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 ۱۹۳۱-۱۹۳۱جدول احصایه امتحان کانکور والیت بدخشان در سال 
 تعداد مجموعه اشتراک کننده گان کانکور در بدخشان ۰۱۳۰۱

 والیت بدخشان  ۰۳۳۰مجموعه شاگردان کامیاب کانکور سال 
۰ 

اکادمی 

 نظامی

 2600 کامیاب
 دارالعلوم ۳۹

 پوهنځی ها ۰۹۵۱

 انستېتوت ۳۰۱

 نیمه عالی ۱۱۵

 بی نتیجه ۳۱۶۳

 ناکام ۵۰۰۹

 کیفیت ۳۶

         
 

          

         
 

  ۱۹۳۱-۱۹۳۱بلند ترین نمبرات اخذ شده کامیابان بدخشان در کانکور سال  ۱۱

         
 

 فاکولته و موسسه تحصيلي مجموع نمره واليت مکتب نام پدر کالن نام پدر نام ID شماره

۰ E14627796 ديپارتمنت سيول پوهنحي انجنيري پوهنتون کابل 314 بدخشان سائف شهيد غنيمت شاه شاه سليمان فريد 

۶ E14623736 معاذهللا 
حاجي دين 

 محمد
حاجي 

 ميراحمد
 پوهنحي اقتصاد پوهنتون کابل 304 بدخشان وخشي

۳ E14588584 بغالنپوهنحي انجنيري پوهنتون  299 بدخشان مختلط زغر محمدزمان عبدالواحد محمدامان 

۵ E14588589 پوهنحي اقتصاد پوهنتون کابل 299 بدخشان مختلط زغر نذرمحمد سعدالدين احرارالدين 

۹ E14708709 پوهنحي انجنيري پوهنتون بلخ 298 بدخشان رحمت شغنان استاقدم استازر بهلول 

۱ E14612281 بلخ پوهنحي انجنيري پوهنتون 298 بدخشان شغنان رحمت شاه باب علي رحمت شاه 

۰ E14584286 پوهنحي انجنيري پوهنتون بلخ 298 بدخشان رحمت شغنان استاقدم محمدجان فاروق 

۵ E14612279 پوهنحي ژورناليزم پوهنتون کابل 293 بدخشان ذکوراشکاشم محمدنعيم عبدالکريم عبدالرحيم 

۳ E14584646 خوش محمد عسکرمحمد ايوب 
ده شهر 

 شغنان
 ساختماني پوهنتون جوزجانپوهنحي  290 بدخشان

۰۱ E14588447 پوهنحي زراعت پوهنتون بدخشان 289 بدخشان نئي ميرزانعيم ميرزاکريم احمدرشاد 

۰۰ E14588414 پوهنحي حقوق پوهنتون کندز 289 بدخشان نئي رحيم نذرالدين سيف الدين 

۰۶ E14584649 ميرزانبات فيض هللا خان قربان بيک 
ده شهر 

 شغنان
 289 بدخشان

ديپارتمنت روانشناسي پوهنحي روان شناسي و علوم تربيتي 
 پوهنتون کابل
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  ۱۹۳۱-۱۹۳۱بلند ترین نمبرات اخذ شده  بی نتیجه های بدخشان در کانکور سال  ۱۱
 فاکولته و موسسه تحصيلي مجموع نمره واليت مکتب نام پدر کالن نام پدر نام ID شماره

۰ E14582122 بي نتيجه 276 بدخشان سائف شهيد عبدالفتاح محمدتورسن عبدالمبين 

۶ E14589772 بي نتيجه 276 بدخشان حميدي اميرحسين ميراحمد نثاراحمد 

۳ E14627972 بي نتيجه 273 بدخشان سائف شهيد دين محمد امام الدين فردوس 

۵ E14627986 نتيجهبي  270 بدخشان سائف شهيد برات محمد سعدهللا مصعب 

۹ E14583851 بي نتيجه 269 بدخشان 1نسوان نمير  عبدالغفور عبدالصبور مژده 

۱ E14576411 بي نتيجه 269 بدخشان بهارستان عبدالرزاق محمدشکور تراب 

۰ E14576393 بي نتيجه 268 بدخشان بهارستان محمدصادق عبدالودود احمدفواد 

۵ E14626393 بي نتيجه 268 بدخشان خردمند شهيد محمداسمعيل عبدالوهاب روح هللا 

۳ E14583907 بي نتيجه 268 بدخشان 1نسوان نمير  محمداسمعيل محمددين مهرور 

۰۱ E14620692 بي نتيجه 267 بدخشان ثابت سيدعبدهللا غيرت هللا جوادالرحمن 

۰۰ E14639905 بي نتيجه 266 بدخشان سائف شهيد محمدشريف محمديحي محمدفدا 

۰۶ E14578794 بي نتيجه 265 بدخشان مخفي محمدشريف برهان الدين فرهانه 

         
 

