی پوهنتون بلخ (اناث)دیپارتمنت عمومی 235.9730سلطان رضیه غورییار مرادسخیدادگلزار



181L22000661فاریابپوهنځی فارمسی پوهنتون بلخ (اناث)دیپارتمنت عمومی 267.2430ستارهعمربایاسدهللاخدیجه

182L22003167264.3700یولدزمحمدمرادقمرالدینمستوره
پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون  (اناث)دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی 

بلخ
فاریاب

183L22000609فاریابدیپارتمنت قضا و څارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب262.4880ستارهنذیرعبدالرحیمکبیتا

184L22000553فاریابپوهنځی فارمسی پوهنتون بلخ (اناث)دیپارتمنت عمومی 262.3430ستارهمحمدیوسفمحمدعارفسنبل

185L22000604فاریابپوهنځی فارمسی پوهنتون بلخ (اناث)دیپارتمنت عمومی 262.0520ستارهعبدالرحمنمحمدیاسینکبرا

186L22002497فاریابانستیتیوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل (اناث)دیپارتمنت پروتیز دندان 259.1260کارته صلحمحمدیعقوبکمال الدینزهل

187L22000706فاریابواجد شرایط جذب در مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی258.6120ستارهسیدنوراحمدسید اصحابمدینه

188L22004618فاریابدیپارتمنت اداره و دیپلوماسی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ257.3290المارمحمدخانرحمت هللاحسینا

189L22004532فاریابدیپارتمنت قضا و څارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان257.2910مالکریم نظرمحمدقلمحمدظاهرسبینه

190L22001551فاریابدیپارتمنت قضا و څارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب252.9690گوهرشادبیگمعبدهللاغالم جیالنیریحانه

191L25001178297.4640خصوصی کوثرنورعین الدینعبدالحکیمبیتا
مخصوص )پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا 

(والیت فراه
فراه

192L25000524فراهڅانګه ((اناث)سیول )پوهنځۍ د  (انجنیری)پوهنتون د  (کندهار)د 297.4380نسوان دارابادنوراحمدخانسیداحمدنرگس

193L25001295فراهڅانګه ((اناث)عمومي )پوهنځۍ د  (طب)پوهنتون د  (کندهار)د 297.3650خصوصی کوثرنورامیرمحمدجمعه خانشکیال

194L25000240295.2970نسوان باغیلسیدمحمدغالم سخیشریفه
پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون  (مخصوص والیت فراه)دیپارتمنت عمومی 

هرات
فراه



195L25001291فراهڅانګه ((اناث)عمومي )پوهنځۍ د  (طب)پوهنتون د  (کندهار)د 292.3130خصوصی کوثرنورحبیب هللامحمودشاهملکه

196L25001292فراهڅانګه ((اناث)عمومي )پوهنځۍ د  (طب)پوهنتون د  (کندهار)د 292.1980خصوصی کوثرنورعبدالشکورمحمدالدینسهیال

197L25001296فراهڅانګه ((اناث)عمومي )پوهنځۍ د  (طب)پوهنتون د  (کندهار)د 291.9100خصوصی کوثرنورمحمدصدیق خانمحمدسمیعآرزو

198L25001321فراهڅانګه ((اناث)عمومي )پوهنځۍ د  (طب)پوهنتون د  (پکتیا)د 284.3610خصوصی کوثرنورمحمدسرورمحمدابراهیمخورشید

199L25000704فراهدیپارتمنت قضا و څارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات281.8050نفیسه توفیق میرزائيعبدالشکورعبدالصبورثریا

200L25000707فراهڅانګه ((اناث)سیول )پوهنځۍ د  (انجنیری)پوهنتون د  (کندهار)د 281.6420نفیسه توفیق میرزائينظرمحمدمحمدالدیننرگس

201L01046725323.2650ابوالقاسم فردوسيسیدرسولسلطانپریسا
پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن  (اناث)دیپارتمنت عمومی 

سینا
کابل

202L01043935323.2030نسوان وحدتمحمدنبیمحمداکبرسدیه
پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن  (اناث)دیپارتمنت عمومی 

