
مالحظاتفیصدیفراغت محلوالیتفراغت سالمکتبولدیتتخلصولداسمدی آیشماره

99.62کابلغزنی1396الشایخ شمس حضرتمحمد گلافشارتقی محمدسیما1754684

98.51کابلکاپیسا1398کابلی کریم محمدخان ذکریاحمیدییحیی غالمفرحت2185888

98.48پاکستانغزنی1396پاکستان پامیرقمبرعلیفیاضحسین محمدسونا322195278

98.24کابلغزنی1398کوشان خصوصیعلی جانزاده علیمحمدعلیسعیده48874183

5
1398-

100038953
98.2کابلوردگ میدان1398کابلی سردار نسوانخان جالدامانزیکریم محمدمدینه

97.28غزنیغزنی1397مرکز شهدا نسوانعلی احمداحمدیعبدالعلیتمنا67232340

96.55پاکستانارزگان1395المهدیعلی محمدقدمینبی غالمفاطمه719923959

عیسی سیدسعیدیشاه محمد سیدفایزه834262721
 امید شهرک دخترانه

سبز
96.39کابلغزنی1398

غزنی1396(پاکستان)نور عالیعلی اسحقاوحدیقربانعلیفرنگیس921371424
 مرز خارج

پاکستان
96.28

96.06کابلوردک1398کوشان خصوصیجان سالمتیموریعبدالکریمزهرا1081196

غزنی1397پاکستان المهدیاصغر علیاصغریجمعه محمدنیلوفر1130842628
 مرز خارج

پاکستان
95.84

95.73کابلغزنی1398سیدالشهدا دخترانهعلی نوروزتقویعلی غالمصدف1223114602

13
1399-1001-

63743
95.43کابلکابل1397ساره بی بی دخترانهانور محمدسرورییعقوب محمدفروهر

95.35کابلوردک1397صفا شهرک نسوانعلی ضامناحمدیعبدالرحمنسمیه27555 141000

94.47کابلکابل1398مایل اصف محمدمحمد علیزاده ولیمحمد ولیمدینه158319937

94.14پاکستانغزنی1397پاکستان المهدیعلی یوسفیوسفیعلی اسحقالینا1630245627

94.06غزنیغزنی1396آباد توحید نسوانطاهر محمدسعادتقاسم محمدزحل177304167

93.44غزنیغزنی1397داود اشکه فاطمیهجمعه محمدمحمدیاسحق محمدستاره1816242874

93.44بدخشانبدخشان1397دره مغز چهار دخترانهعبیدهللاجسورالمآب حسنشهناز1933982563

20
1398-0900-

34405
93کابلبامیان1394درانی عایشهناصرمیرزادهنادممینا

21
1398-0700-

46925
92.67کابلبغالن1397زرغونه دخترانهدادعلیمرادیعبدالکریملیدا

91.92کایلغزنی1398فردا نسل خصوصیعلی بابامطهرمحمدطاهرطاهره227339727

23
1399-

110225443
91.51کابلوردک1398سوریا دخترانهعلی حسبنعرفانابراهیمحمیده

24
1399-1102-

57471
90.02کابلپروان1398زرغونه دخترانهرسول غالمسلطانیذکریاخاطره

89.41کابلغزنی1397شکوه خصوصیمحسنمحسنیمحسنی امینفرزانه2520294089

.است گردیده شارتلست امتحان غرض متذکره موسسه سوی از که 1400 سال دیش بنگله برک موسسه بورسهای کاندیدان تن (68) لست



