
نتیجهنمره کانکوروالیتلیسهولدیتولداسمای دی
F14852275پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان242.5796بدخشانپستیوعلی نظردولت خانوحیدهللا

F14852310انستیتوت معاون انجنیری وزراعت نجراب کاپیسا220.7536بدخشانپستیوعبدالخالقعبدالطیفسیدشفیق

F14852277پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان218.6396بدخشانپستیوجمعه خانایلچی بیکامین هللا

F14852282مؤسسه تربیه معلم شغنان بدخشان214.91بدخشانپستیوعاشورمحمدسیدمحمدگل محمد

F14857706انستیتوت معاون انجنیری وزراعت نجراب کاپیسا203.2494بدخشانپستیوراغیشیررویهراغی

F14857608پوهنحی زراعت  مؤسسات تحصیالت عالی فراه193.4382بدخشانپستیواحمدبیکعبدالواحدمحمدقادر

F14852307پوهنحی زراعت  مؤسسات تحصیالت عالی فراه190.4688بدخشانپستیوجان محمدشمس محمدفیض محمد

F14857945انستیتوت اداره و حسابداری بدخشان188.044بدخشانپستیوسالمت خانمیرزاخانفریدون

F14852285مؤسسه تربیه معلم فیض اباد بدخشان187.6324بدخشانپستیوغالم حیدرمحمدنذیرحسین داد

F14852297مؤسسه تربیه معلم فیض اباد بدخشان187.5904بدخشانپستیوخالق نظربابانظرسالمت شاه

F14857713انستیتوت تخنیکی جوزجان176.6984بدخشانپستیوصفرمحمدشمس محمدسردار

F14857603دارالعلوم عبدهللا بن عباس بدخشان 190.5612بدخشانپستیوعلی نظردولت خاناسدهللا

F14852316دارالعلوم شمس المدارس بدخشان184.5776بدخشانپستیومیرخواجهسخی دادثمرالدین

F14857937ناکام175.7548بدخشانپستیوعبدالرسولزرگلعبدالرسول

F14856242ناکام175.57بدخشانپستیوآدینه بیکعیان بیکماه پری

F14857699ناکام174.8126بدخشانپستیومیرزاحسینعزیزهللاوحیدهللا

F14857932ناکام174.4472بدخشانپستیوامام نظرسیدنظرظهیر

F14852293ناکام174.4052بدخشانپستیونجم الدینافراشمصباح الدین

F14856219ناکام172.4704بدخشانپستیومظرم شاهنظرشاهنفس گل

F14852313ناکام172.3318بدخشانپستیوسالمت خاننذرشاهجهان گیر

F14852289ناکام171.4274بدخشانپستیوسیدقدمبازمحمدرازمحمد

F14852301ناکام171.2496بدخشانپستیومحمدظاهرفیض هللانصرهللا

F14852324ناکام170.3074بدخشانپستیوعبدالحمیدانوربیکحکمران

F14856246ناکام167.6992بدخشانپستیوصفرمحمددیوانه شاهاصل ماه

F14852279ناکام164.4106بدخشانپستیوآدینه محمدعلی نظرحق نظر

F14852326ناکام157.1698بدخشانپستیوبای مهدیجست علیگل ایاز

F14856239ناکام155.4982بدخشانپستیوخدادادعلی دادسلطان بخت

F14852303ناکام154.92بدخشانپستیوعبدالعلینظرمحمدقلندر

F14852322ناکام154.2438بدخشانپستیودولت محمدقربان محمدغالم قادر

F14856228ناکام148.2098بدخشانپستیوبای مهدیخدانظراصل گل

F14852319ناکام147.7618بدخشانپستیونیازبیکجمعه بیکعزیزبیک

۱۳۹۳ سال بابت از بدخشان والیت شغنان ولسوالی لیسه مکاتب کانکور امتحان گنندگان اشتراک لست



F14856283ناکام142.4544بدخشانپستیومزه گلبازیچهشیماگل

F14856278ناکام141.9504بدخشانپستیواحمدبیکخالق دادمسیره

F14856287ناکام132.1028بدخشانپستیوروزه دارعبدالجمیلقندی گل

F14856234ناکام131.5176بدخشانپستیومحمودخانعبدالظریفشکوفه

F14856207ناکام107.9304بدخشانپستیوجعفرقلمجنونرخشانه

F14856213ناکام104.7846بدخشانپستیوسلیمان بیکملک بیککیمیا

F14855999مؤسسه تربیه معلم تخار196.2704بدخشانپل زریبانمحمدرضاعلی مرادعزت مراد

F14855959مؤسسه تربیه معلم فیض اباد بدخشان182.2746بدخشانپل زریباندادخدالطف علیجهان آرا

F14855996انستیتوت زراعت و وترنری بدخشان178.7634بدخشانپل زریبانگل ایازدروگربرهان الدین

F14855940مؤسسه تربیه معلم فیض اباد بدخشان178.0928بدخشانپل زریبانمیرافضلعبدالحکیمدلشادبیگم

F14855972به مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی با تخفیف معین177.509بدخشانپل زریبانپایندهمیرافغانمبارک قدم