سینا
کابل

203L01039949323.0890کشککعبدالعلینیاز محمدرقیه
پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن  (اناث)دیپارتمنت عمومی 

سینا
کابل

204L01048192دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات 322.7850نسوان ملکه ثریاخیرگلمحمدهاشممهرالنسأ(BBA) کابلپوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل

205L01047925322.7500زرغــونهغالم سخینجیب هللابی بی آرزو
پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن  (اناث)دیپارتمنت عمومی 

سینا
کابل

206L01025357322.4980دوغ آبادپاینده قدمبراتعلیبصیره
پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن  (اناث)دیپارتمنت عمومی 

سینا
کابل

207L01007593322.4490ملکه ثریاآمان هللاشفیق هللاسلسله
پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن  (اناث)دیپارتمنت عمومی 

سینا
کابل

208L01029078322.4490زرغــونهصفدرصمدعلیطاهره
پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن  (اناث)دیپارتمنت عمومی 

سینا
کابل



209L01048094322.2590نسوان ملکه ثریاخیرمحمداقبالسکینه
پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن  (اناث)دیپارتمنت عمومی 

سینا
کابل

210L01033599322.1960بي بي عایشه صدیقهحافظ محمدگل شاه خانمنیژه
پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن  (اناث)دیپارتمنت عمومی 

سینا
کابل

211L01025484322.1470دوغ آبادغالم حسنرحمت هللازینب
پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن  (اناث)دیپارتمنت عمومی 

سینا
کابل

212L01020429دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات 321.2250محمدآصف مایلمحمداسحقمحمد رحیمسحر(BBA) کابلپوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل

213L01047464321.1470رخشانهسلطان عزیزکلیم هللاتمنا
پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن  (اناث)دیپارتمنت عمومی 

سینا
کابل

214L01043048321.0990دین ودانشمحمد عیسیمحمد شریفمحدثه
پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن  (اناث)دیپارتمنت عمومی 

سینا
کابل

215L01044083320.9250محمدآصف مایلمحمدحسینمحمدعیسینادیه
پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن  (اناث)دیپارتمنت عمومی 

سینا
کابل

216L01048103320.9230نسوان ملکه ثریاخان علییعقوب علیمعصومه
پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن  (اناث)دیپارتمنت عمومی 

سینا
کابل

217L01015471320.9120نسوان بی بی مهروخان زمانعبدالستاروریشمینه
پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن  (اناث)دیپارتمنت عمومی 

سینا
کابل

218L01044085320.9100محمدآصف مایلمحمدحسنحبیب هللاخاطره
پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن  (اناث)دیپارتمنت عمومی 

سینا
کابل

219L01047510320.8730رخشانهمحمدافضلمحمدنسیمنظیفه
پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن  (اناث)دیپارتمنت عمومی 

سینا
کابل

220L01020073320.8460بي بي سروري سنگريمحمد ابراهیممحمد رحیممروه
پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن  (اناث)دیپارتمنت عمومی 

سینا
کابل

221L01012021320.6230نسوان سردارکابلیعبدالولیاحمدولیاسمأ
پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن  (اناث)دیپارتمنت عمومی 

سینا
کابل

222L01007690320.6210ملکه ثریامحمدعمرضیاءالدینثریا
پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن  (اناث)دیپارتمنت عمومی 

سینا
کابل



223L01070143320.5850نسوان تبرغنک جاغوريعبدالعلیمحمدابراهیممبارکه
پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن  (اناث)دیپارتمنت عمومی 

سینا
کابل

224L01033914کابلپوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل (اناث)دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی 320.5450بي بي زینب کبراغالم حسینعیدمحمدرقیه

225L01012100کابلدیپارتمنت عمومی پوهنځی طب پوهنتون البیرونی320.4460کابل-  نسوان افغان ترک محمدغالمعبدالشهیدفروهر

226L01007828320.4210نسوان رحمن مینهجان محمدرحمت هللاحمیرا
پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون  (اناث)دیپارتمنت ستوماتولوژی عمومی 

علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا
کابل

227L01018445کابلدیپارتمنت حقوق پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل320.1690پوهاند صدیق هللا رشتینسکندرخانشیرعلیزینت