89.33کابلبامیان1394آباد وزیر التاسیس جدیدعوضمهریمحمد غالمفوزیه267127175

89.06کابلبامیان1393زرغونه نسوانسیداحمدیعقوبیمحمود شاهنرگس27975215

88.93کابلبامیان1394زرغونهبراتاکبریعوض محمدعاطفه287037163

29
1399-1001-

88943
88.91غزنیدایکندی1398آباد توحید نسوانحسنحسنیناصرشیرین

88.71کابلوردک1397صفا شهرک دخترانهعلی قدمنوریداد سخیزرینه30981121

87.87غزنیغزنی1396شیرداغ مرکز مختلطعیسی محمدکریمیصادق محمدشفیقه31762109

87.84کابلکنر1396سوریا نسوانخان حسناحمدیاحمدهوا سین32220597

علی جانفایق کوثرحسن علیعاقله3314427819
 زینب بی بی دخترانه

کبرا
87.59کابلغزنی1398

87.1پاکستانغزنی1396پاکستان فردوسیحسن کلبیمحمدیعلی حسینشکریه3430209974

87کابلبامیان1397زرغونه دخترانهعوضزاده اقبالبشیرالدینعفیفه3519884759

86.69وردکوردک1397شیروم آبحسن محمدتراوتمحمدعارفمحبوبه3627255296

86.57کابلوردک1398معرفت خصوصیعلی حسنفرزاماحمد منصورافزا روح37778961

86.49کابلغزنی1398مایل آصف محمدصمدعلیصمدیعلی محمدسحر3810056399

86.45کابلوردک1398کوشان خصوصیحسین سلطانشهبازحسن محمدشگوفه396197627

86.24کابلغزنی1398معرفت خصوصیجمعه محمدمحمدیداد حسینمحبوبه40303567

41
1398-1100-

43995
86.12غزنیغزنی1397حوتقول زهرا بی بیعلی محمدمهریسلطانعلیعاطفه

86.02کابلبامیان1395کبرا زینبحسنخاوریابراهیممرضیه42733687

85.76کابلکابل1398خان ایوب محمد غازیمحمود شاههمتعبدالطیفبسینا43551322

85.69وردکوردک1397راقول دخترانهعبداالحمدگوهریهللا رحمتحبیبه4417796592

45
1399-0901-

58125
84.22کابلکابل1398ساره بی بی دخترانهحیدر غالمتابشدستگیر غالمراشده بی بی

83.6وردکوردک1397سربالق تگابرضا حسنحسینحسین سلطانرابعه46133946

83.24کابلسمنگان1397زرغونه دخترانهدالورزاده سخیعبدالنبیفاطمه47760698

صادقیشاه احمدفوزیه485782264
 محمد حاجی

علی صادق
82.81غزنیغزنی1397مرکز شهدا نسوان

82.31کابلغور1396مایل محمدآصفنبی غالممحمدیغدیرخدیجه4919811123

81.67کابلوردگ میدان1395بانگی یوسفحسین علیتوسلیهادی محمدفاطمه5015451075

جان  علیرضاییامان محمدسهیال51836662
 زینب بی بی دخترانه

کبرا
81.16کابلکابل1396

81کابلغزنی1398فردا نسل خصوصیعلی عوضاصغریعلی محمدجمیله52328833

80.11کابلبامیان1396ثریا ملکه نسوانداد هللاجعفریمحمدعلمزهرا53673912

78.37کابلوردک1398البنین ام دخترانهمیرافغانگوهریزمان محمدمقدسه547065221

78.31کابلبامیان1397زرغونه دخترانهعالم محمدعالمیبوجت محمدراحله5532952366



78.24کابلبامیان1393زرغونه دخترانهحسن محمدمحمدیحسین محمدمعصومه566209

77.08کابلبامیان1396سیدالشهدا دخترانهحسین علیحسینینادرشفیقه57182700

76.77کایلغزنی1395مرکز شهدا نسوانعباس کلب سیدجوهریعبدالوهاب سیدرقیه58739286

59
1399-1100-

54143
75.79کابلبامیان1393خان بهادر قلعه نسوانعیسیاکبریعبدالحکیممرضیه

علی عوضمحمدیحسین حاجیزینب60266003
 زینب بی بی دخترانه

کبرا
75.08کابلوردک1398

61
1399-0601-

13849
73.57کابلبدخشان1394سنگری سروری بی بیمحمودشیواعبدالحنانفرشته

73.1کندهارکندهار1392(کندهار)انا زرغونهنعیم محمد حاجیکریمینبی محمدصابره62969275

63
1398-1100-

34811
گل احمداحمدیزلگیوحیده

 سروری بی بی نسوان

سنگری
72.94کابلکابل1396

71.78کابلکابل1398سوریا دخترانهتوکلفیضیعبدالغفورحمیرا64834137

71.59کابلغزنی1397مایل آصف محمدعلی قربانادیبانور محمدسیما6532047286

70.85کابلبغالن1393آباد وزیر التاسیس جدیدعبدهللانظریعلی غالمنرگس66777383

70.43کابلبامیان1396خراسان شهرکشیرعلینوریالدین کرامزهرا6715991077

85.86کابلبغالن1396وحدت دخترانههللا حمیدحمیدیاحمد خیررمزیه6818882897

 اسم و رامزه موصوف اسم برک لست در

 غرض است، گردیده ذکر احمد خبیر پدرش

.نماید مراجعه برک دفتر به نام اصالح

.است تقدیم مالحظه غرض و ترتیب هذا لست فوق شرح قرار