F14855953ناکام175.2998بدخشانپل زریبانهمایون شاهعجم شاهدولت سلطان

F14855933ناکام174.3646بدخشانپل زریبانقربان بیکجمعه گلروزه بیگم

F14855919ناکام174.093بدخشانپل زریبانسیدعلی شاهمحمدامیناصل گل

F14856007ناکام173.9474بدخشانپل زریبانتاش محمدفقیرمحمدسلطان محمد

F14856032ناکام172.8288بدخشانپل زریبانمحمدنیازمیرزاخانمیرزاجان

F14855884ناکام166.4882بدخشانپل زریبانغریب شاهدولت شاهشازیه

F14856004ناکام164.4988بدخشانپل زریبانسیدعلی شاهمحمدامینداراب شاه

F14855993ناکام164.4554بدخشانپل زریبانمحمدمرادشمس محمدضیاالحق

F14855985ناکام163.425بدخشانپل زریباندولت محمدمسافرمحمدمیرزا

F14856027ناکام162.2042بدخشانپل زریبانهمان شاهسیدجمیلسیدابراهیم

F14855938ناکام161.3936بدخشانپل زریبانعبدالقایمعبدالواحدآی گل

F14855965ناکام160.765بدخشانپل زریبانفاضل بیکبهادربیکآدینه بیک

F14855948ناکام158.1092بدخشانپل زریبانزنجیربیکفرمان بیکسخن آرا

F14856040ناکام157.9314بدخشانپل زریبانمحمدعاقلغالم علیامام نظر

F14855990ناکام156.761بدخشانپل زریباندولت محمدخدانظرروشن خان

F14855946ناکام153.6124بدخشانپل زریبانمحمدنظربیکدلداربیکنازکماه

F14856035ناکام152.0822بدخشانپل زریبانفیض محمدعزیزمحمدامیرمحمد

F14856045ناکام148.1216بدخشانپل زریبانغالم علینصرالدین شاهخوشپای قدم

F14856022ناکام147.2172بدخشانپل زریبانموالرضاعلی رضاسلطان علی

F14855962ناکام140.9172بدخشانپل زریبانآدینه محمدغالم علینعمت هللا

F14855943ناکام137.0014بدخشانپل زریبانعبدالعلیغالم علیماه پیکر

F14855983ناکام134.8468بدخشانپل زریبانعلی محمدایلبانمحمدرحیم بیک

F14855979ناکام133.0898بدخشانپل زریبانقلندرشاهیاسین بایغالم رسول



F14855976ناکام121.7498بدخشانپل زریبانسلطان محمدغالم محمدبازمحمد

F14852500انستیتوت اداره و حسابداری بدخشان205.0008بدخشانچاسنورسفليشیرین بیکرحمن بیکشیرین بیک

F14858601مؤسسه تربیه معلم فیض اباد بدخشان194.7962بدخشانچاسنورسفليترابامیرمحمددولت ماه

F14852528بدخشان- دارالعلوم بهارک 194.3398بدخشانچاسنورسفلينوروزبیکمیرحسندولت بیگم

F14852499انستیتوت معاون انجنیری وزراعت نجراب کاپیسا191.9556بدخشانچاسنورسفليکرم شاهرمضانفضل الدین

F14852513انستیتوت معاون انجنیری وزراعت نجراب کاپیسا186.4144بدخشانچاسنورسفليبالدورخدابهردیحمیدهللا

F14852525مؤسسه تربیه معلم فیض اباد بدخشان179.574بدخشانچاسنورسفليسبزعلیدادخداقربان بیگم