228L01020793کابلدیپارتمنت علوم سیاسی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل320.1320محمدآصف مایلبومانمحمد علیشفیقه

229L01023011محمداسمعیلمحمدیعقوبنیلوفر
نسوان موالناعبدالمجید 

--مصفاغزنوی
319.6110

پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون  (اناث)دیپارتمنت ستوماتولوژی عمومی 

علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا
کابل

230L01000724319.4230درخانيمحمدشریفمحمدسلیمبهشته
پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون  (اناث)دیپارتمنت ستوماتولوژی عمومی 

علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا
کابل

231L05003690257.9820نسوان نساجي گلبهارغالم محمدحبیب الرحمنزهرا
پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پولی  (اناث)دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر 

تخنیک کابل
کاپیسا

232L05001309کاپیسادیپارتمنت تأمین برق پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی250.2760نسوان نساجي گلبهارمحمدشرینخواجه محمدسعدیه

233L05002812کاپیسادیپارتمنت قضا و څارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی247.5250نسوان مالخلیلعبدالوکیلعبدالحبیبیلدا

234L05001172243.0450نسوان خمزرگرحمیدهللاعتیق هللامینه
دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون 

البیرونی
کاپیسا

235L05003182240.5470نسوان جمال آغهمحمدعیسیعبدالمالکبی بی عالیزه
 (مخصوص والیت کاپیسا) (BBA)دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات 

پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونی
کاپیسا

236L05003681239.5750نسوان نساجي گلبهارمحمدظاهرعبدالفتاح شفیقسلما
دیپارتمنت فقه و عقیده پوهنځی تعلیمات اسالمی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید 

استاد ربانی
کاپیسا



237L05003230کاپیساپوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی (اناث)دیپارتمنت سیول 232.7580نسوان اشترگرامنیک محمدعبدالعظیمفاطمه

238L05001301کاپیسادیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونی232.3340نسوان نساجي گلبهارحسام الدینمحراب الدینپریسا

239L05003187231.0330نسوان جمال آغهخدادادکریم دادستاره
دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون 

البیرونی
کاپیسا

240L05001025کاپیسادیپارتمنت ادارۀ تربیتی پوهنځی روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل230.0350نسوان عبدالرقیب شهیدمحمودخانمحمدعالمنگینه

241L17000675کندزدیپارتمنت قضا و څارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز254.3530نسوان بي بي آمنهدولتمحمدعیسیسمیه

242L17000328کندزدیپارتمنت ساختمانهای هایدروتخنیکی پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ252.7650نسوان بي بي آمنهقربان محمدزمان الدینفهیمه

243L17000046کندزدیپارتمنت قضا و څارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز252.7300رستاق آبادغالم محمدغالم ربانیمرسل

244L17000345کندزپوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ (اناث)دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی 252.3790نسوان بي بي آمنهاحمدشاهمحمدیاسینظاهره

245L17005187کندزواجد شرایط جذب در مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی252.3500نسوان فاطمه الزهرامحمدحسنصالح محمدهدیه

246L17002848کندزپوهنځی شرعیات پوهنتون البیرونی (اناث)دیپارتمنت تعلیمات اسالمی 249.7420سه درکسیدمحمدپیرمحمدسحر

247L17001738248.7440نسوان خدیجه الکبریشهزادهخالدفرحت
دیپارتمنت مشاوره و رهنمایی پوهنځی روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون 

کابل
کندز

248L17005112کندزواجد شرایط جذب در مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی248.6610نسوان فاطمه الزهراحاجی محمدعلمنصرهللانورضیأ

249L17001701کندزدیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندز248.3160بــي بـــي عایشه صدیقهغالمجمال الدینرابعه

250L17001357کندزدیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز246.1120لیسه نسوان خدیجه الکبراءغالم محمدغالم مجددیفرح دیبا



251L27001211کندهارڅانګه ((اناث)مهندسي )پوهنځۍ د  (انجنیری)پوهنتون د  (کندهار)د 2235.5330عینو نمبر عسکرعلیسلطان محمدسمیرا