 کمترین نمرات اخذ شده اشتراک کننده گان ولسوالی بدخشان در کانکور 

  که متاسفانه بیشترین آنها را نسوان تشکیل میدهد 1931-1931سال  

 و موسسه تحصيلي فاکولته مجموع نمره واليت مکتب نام پدر کالن نام پدر نام ID شماره

۰ E14582576 
شهاب 

 الدين
 ناکام 86 بدخشان عبدالجبارخان محمدرضا حسام الدين

۶ E14627386 ميرزامحمد عبدالعزيز نائبه 
نسوان 

 دهدهي
 ناکام 86 بدخشان

۳ E14577850 
بي بي 

 آفتاب
 ناکام 82 بدخشان حضرت عنايت شاه فتح علي شاه

۵ E14583104 ناکام 81 بدخشان حميدي محمدسميع محمدسليم مرحله 

۹ E14578896 محمدعطا سيدحسن بي بي زهرا 
نسوان 

 شاهگان
 ناکام 75 بدخشان
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 ۱۹۳۱احصایه کانکور ولسوالی شغنان والیت بدخشان در سال 
مجموعه 

 اشتراک

 کننده گان 
 کمترین نمبر

بلند ترین 
 نمبر

 نام مکتب کامیابتعداد  بی نتيجه ناکام

ره
ما

ش
 عالی نيمه عالی انستيتوت 

 ۰ لیسه پل زریبان ۰ ۳ ۰ ۰ ۰۰ ۶۱۵ ۰۶۵ ۰۰

 ۶ لیسه مختلط پستیو ۱ ۹ ۱ ۳ ۶۱ ۶۱۱ ۳۱ ۶۵

 ۳ لیسه مختلط چاسنود علیا ۱ ۵ ۱ ۳ ۰۱ ۰۳۰ ۳۳ ۶۳

 ۵ لیسه چاسنود سفلي ۱ ۰۶ ۱ ۳ ۶۰ ۰۳۰ ۰۹۳ ۵۶

 ۹ درمارختلیسه  ۰ ۵ ۱ ۵ ۵۰ ۶۵۶ ۰۰۹ ۱۱

 ۱ لیسه دو آب شیوه ۱ ۳ ۱ ۰ ۶۳ ۰۳۵ ۰۶۵ ۶۰

 ۰ لیسه ذکور پاچورد چاوید ۱ ۰۰ ۰ ۰ ۰۰ ۰۳۹ ۰۶۰ ۳۱

 ۵ لیسه نسوان پاچورد چاوید ۱ ۹ ۱ ۳ ۰۵ ۶۱۱ ۰۶۵ ۶۱

 ۳ لیسه ذکور شدوج ۳ ۰۱ ۳ ۰۹ ۶۰ ۶۹۶ ۰۵۵ ۹۵

 ۰۱ لیسه رحمت ۰۵ ۰۶ ۳ ۳۱ ۱۰ ۶۳۵ ۰۶۶ ۰۶۵

 ۰۰ لیسه سرچشمه ۱ ۰۱ ۰ ۰۵ ۳۳ ۶۰۱ ۰۰۶ ۰۱

 ۰۶ لیسه نسوان شدوج ۱ ۰۳ ۱ ۰۰ ۳۰ ۶۱۳ ۰۹۶ ۹۹

 ۰۳ لیسه نسوان ویر ۹ ۶۰ ۰ ۰۱ ۹۵ ۶۵۳ ۰۵۶ ۳۰

 ۰۵ لیسه ذکور ویر ۵ ۵ ۰ ۳ ۰۶ ۶۰۰ ۰۰۳ ۶۵

 ۰۹ لیسه نسوان مرکزي شغنان ۰ ۶۱ ۱ ۰۱ ۵۵ ۶۳۵ ۰۱۰ ۵۰

 ۰۱ لیسه ذکور ده شهر ۰۳ ۳ ۳ ۳۱ ۰۵ ۶۳۱ ۰۰۱ ۰۳

 ۰۰ لیسه نسوان ده شهر ۵ ۰۰ ۰ ۵ ۶۶ ۶۱۱ ۰۱۱ ۹۶

 مجموعه   ۱۱ ۱۸۱ ۱۱ ۱۶۱ ۱۸۱ ۸۸۸
 