F14858606مؤسسه تربیه معلم تخار178.5898بدخشانچاسنورسفليعبدالفتاحترابگل

F14852532ناکام169.3638بدخشانچاسنورسفلينظرخداقدمزینب

F14852504ناکام166.7066بدخشانچاسنورسفليسبزعلیمحمدعیسیعبدالحمید

F14852520ناکام166.5274بدخشانچاسنورسفليزرین شاهعلی بخشآمنه

F14852511ناکام165.5866بدخشانچاسنورسفليسرفرازمحمدحکیمخورشید

F14852506ناکام164.2328بدخشانچاسنورسفليعمران بیکعطابیکدادمحمد

F14852503ناکام163.782بدخشانچاسنورسفليشهبال شاهسعدان شاهمیرزاشاه

F14852505ناکام160.9442بدخشانچاسنورسفليسکندرمیرزاحسناسکندر

F14852501ناکام160.9008بدخشانچاسنورسفليمیرزاینبازمحمدمیرزامحمد

F14852516ناکام159.9572بدخشانچاسنورسفليمیرزانبیآدینه محمدمحمدنبی

F14858612ناکام158.8722بدخشانچاسنورسفليسیدلنگرمیرلنگرمابیگم

F14852522ناکام157.4344بدخشانچاسنورسفليزرین شاهموالدادآزاده ماه

F14852507ناکام155.5878بدخشانچاسنورسفليرحیم شاهعنقاشهبال شاه

F14852524ناکام155.0054بدخشانچاسنورسفليمیرصمدمیرزمانامان سلطان

F14852527ناکام148.4408بدخشانچاسنورسفليمکرممیرمظفرمنیره

F14852514ناکام148.3008بدخشانچاسنورسفليسنگ محمدصفدرخیرمحمد

F14852521ناکام142.719بدخشانچاسنورسفليامیرتیمورامان ملکوحیده

F14852517ناکام141.7768بدخشانچاسنورسفليصاحب نظرغفورصبور

F14852523ناکام137.812بدخشانچاسنورسفليشمسامیرمحمدخوش نماه

F14852518ناکام137.3668بدخشانچاسنورسفليپنجشنبهقناعت شاهمضراب شاه

F14852512ناکام133.2284بدخشانچاسنورسفلينظرمحمدچهارشنبهدادمحمد

F14852530ناکام126.0688بدخشانچاسنورسفليمحمدرسولایل نظرزیاده

F14852007پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان226.7876بدخشاندرمارختگل محمدغالم علیغالم سخی

F14857562پوهنحی زراعت  مؤسسات تحصیالت عالی فراه210.4902بدخشاندرمارختسلیمان بیکاسمعیل بیکظهورالدین

F14852009مؤسسه تربیه معلم فیض اباد بدخشان203.0744بدخشاندرمارختعصمت هللاشنبهعزیزهللا

F14852015انستیتوت اداره و حسابداری بدخشان202.9834بدخشاندرمارختخیرمحمدبازمحمدسلطان محمد

F14853295مؤسسه تربیه معلم فیض اباد بدخشان195.5956بدخشاندرمارختسلیمان بیکایل نظربی بی سلطان



F14852013انستیتوت اداره و حسابداری بدخشان192.9902بدخشاندرمارختخنجربیکمحمدرضابهادربیک

F14852010مؤسسه تربیه معلم شغنان بدخشان192.7676بدخشاندرمارختبهادربیکشیرمحمدملک امان

F14858031انستیتوت اداره و حسابداری بدخشان191.7792بدخشاندرمارختمحمدابراهیماسلم خانشکرهللا

F14853285مؤسسه تربیه معلم درواز بدخشان189.248بدخشاندرمارختعاشورمحمدجمشیدمریم

F14858037مؤسسه تربیه معلم شغنان بدخشان189.031بدخشاندرمارختمحمدصادقمحمدرازقخوشپای قدم

F14853275مؤسسه تربیه معلم شغنان بدخشان187.4518بدخشاندرمارختقاضی بیکمحمدرضاحاجت بیگم

F14852017مؤسسه تربیه معلم ننگرهار185.3392بدخشاندرمارختقربان نظرموالنظرصوفی شاه

F14858715انستیتوت زراعت ووترنری کابل183.984بدخشاندرمارختنائباسکندرنظربیگم

F14853538مؤسسه تربیه معلم فیض اباد بدخشان179.1358بدخشاندرمارختمبارک قدمقاسمهریره ماه

F14852020انستیتوت زراعت و وترنری بدخشان177.2458بدخشاندرمارختسیدمرادسیدحافظمومن شاه

F14857568مؤسسه تربیه معلم شغنان بدخشان204.6032بدخشاندرمارختامان بیکرستماحمدبیک

F14858052دارالعلوم عبدهللا بن عباس بدخشان 193.9408بدخشاندرمارختحافظبخت نظرحسن شاه

F14852008به مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی با تخفیف معین182.2816بدخشاندرمارختاکرم بیکتشریف بیکخوشپای قدم

F14857732به مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی با تخفیف معین180.8872بدخشاندرمارختقربان محمدسخی بخشبهادربیک

F14857612به مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی با تخفیف معین178.2272بدخشاندرمارختزیدهللامحمدبیکزیدهللا