252L270022851234.1950عــــینوعالي لیسه نمبرحاجی سلطاناحمدولیفضیله
د تشبثاتواداره او منجمنټ  )پوهنځۍ د  (اقتصاد)پوهنتون د  (کندهار)د 

(BBA) ( کندهار والیت ته ځانګړي شوي)) څانګه
کندهار

253L27000057علینا
حاجی 

محمداحسان
231.9040زرغـــونه انـاحاجی محمدحسن

د تشبثاتواداره او منجمنټ  )پوهنځۍ د  (اقتصاد)پوهنتون د  (کندهار)د 

(BBA)) څانګه
کندهار

254L27001085230.6060کاکاسیداحمدشیرمحمدمحمدعارفترینا
اداره او )پوهنځۍ د  (حقوق او سیاسي علوم)پوهنتون د  (کندهار)د 

څانګه ((کندهار والیت ته ځانګړي شوي )ډیپلوماسي 
کندهار

255L27001086کندهارواجد شرایط جذب در مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی229.1820کاکاسیداحمدغالم حضرتعبدالوارثرویا

256L27000483228.8680شهید سردار محمدداود خانمحمدظاهرفرهادمنیکاء
قضا او )پوهنځۍ د  (حقوق او سیاسي علوم)پوهنتون د  (کندهار)د 

څانګه (څارنوالی
کندهار

257L27001467کندهارڅانګه ((اناث)سیول )پوهنځۍ د  (انجنیری)پوهنتون د  (کندهار)د 226.7910بي بي زینبعبدالغفورعبدالکبیرعاقله

258L27002322محمدیونسصنم
حاجی موسی 

جان
1226.2640عــــینوعالي لیسه نمبر

د تشبثاتواداره او منجمنټ  )پوهنځۍ د  (اقتصاد)پوهنتون د  (کندهار)د 

(BBA) ( کندهار والیت ته ځانګړي شوي)) څانګه
کندهار

259L27001098225.7810کاکاسیداحمدبرات علیعزیزهللاالهام
د تشبثاتواداره او منجمنټ  )پوهنځۍ د  (اقتصاد)پوهنتون د  (کندهار)د 

(BBA)) څانګه
کندهار

260L27000041223.2120زرغـــونه انـاعبدالصمدخانسیداحمدرجنا
د تشبثاتواداره او منجمنټ  )پوهنځۍ د  (اقتصاد)پوهنتون د  (کندهار)د 

(BBA)) څانګه
کندهار

261L12002421210.8270کوټکیمحمدجعفرمحمدریاضرینا
 ((اناث)اسالمي تعلیمات )پوهنځۍ د  (شرعیات)پوهنتون د  (ننگرهار)د 

څانګه
کنر

262L12002750کنرواجد شرایط جذب در مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی210.1990نورگلعبدهللا خانحمایت هللاملیکه

263L12001990کنرواجد شرایط جذب در مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی209.2940خاص کنر دنسوان لیسهسیدابراهیمسیدعلی اکبرفوزیه بی بی

264L12000981209.0250څوکۍ نجونو لیسهشکرالدینملنگحسینه
کونړ والیت ته )مهندسی )پوهنځۍ د  (انجنیری)پوهنتون د  (ننگرهار)د 

څانګه( (ځانګړي شوي
کنر



265L12001412208.7840اسمار نجونو لیسهشمس الرحمنمحمدرحمنراحیله
پوهنځۍ د  (ښوونه او روزنه)پوهنتون د  ((کونړ)سیدجمال الدین افغانی )د 

څانګه (پښتو ژبه او ادبیات)
کنر

266L12000970206.1310بي بي فاطمه کنرحاجی فضلهدایت هللابصیره
 )پوهنځۍ د  (شرعیات)پوهنتون د  ((کونړ)سیدجمال الدین افغانی )د 

څانګه (اسالمي تعلیمات
کنر

267L12000980204.6700څوکۍ نجونو لیسهحیاخانعمرخانبشری
 )پوهنځۍ د  (شرعیات)پوهنتون د  ((کونړ)سیدجمال الدین افغانی )د 

څانګه (اسالمي تعلیمات
کنر

268L12001411کنردیپارتمنت علوم و فرهنگ اسالمی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز202.1220اسمار نجونو لیسهشاه محمودفضل محمداسماء

269L12000976199.2890څوکۍ نجونو لیسهفرازخانعبدالحلیمذکیه
پوهنځۍ د  (ښوونه او روزنه)پوهنتون د  ((کونړ)سیدجمال الدین افغانی )د 

څانګه (بیولوژي)
کنر

270L12000959198.1790بي بي فاطمه کنرصالح محمداجملتبسم
پوهنځۍ د  (ښوونه او روزنه)پوهنتون د  ((کونړ)سیدجمال الدین افغانی )د 

څانګه (پښتو ژبه او ادبیات)
کنر

271L11001313لغمانڅانګه (مالي او بانکي چارې)پوهنځۍ د  (اقتصاد)پوهنتون د  (ننگرهار)د 241.1510 باغ4نسوان صالح محمدمنگلنورضیه

272L11001638235.3830لوکارغالم زکریاغالم مصطفیجواهره
 ((اناث)اسالمي تعلیمات )پوهنځۍ د  (شرعیات)پوهنتون د  (ننگرهار)د 

څانګه
لغمان

273L11001263234.1230خارج مرزمولوی حبیب هللاعنایت هللاصائیمه
اداره او )پوهنځۍ د  (حقوق او سیاسي علوم)پوهنتون د  (ننگرهار)د 

څانګه ((لغمان والیت ته ځانګړي شوي )ډیپلوماسي 
لغمان

274L11001668231.6430لوکارغالم زکریاغالم مصطفیصاحبه
 ((اناث)اسالمي تعلیمات )پوهنځۍ د  (شرعیات)پوهنتون د  (ننگرهار)د 

څانګه
لغمان

275L11000975229.2480نسوان قلعه شیخانعبدالقیوممحمدعلیحسینه
پښتو ژبه او )پوهنځۍ د  (ادبیات او بشري علوم )پوهنتون د  (لغمان)د 

څانګه (ادبیات
لغمان

276L11001943لغمانڅانګه ((اناث)ریاضی )پوهنځۍ د  (ساینس)پوهنتون د  (ننگرهار)د 228.6200مهترلمککتورمحمدنسیمعبیده

277L11002712226.4390نسوان علی خیلداکترعبدالشکورمحمدمقیمعایشه
معلوماتي سیستمونه  )پوهنځۍ د  (کمپیوتر ساینس)پوهنتون د  (ننگرهار)د 

څانګه ((اناث)
لغمان

278L11002474225.6670مستوره نسوان لیسه عاليحبیب نورصالح نوربنفشه
پښتو ژبه او )پوهنځۍ د  (ادبیات او بشري علوم )پوهنتون د  (لغمان)د 

څانګه (ادبیات
لغمان



279L11000930لغمانڅانګه (ژورنالیزم)پوهنځۍ د  (ادبیات او بشري علوم )پوهنتون د  (لغمان)د 223.9910کتب زائیمحمدرحیممحمدشریفمرسل

280L11002544223.4020مستوره نسوان لیسه عالياحمدجانمحمداعظمصدره
معلوماتي ټکنالوژي )پوهنځۍ د  (کمپیوتر ساینس)پوهنتون د  (ننگرهار)د 

څانګه ((اناث)
لغمان

281L03002952205.1560بي بي آمنهتاج محمدزلمیفریحه
 (کیمیا)پوهنځۍ د  (ښوونه او روزنه)د لوړو زده کړو موسسه د  (لوگر)د 

څانګه
لوگر

282L03001243لوگرانستیتیوت اداره و حسابداری نسوان شهر کابل204.7820غازی امین هللامحمدبراتمحمداسحقنبیال

283L03002902203.4580بي بي آمنهمحمدظریف خاندالورخانمدینه
پوهنځۍ د  (ښوونه او روزنه)د لوړو زده کړو موسسه د  (لوگر)د 

څانګه (ریاضي)
لوگر

284L03001680200.8450نسوان محمدآغهعبدالعلیمعبدالمتینشکریه
پوهنځۍ د  (ښوونه او روزنه)د لوړو زده کړو موسسه د  (لوگر)د 