F14852046ناکام173.3202بدخشاندرمارختمحمدعارفمحمدرازقمحمدقادر

F14857575ناکام172.7378بدخشاندرمارختامان بیکلعل بیکخرم بیک

F14853333ناکام171.1152بدخشاندرمارختمحمدابراهیماسلم خاننوریه

F14858023ناکام171.0312بدخشاندرمارختدورانمرداننیک قدم

F14852011ناکام170.4474بدخشاندرمارختسلطان بیکعروس بیکیاسین

F14853356ناکام168.3712بدخشاندرمارختفراموزدوران شاهآزاده ماه

F14853343ناکام167.8728بدخشاندرمارخترحیم بیکمیرزابیکصحرابیگم

F14853305ناکام167.5172بدخشاندرمارختمالدولت مرادصفربیگم

F14857740ناکام165.9926بدخشاندرمارختمرادمحمدنوروزمحمدمرادمحمد

F14853351ناکام165.1778بدخشاندرمارختدولتمیرزاقندخزان بیگم

F14858060ناکام164.9986بدخشاندرمارختدولت نظرپنجشنبهدولت نظر

F14852023ناکام163.194بدخشاندرمارختمحمدنظرباب هللاحبیب هللا

F14852041ناکام161.3502بدخشاندرمارختحکیم بیکشادمان بیکنظرداد

F14852012ناکام159.687بدخشاندرمارختشاه ملتانلطافت شاهمحمودشاه

F14853313ناکام159.099بدخشاندرمارختوجهه الدینعابدشاهبی بی ناز

F14858017ناکام157.8894بدخشاندرمارخترحیمبازمحمدشادمان بیک

F14852018ناکام156.4012بدخشاندرمارختگل احمدنجماناقبال شاه

F14852016ناکام156.2206بدخشاندرمارختامان بیکرستمسلیمان بیک

F14852030ناکام155.137بدخشاندرمارختمحمدرسولدالورعطامحمد



F14852025ناکام152.309بدخشاندرمارختدوست محمدبچه مرددوست محمد

F14853360ناکام152.0458بدخشاندرمارختگل بیکقربان بیکگلشن

F14853560ناکام151.8134بدخشاندرمارختفیض هللاشیرعلیزرینه

F14853552ناکام151.224بدخشاندرمارختحکیم بیکزرچه بیکزینت ماه

F14853578ناکام147.8962بدخشاندرمارختعارفالل محمدچمن گل

F14852038ناکام147.1318بدخشاندرمارختشیرمحمدنورمحمدعبدلزمان

F14853327ناکام144.7462بدخشاندرمارختدولتگل خواجههوابیگم

F14852036ناکام142.3578بدخشاندرمارختقیابیکمحمدبیکجوره بیک

F14852033ناکام141.5962بدخشاندرمارختعزیزخانرحمتمیرعلی بیک

F14853570ناکام139.1644بدخشاندرمارختحکیم بیکاسدبیکزرینه

F14852014ناکام138.6268بدخشاندرمارختشیرظهورابیکغالم شاه

F14852044ناکام130.7056بدخشاندرمارختسلطان بیکعلی مردانفرمان داد

F14852028ناکام130.434بدخشاندرمارختقدرت بیکانوربیکذاکربیک

F14854605مؤسسه تربیه معلم بامیان206.895بدخشاندو آب شیوهمیریاربیکامام یاربیکاسپرماه

F14854542مؤسسه تربیه معلم پنجشیر206.4946بدخشاندو آب شیوهعلی چارزنجیربیکسخی داد

F14854584مؤسسه تربیه معلم شغنان بدخشان204.3372بدخشاندو آب شیوهدولت بیکپنجشنبهاصل ماه

F14854550مؤسسه تربیه معلم فیض اباد بدخشان201.1816بدخشاندو آب شیوهمحیب شاهرحیم گلنگینه

F14854559پوهنحی زراعت  مؤسسات تحصیالت عالی فراه198.0386بدخشاندو آب شیوهعبدالعطاعزیزشاهگل آرا

F14854525پوهنحی زراعت  مؤسسات تحصیالت عالی فراه197.8076بدخشاندو آب شیوهخوش قدمجمعه خانشفیق هللا

F14854533پوهنحی زراعت  مؤسسات تحصیالت عالی فراه189.073بدخشاندو آب شیوهگل بیکمیرحسنکریم بخش

F14854572مؤسسه تربیه معلم شغنان بدخشان183.8566بدخشاندو آب شیوهمحمدموسینذرهللاشریفه ماه

F14852197ناکام173.1452بدخشاندو آب شیوهدالورشاهسیدولیسه شنبه

F14852182ناکام168.0114بدخشاندو آب شیوهغالم حسینپنجشنبهبهرالدین

F14854485ناکام167.9274بدخشاندو آب شیوهقربان بیکجمهوربیکقربان بیک

F14854568ناکام167.2022بدخشاندو آب شیوهدولت قدممحمدامانرخشانه

F14852186ناکام166.526بدخشاندو آب شیوهنظرخدامحمدعطاملک محمد

F14854515ناکام166.4364بدخشاندو آب شیوهقربان بیکجمیل بیکغالم نبی

F14852188ناکام166.4336بدخشاندو آب شیوهدالورشاهقمبرشاهعدل شاه

F14854491ناکام163.8268بدخشاندو آب شیوهمحمدموسیغالم سخیغالم علی

F14854509ناکام163.3802بدخشاندو آب شیوهقربان علینوروزعلیگلبدالدین

F14852195ناکام162.7474بدخشاندو آب شیوهشاه انورلقمان شاهنذری شاه

F14854595ناکام159.3244بدخشاندو آب شیوهآزاده میرمذهب شاهنفس گل

F14854500ناکام158.3388بدخشاندو آب شیوهدیوانه شاهصنوبرشاهگل آغا

F14854495ناکام157.2146بدخشاندو آب شیوهمیریاربیکشاه توتناش گل



F14852192ناکام153.2134بدخشاندو آب شیوهسیدمرادعلی دادمقصود

F14858170ناکام147.402بدخشاندو آب شیوهعیان بیکدولت شاهسیدعظیم

F14852190ناکام145.9642بدخشاندو آب شیوهسیدشاانورشازاده حسنحسن شاه

F14852183ناکام144.259بدخشاندو آب شیوهمحمدانورمیرحیدرمحمدافضل

F14854480ناکام121.0736بدخشاندو آب شیوهمیرزانظریارنظرمیرزانظر

F14857968پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان236.8676بدخشانذکور پاچورد جاویدغالمخدانظرصفرمحمد

F14851987مؤسسه تربیه معلم بلخ225.7992بدخشانذکور پاچورد جاویدعلی نظرعظیم شاهحلیم شاه

F14851986پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان218.956بدخشانذکور پاچورد جاویددولت بیکعبدالرسولغالم رضا

F14858000مؤسسه تربیه معلم تخار214.7322بدخشانذکور پاچورد جاویدمیرزاصادقامان قدم

F14858007انستیتوت معاون انجنیری وزراعت نجراب کاپیسا212.4768بدخشانذکور پاچورد جاویددرویش محمدبای محمدحاجی محمد

F14857981پوهنحی تعلیم وتربیه مؤسسات تحصیالت عالی فراه209.8266بدخشانذکور پاچورد جاویدقربان علیامان علیامین هللا

F14851994مؤسسه تربیه معلم پروان188.079بدخشانذکور پاچورد جاویدخرماسلم شاهنجم الدین

F14852005مؤسسه تربیه معلم بلخ186.8694بدخشانذکور پاچورد جاویدمیرزاقدمحسن بیکدالور

F14851989مؤسسه تربیه معلم ننگرهار182.1878بدخشانذکور پاچورد جاویدعصمت شاهپنجشنبهعصمت شاه

F14851993انستیتوت معاون انجنیری وزراعت نجراب کاپیسا177.6868بدخشانذکور پاچورد جاویدفیض محمدرجب محمدفیض محمد

F14851995مؤسسه تربیه معلم تخار177.3242بدخشانذکور پاچورد جاویدیعقوبمحترممیرحسن

F14851984مؤسسه تربیه معلم فیض آباد بدخشان213.237بدخشانذکور پاچورد جاویدمحمدعزیزنظرخدافواد

F14851985مؤسسه تربیه معلم فیض آباد بدخشان212.0274بدخشانذکور پاچورد جاویدبهادرجمعه گلایمل

F14851992ناکام174.8518بدخشانذکور پاچورد جاویداسلم شاهخرمعلی مردان

F14852004ناکام174.5816بدخشانذکور پاچورد جاویدعاشورصفرمحمدعلی محمد

F14851990ناکام174.2274بدخشانذکور پاچورد جاویددولتامام نظرمناسب

F14857987ناکام172.8806بدخشانذکور پاچورد جاویدمبارک شاهنوروزشاهنوروزعلی

F14852001ناکام169.6368بدخشانذکور پاچورد جاویدجنگی بیکمحمدبیکقدرت بیک

F14852006ناکام168.4174بدخشانذکور پاچورد جاویدشیخقلیکریم داد

F14851996ناکام166.9824بدخشانذکور پاچورد جاویدلیلیصفرمحمدحاجی محمد

F14852002ناکام160.5424بدخشانذکور پاچورد جاویدعبدالنظرسلطان نظردادنظر

F14852000ناکام159.1018بدخشانذکور پاچورد جاویدقلندرسیدمرادمحمدمراد

F14852003ناکام154.9564بدخشانذکور پاچورد جاویدنظرخدادادخداشکرخدا

F14851988ناکام152.218بدخشانذکور پاچورد جاویدحیدرعبدهللااسدهللا

F14851998ناکام152.2152بدخشانذکور پاچورد جاویدخوجم یاریارمحمدنوروزمحمد

F14851991ناکام149.6504بدخشانذکور پاچورد جاویددولت میرعیان بیکدولت بیک

F14857975ناکام146.9008بدخشانذکور پاچورد جاویدعیان بیکدادخداکرم خدا

F14851999ناکام142.0456بدخشانذکور پاچورد جاویددولت بیکمحرم بیکعالم بیک

F14851997ناکام133.4454بدخشانذکور پاچورد جاویدخیرمحمدشیرعلیخیرمحمد



F14858013ناکام122.8306بدخشانذکور پاچورد جاویدنیازمحمدنیک محمدنیازمحمد

F14864480انستیتوت زراعت ووترنری کابل215.9838بدخشانذکور ده شهرچهارشنبهمحمدکریمچهارشنبه

F14858403پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان257.2936بدخشانذکور ده شهرآدینه بیکقوت بیکآدینه بیک

F14858380پوهنحی زراعت پوهنتون کندز249.0196بدخشانذکور ده شهرعزیزبیکسبزعلیخضرنظر

F14858335پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان248.1558بدخشانذکور ده شهرمحمدغالمسیددالرحم الدین

F14858397پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان246.1818بدخشانذکور ده شهرمحمدشریفمحمدعلیلعل محمد

F14858387پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز242.0406بدخشانذکور ده شهرسخی دادسیدآبادفرید

F14858375دیپارتمنت جنگالت  پوهنحی زراعت  مؤسسات تحصیالت عالی سمنگان238.983بدخشانذکور ده شهرمحمدشریفمحمدظریفنوید