څانګه (بیولوژي)
لوگر

285L03002911197.1830بي بي آمنهحاجی کریم خانظفرخانملکه
د کمپیوټر ښوونه )پوهنځۍ د  (ښوونه او روزنه)پوهنتون د  (پکتیا)د 

څانګه ((اناث)
لوگر

286L03000524196.2640لـیسه نسوان خوشیمحمدصادقاحمدهللامسعوده
پوهنځۍ د  (ښوونه او روزنه)د لوړو زده کړو موسسه د  (لوگر)د 

څانګه (بیولوژي)
لوگر

287L03001267لوگرانستیتیوت ژورنالیزم شهر کابل196.0270نسوان مغل خیلسیدولیشاه ولیشبانه

288L03001264194.3370نسوان مغل خیلفضل الرحمنفضل محمدنسرین
 (کیمیا)پوهنځۍ د  (ښوونه او روزنه)د لوړو زده کړو موسسه د  (لوگر)د 

څانګه
لوگر

289L03002964193.0890سعدیه شهیدمحمدظاهرمحمدسعیدزهرا
پوهنځۍ د  (ښوونه او روزنه)د لوړو زده کړو موسسه د  (لوگر)د 

څانګه (بیولوژي)
لوگر

290L03002097لوگرڅانګه ((اناث)سیول )پوهنځۍ د  (انجنیری)پوهنتون د  (پکتیا)د 192.8890نسوان سرخ آبادسیداحمدشاهسیدجلیلفاطمه

291L10012746267.5950تجربوی اناثخیالی گلعوض گلراضیه
قضا او )پوهنځۍ د  (حقوق او سیاسي علوم)پوهنتون د  (ننگرهار)د 

څانګه (څارنوالی
ننگرهار

292L10012861264.3350خصوصی اقراسیف الرحمنعبدالواحدثنا
قضا او )پوهنځۍ د  (حقوق او سیاسي علوم)پوهنتون د  (ننگرهار)د 

څانګه (څارنوالی
ننگرهار



293L10014564264.0190بي بي حواسیدامینکفایت هللاحسینه
قضا او )پوهنځۍ د  (حقوق او سیاسي علوم)پوهنتون د  (ننگرهار)د 

څانګه (څارنوالی
ننگرهار

294L10012745263.0980تجربوی اناثخیالی گلاجرگلحمیرا
قضا او )پوهنځۍ د  (حقوق او سیاسي علوم)پوهنتون د  (ننگرهار)د 

څانګه (څارنوالی
ننگرهار

295L10014575261.7830بي بي حواسیدهاشمحفیظ هللاحسینه
اداره او )پوهنځۍ د  (حقوق او سیاسي علوم)پوهنتون د  (ننگرهار)د 

څانګه (ډیپلوماسي
ننگرهار

296L10014196260.9560خارج مرزپاکستانخان محمد خاننورمحمد خانماریه
 ((اناث)اسالمي تعلیمات )پوهنځۍ د  (شرعیات)پوهنتون د  (ننگرهار)د 

څانګه
ننگرهار

297L10000472257.3420ملکه ثریاملنگ جانعصمت هللامینه
قضا او )پوهنځۍ د  (حقوق او سیاسي علوم)پوهنتون د  (ننگرهار)د 

څانګه (څارنوالی
ننگرهار

298L10013562257.2310بي بي حوامحمدمیرظاهرخانملیحه
معلوماتي سیستمونه  )پوهنځۍ د  (کمپیوتر ساینس)پوهنتون د  (ننگرهار)د 

څانګه ((اناث)
ننگرهار

299L10008928255.7180اصـــالحغالم حضرتمشتاقثنا
قضا او )پوهنځۍ د  (حقوق او سیاسي علوم)پوهنتون د  (ننگرهار)د 

څانګه (څارنوالی
ننگرهار

300L10012900ننگرهارواجد شرایط جذب در مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی254.6940بي بي زینباله گلبادام گلنیالب

301L13000043نورستانواجد شرایط جذب در مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی184.8440نسوان نانگلجمدرخانحمیدهللانبیال