F14852146پوهنحی زراعت و مالداری  پوهنتون بامیان237.1392بدخشانذکور ده شهرعیان بیکاحمدبیکنثاراحمد

F14858365دیپارتمنت دری  پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار231.1094بدخشانذکور ده شهردادعلی شاهحسن علی شاهقربان شاه

F14858341پوهنحی تعلیم وتربیه مؤسسات تحصیالت عالی فراه230.6558بدخشانذکور ده شهرگدامحمدشمس محمدشاه قلندر

F14858372انستیتوت  تخنیکی تخار212.929بدخشانذکور ده شهرمیرحسنعوض خانذاکر

F14858361پوهنحی زراعت  مؤسسات تحصیالت عالی فراه210.7226بدخشانذکور ده شهرقابل شاهدولت شاهذبیح هللا

F14853892پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان209.1بدخشانذکور ده شهرعلی خانحسن خانغالم محمد

F14852153انستیتوت اداره و حسابداری بدخشان200.4158بدخشانذکور ده شهرخدانظرخدادادامرخدا

F14853899انستیتوت  تخنیکی پروان197.76بدخشانذکور ده شهرچقانشادمانعبدالرحیم

F14853931مؤسسه تربیه معلم شغنان بدخشان195.1518بدخشانذکور ده شهرگل میرگل بیکطوطی شاه

F14854027مؤسسه تربیه معلم قره باغ کابل194.1592بدخشانذکور ده شهرآدینهغالم شاهغریب شاه

F14853918پوهنحی زراعت  مؤسسات تحصیالت عالی فراه191.0148بدخشانذکور ده شهرمحمدحسنمیرزاحسننصیر

F14853946انستیتوت معاون انجنیری وزراعت نجراب کاپیسا188.0412بدخشانذکور ده شهرخواجه نظردولت نظرخواجه نظر

F14853967مؤسسه تربیه معلم شغنان بدخشان187.8648بدخشانذکور ده شهرخدایاربیکرحمنعزیزبیک

F14854003انستیتوت زراعت ووترنری کابل185.839بدخشانذکور ده شهرفیض محمدقربان محمدشمس محمد

F14853858انستیتوت اداره و حسابداری بدخشان 264.5414بدخشانذکور ده شهرعلی نظرعظیم خانسکندرخان

F14853868انستیتوت اداره و حسابداری بدخشان 251.4934بدخشانذکور ده شهرحسن علی شاهامیرعلی شاهسیدحسیب هللا

F14858410انستیتوت اداره و حسابداری بدخشان 246.5402بدخشانذکور ده شهرسخی دادسیدعبدالرحمنفواد

F14853878مؤسسه تربیه معلم فیض آباد بدخشان210.9494بدخشانذکور ده شهرالغ بیکچهارشنبهنجیب هللا

F14853885مؤسسه تربیه معلم فیض آباد بدخشان209.9554بدخشانذکور ده شهرسخی دادسیدآبادسیدعارف

F14857787مؤسسه تربیه معلم شغنان بدخشان203.2564بدخشانذکور ده شهرفیض محمدملک محمدنصیراحمد

F14853910مؤسسه تربیه معلم درواز بدخشان 202.3968بدخشانذکور ده شهرعلی محمدسربلندعارف

F14852174مؤسسه تربیه معلم درواز بدخشان 201.0024بدخشانذکور ده شهرموالنظردولت نظرسرکار

F14852157مؤسسه تربیه معلم درواز بدخشان 199.9216بدخشانذکور ده شهرعلی نظرنذری محمدمیرمراد

F14853936دارالعلوم عبدهللا بن عباس بدخشان 192.1852بدخشانذکور ده شهرغیاث الدینامان الدیننوید

F14852149دارالعلوم عبدهللا بن عباس بدخشان 191.3312بدخشانذکور ده شهرمظفرشیرمحمدمظفر

F14852173دارالعلوم شمس المدارس بدخشان188.1784بدخشانذکور ده شهرطالب شاهنایاب شاهطالب شاه



F14852160ناکام174.9484بدخشانذکور ده شهرشاه مردان قلایل بیگینجیب هللا

F14858351ناکام174.4528بدخشانذکور ده شهرمحمدمرادپهلواننورهللا

F14852176ناکام174.2232بدخشانذکور ده شهرظاهربیکمحمدسلیممحمدفهیم

F14857680ناکام173.505بدخشانذکور ده شهرمیرسیدعالم شاهمعلم شاه

F14853976ناکام172.154بدخشانذکور ده شهرسخی دادعزیزشاهغالم علی

F14852171ناکام169.494بدخشانذکور ده شهرمحرمعلی مرادمجید

F14853959ناکام168.598بدخشانذکور ده شهرشکرعلیقدم علیموالگل

F14852168ناکام167.9246بدخشانذکور ده شهرمحمدحسنملکواقف

F14858347ناکام163.6896بدخشانذکور ده شهرعبیدهللاقابل شاهجاوید

F14852169ناکام162.753بدخشانذکور ده شهرسیدمحمدفیض محمدنورعلی

F14853989ناکام160.415بدخشانذکور ده شهرنیت بیکخدادادظاهرشاه

F14852151ناکام159.008بدخشانذکور ده شهرشکرعلیخدانظرمیرزاگل

F14852179ناکام155.8594بدخشانذکور ده شهربازمحمدجان محمدبازمحمد

F14858356ناکام155.3652بدخشانذکور ده شهرمحمدمرادقلندربیکگنج بیک

F14852162ناکام152.5764بدخشانذکور ده شهرمحمدایازذیدهللاعزیزهللا

F14852178ناکام146.9484بدخشانذکور ده شهرشاه تاج الدینمحراب الدیننظام الدین

F14853983ناکام144.8344بدخشانذکور ده شهرابراهیم بیکمحمدموسیمجنون

F14854019ناکام140.4216بدخشانذکور ده شهرمحمدسعیدمحمدفاضلسلیم شاه

F14851943پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان232.9532بدخشانذکورشدوحاکبرشاهامیرخانمحمداسلم

F14857919انستیتوت معاون انجنیری وزراعت نجراب کاپیسا230.933بدخشانذکورشدوحمحمدوالیمحمدنبیمحمدنذیر

F14857928پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان223.2806بدخشانذکورشدوحسردارشاه توتعلی گل

F14857896انستیتوت معاون انجنیری وزراعت نجراب کاپیسا216.5718بدخشانذکورشدوحبخت علیرسوشمعظم

F14851961انستیتوت انرژی و آب کابل213.7802بدخشانذکورشدوحسلطان بیکیوسفیارمحمد

F14851948انستیتوت معاون انجنیری وزراعت نجراب کاپیسا212.3844بدخشانذکورشدوحمحمدعیسیغالم محمدامام علی

F14857874انستیتوت زراعت ووترنری کابل211.6242بدخشانذکورشدوحنورهللاامرهللارحیم هللا

F14857910انستیتوت زراعت و وترنری بدخشان209.6894بدخشانذکورشدوحابراهیمموالبخشابراهیم

F14857883انستیتوت اداره و حسابداری بدخشان209.506بدخشانذکورشدوحبختیارشیخ علیبختیار

F14857903مؤسسه تربیه معلم فیض اباد بدخشان209.4206بدخشانذکورشدوحخدادادقدم شاهدلبرشاه

F14851957انستیتوت زراعت و وترنری بدخشان209.0062بدخشانذکورشدوحهزاره بیکبالکوفمحمدعلم

F14851955مؤسسه تربیه معلم فیض اباد بدخشان205.7666بدخشانذکورشدوحصفرمحمدرازمحمدفدامحمد

F14857867مؤسسه تربیه معلم بلخ200.4592بدخشانذکورشدوحتیمورشاگم بیکخضرمراد

F14851953پوهنحی علوم اجتماعی مؤسسات تحصیالت عالی پروان197.3932بدخشانذکورشدوحالف بیکعلی بیکصدام حسین

F14851982انستیتوت معاون انجنیری وزراعت نجراب کاپیسا194.9292بدخشانذکورشدوحخواجه بیکمحمدنعیمامیربیک

F14851947انستیتوت اداره و حسابداری بدخشان194.6968بدخشانذکورشدوحپهلوانقربان علیپهلوان



F14851949مؤسسه تربیه معلم فیض اباد بدخشان192.9398بدخشانذکورشدوحمحمدمیرزنجبیلمحمدمیر

F14851944انستیتوت زراعت و وترنری بدخشان192.4988بدخشانذکورشدوحفیض هللاعیان بیکحبیب هللا

F14851963انستیتوت اداره و حسابداری بدخشان192.4512بدخشانذکورشدوحامام یاربیکجنگی بیکمنصورخان

F14851946انستیتوت معاون انجنیری وزراعت نجراب کاپیسا191.7764بدخشانذکورشدوحعلی نظرمحمدنظرسخی نظر

F14851969کابل- انستیتوت  تکنالوژی افغان 189.7422بدخشانذکورشدوحچهارشنبهنوروزشاهمتین

F14851980مؤسسه تربیه معلم کندهار184.082بدخشانذکورشدوحصبرعلیعبدالزمانعبدالواثق

F14851950انستیتوت معاون انجنیری وزراعت نجراب کاپیسا183.8118بدخشانذکورشدوحعبدی محمدرمضانسیدبیک

F14851981پوهنحی تعلیم وتربیه مؤسسات تحصیالت عالی فراه179.5796بدخشانذکورشدوحقربان محمدگدامحمدمحمدصالح

F14851951انستیتوت زراعت ووترنری کابل178.8208بدخشانذکورشدوحسیدمظهرسیدجوهرسیدمظهر

F14851952انستیتوت زراعت ووترنری کابل178.048بدخشانذکورشدوحشیرین شاهقاسمشیرین شاه

F14851967انستیتوت زراعت و وترنری بدخشان177.285بدخشانذکورشدوحمقصودشاهجمعه خانفرید

F14851959انستیتوت زراعت و وترنری بدخاشان218.6382بدخشانذکورشدوحقدرت بیکمحمدحسینحبیب هللا