302L13000138نورستانواجد شرایط جذب در مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی165.9660مرزاتازه گل خانمحمدداودغالم محمداسرای

303L13000312نورستانڅانګه ((اناث)ریاضی )پوهنځۍ د  (ساینس)پوهنتون د  (ننگرهار)د 160.1850نسوان پشکیدین محمدیارمحمداوابه

304L13000374نورستانواجد شرایط جذب در مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی158.5710نسوان نانگلمحمداکبرمحمدافضلفهیمه

305L13000120نورستانواجد شرایط جذب در مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی158.5200نشي گرامعبدهللاعبدالمحمدلطیفه

306L13000375نورستانواجد شرایط جذب در مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی158.2560کامدیشعبیدهللا خانمحمداسماعیلکرشمه



307L13000303نورستانواجد شرایط جذب در مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی152.8520نسوان پشکییارمحمدخان زمانبی بی عائیشه

308L13000046نورستانواجد شرایط جذب در مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی150.2360نسوان نانگلسرفرازرحیم هللاکاینات

309L26000373نیمروزدیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل272.9740استقاللعبدالشکورعبدالوهابرویدا

310L26000101266.7880لیسه نسوان زرنجمحمدظریفمحمدعارفنگین
پوهنځی ستوماتولوژی  (مخصوص والیت نیمروز)دیپارتمنت عمومی 

پوهنتون هرات
نیمروز

311L26000403نیمروزدیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون هرات253.4250شهید ناهیدمحمدعلیسبزعلیشیمأ

312L26000114سارا
حاجی غالم 

سخی

حاجی 

عطامحمدخان
نیمروزڅانګه (مالي او بانکي چارې)پوهنځۍ د  (اقتصاد)پوهنتون د  (پکتیا)د 236.6990لیسه نسوان زرنج

313L26000004236.4860رودابهمحمدظریفدین محمدحمیرا
پوهنځی حقوق و  (مخصوص والیت نیمروز)دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی 

علوم سیاسی پوهنتون هرات
نیمروز

314L26000115230.4930لیسه نسوان زرنجمحمداسلممحمدنادرلیمه
پوهنځی  (مخصوص والیت نیمروز)دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی 

زراعت پوهنتون هرات
نیمروز

315L26000468224.0150شهید ناهیدمحمدانورغالم غوثفریده
پوهنځۍ د  (ښوونه او روزنه)د لوړو زده کړو موسسه د  (نیمروز)د 

څانګه (ریاضی)
نیمروز

316L26000130نیمروزواجد شرایط جذب در مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی220.6960لیسه نسوان زرنجضیأالحقزلمیشبانه

317L26000117نیمروزڅانګه ((اناث)عمومي )پوهنځۍ د  (کمپیوټر ساینس)پوهنتون د  (کندهار)د 219.9740لیسه نسوان زرنجحاجی امین هللامحمودشاهعاطفه

318L26000138نیمروزواجد شرایط جذب در مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی218.7130لیسه نسوان زرنجعبدالطیفاحمدخالدبی بی صفیه

319L24010856هراتپوهنځی طب پوهنتون هرات (اناث)دیپارتمنت عمومی 323.8970خصوصي توحیدمحمداسحقنوراحمدزهرا

320L24000490هراتپوهنځی طب پوهنتون هرات (اناث)دیپارتمنت عمومی 322.9140هیوادعبدالباقیعبدالطارقنگینه



321L24006490هراتپوهنځی طب پوهنتون هرات (اناث)دیپارتمنت عمومی 322.8240خصوصي توحیدعلی محمدمحمدمحسنمعصومه

322L24007789هراتپوهنځی طب پوهنتون هرات (اناث)دیپارتمنت عمومی 322.7120بی بی عایشه صدیقهنوراحمدبشیراحمدشیال

323L24006469هراتپوهنځی طب پوهنتون هرات (مخصوص والیت هرات)دیپارتمنت عمومی 322.6490خصوصي توحیدمحمدابراهیممحمدطاهرمریم

324L24003896هراتپوهنځی طب پوهنتون هرات (اناث)دیپارتمنت عمومی 322.5740نسوان امیرعلي شیرنوائيدالورعبدالمجیدرحیمه

325L24010807هراتپوهنځی طب پوهنتون هرات (اناث)دیپارتمنت عمومی 322.5610فتحعبدالغفورعبدالرحیمطیبه نامه

326L24000418هراتپوهنځی طب پوهنتون هرات (اناث)دیپارتمنت عمومی 322.2590هیوادنظر محمدنور الدینسجده راحیل

327L24003797حاجی رمضانشگوفه
حاجی 

محمدسرور
هراتپوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون هرات (اناث)دیپارتمنت عمومی 321.5390نسوان امیرعلي شیرنوائي

328L24006663هراتپوهنځی طب پوهنتون هرات (اناث)دیپارتمنت عمومی 321.2750مهري هرويبیرم ایشانآقه محمدزهرا

329L28000814232.4590خصوصي رشدمحمداسحاقمحمدقاسمفرهناز
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم 

و تربیه شهید استاد ربانی
هلمند

330L28000160232.3950نسوان مالليخدایدادعلی جمعهجمیله
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیالت 

عالی سرپل
هلمند

331L28000257231.9680نسوان مالليعبدالقدیرعبدالمقیممعصومه
پوهنځۍ د  (ښوونه او روزنه)د لوړو زده کړو موسسه د  (هلمند)د 

څانګه (بیولوژي)
هلمند

332L28000210هلمندانستیتیوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل (اناث)دیپارتمنت تکنالوژی طبی 225.9180نسوان مالليمحمد عسیمحمد علیفاطمه

333L28000153هلمنددیپارتمنت گرافیک پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون هرات223.0570خصوصي رشدعلی رحیمعلی بازارزرافشان

334L28000164هلمنددیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان222.2280نسوان مالليحاجی محمد علیخان محمدصالحه



335L28000139هلمندواجد شرایط جذب در مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی222.1780نسوان مرکزیبازمحمدحفیظ هللابهشته

336L28000130هلمندڅانګه ((اناث)عمومي )پوهنځۍ د  (کمپیوټر ساینس)پوهنتون د  (کندهار)د 220.1950نسوان مرکزیالحاج عبدالرشیدعبدالهادیملیحه

337L28000815هلمندواجد شرایط جذب در مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی217.8940خصوصي رشدقربانعلیعلی یاورشریفه

338L28000812هلمندڅانګه ((اناث)عمومي )پوهنځۍ د  (کمپیوټر ساینس)پوهنتون د  (کندهار)د 216.8250خصوصي رشدمحمدحسنسلطانعلینوریه

339L02001519وردگانستیتیوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل (اناث)دیپارتمنت قابلگی عالی 252.3179محمدعلیاحدیعبداالحدگلثوم

340L02001518وردگانستیتیوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل (اناث)دیپارتمنت قابلگی عالی 251.2460محمدعلیاحدیعبداالحدزینب

341L02000618249.5030باباوليعبدالحسینفضلی حسینمنصوره
دیپارتمنت ریاضی پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد 

ربانی
وردگ

342L02003136وردگدیپارتمنت روابط عامه پوهنځی ارتباطات و ژورنالیزم پوهنتون کابل249.1890فاطمه الزهرامحمداسحقعبدالرحیمصالحه

343L02002752245.2850سرخ آبادناظرحسینمحمدزهرا
پوهنځی ساختمان های  (اناث)دیپارتمنت انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی 

ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل
وردگ

344L02000521وردگدیپارتمنت ادارۀ تربیتی پوهنځی روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل244.4744محمدحسنحسنیمحمدانورنورجان

345L02000588وردگواجد شرایط جذب در مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی242.0093محمدحسنتراوتمحمدعارفمحبوبه

346L02000379وردگدیپارتمنت ادارۀ تربیتی پوهنځی روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل239.8808عبداالحمدگوهریرحمت هللاحبیبه

347L02000586وردگپوهنځی فارمسی پوهنتون بلخ (اناث)دیپارتمنت عمومی 237.6670آبشیرومفیض علیجمعه خانگلثوم

348L02003135235.3200هلمندمحمدرضامحمداسلمنصیبه
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات ملی پوهنتون 

کابل
وردگ
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