F14851945مؤسسه تربیه معلم فیض آباد بدخشان207.3934بدخشانذکورشدوحالف بیکاکرم خانالف بیک

F14851983ناکام175.4818بدخشانذکورشدوحنوبهارعاقل بیکدیوانه بیک

F14851973ناکام174.3534بدخشانذکورشدوحغالم محمدمالمحمدمحمدهارون

F14851960ناکام173.9054بدخشانذکورشدوحصفرمحمدصنوبرعلی اکبر

F14851966ناکام172.4242بدخشانذکورشدوحباغبانشاگون علیعلی رضا

F14851964ناکام170.8058بدخشانذکورشدوحعزیزبیکالف بیکطالخان

F14851954ناکام170.355بدخشانذکورشدوحعلی بهردیدولت نظرشفیق

F14851975ناکام166.6632بدخشانذکورشدوحمحمداماندوشنبهجمعه خان

F14851978ناکام166.5722بدخشانذکورشدوحعزیزبیکعوض بیکخالم بیک

F14851970ناکام160.4976بدخشانذکورشدوحنظردادآدینهمحب شاه

F14851958ناکام157.839بدخشانذکورشدوحمحمدنظرصاحب نظرخالق نظر

F14851968ناکام156.0512بدخشانذکورشدوحنظرخدااسدبیکطالخان

F14857556ناکام154.465بدخشانذکورشدوحدولت قدمحیدرخاندولت قدم

F14851962ناکام149.3368بدخشانذکورشدوحغریب شاهچهارشنبهشاه گون علی

F14851965ناکام147.7604بدخشانذکورشدوحخیرمحمدلعل محمدچهارشنبه

F14851977ناکام145.7822بدخشانذکورشدوحغالم حیدرصفدرغالم حیدر

F14851956ناکام139.4752بدخشانذکورشدوحچهارشنبهاسکندرگل محمد

F14851972ناکام137.3654بدخشانذکورشدوحژرنگچهارشنبهقدرت هللا

F14857890ناکام134.0348بدخشانذکورشدوححق دادزورآورتوکل

F14851976ناکام128.047بدخشانذکورشدوحشاه عبدالرحمنلنگرشاهمیرزاشاه

F14851979ناکام127.466بدخشانذکورشدوحنظرامانسلطان نظرخالقداد

F14851971ناکام127.0586بدخشانذکورشدوحصبرعلیروزه دارنقیب هللا



F14851974ناکام114.0078بدخشانذکورشدوحگل ایازمحمدحکیمسمیع هللا

F14852334پوهنحی زراعت پوهنتون بغالن276.6458بدخشانذکورویرشغنانخواجهدرمنچهدرمحمد

F14858125دیپارتمنت علوم اجتماعی  پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار255.4974بدخشانذکورویرشغنانفتح محمدگل محمدسرکاری

F14858113پوهنحی زراعت پوهنتون کندز253.1524بدخشانذکورویرشغنانسلیمانسیدمیردولت میر

F14858090پوهنحی زراعت پوهنتون بغالن252.8822بدخشانذکورویرشغنانصوفی شاهحکومت شاهشنبه

F14858132پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان252.7506بدخشانذکورویرشغنانعبدالعزیزعبادهللاحبیب هللا

F14858147پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز250.7276بدخشانذکورویرشغنانمحمدشریفبخت نظرمحمدشریف

F14858096پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز250.4546بدخشانذکورویرشغناناسالمامام یارفریدهللا

F14858155انستیتوت زراعت ووترنری کابل248.433بدخشانذکورویرشغنانمحمدعزیزمحمدایوبشادمان بیک

F14858140پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز246.3596بدخشانذکورویرشغنانمسافرشاهسیدابدالسیدعظمت شاه

F14858161پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز244.5578بدخشانذکورویرشغنانغالم علی شاهسیدمهدیاسالم شاه

F14858108پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز239.8776بدخشانذکورویرشغنانقاسمخدادادخدانظر

F14852267پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان239.6998بدخشانذکورویرشغنانسیدحمزهبخت الجمالسیدحافظ

F14852341پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان235.9688بدخشانذکورویرشغنانحسن علی شاهنورالدینجالل الدین

F14852337پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان235.6944بدخشانذکورویرشغنانفاضل بیکنازل بیکجاوید

F14852330انستیتوت اتومیخانیکی کابل232.501بدخشانذکورویرشغنانغالم محمدپروانه  شاهحضرت شاه

F14858103پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان232.4128بدخشانذکورویرشغنانجمشیدباشهفرمان داد

F14852220پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان227.3728بدخشانذکورویرشغنانبابانظرآغانظرسیدنظر

F14858119پوهنحی زراعت  مؤسسات تحصیالت عالی فراه224.038بدخشانذکورویرشغنانکرم شاهشمشیرخانرحمت شاه

F14858083انستیتوت زراعت ووترنری کابل216.3422بدخشانذکورویرشغناننیازمحمدفیض هللا بیکمحمود

F14852354انستیتوت زراعت ووترنری کابل207.6132بدخشانذکورویرشغناندوران شاهمطلوب شاهسیدمسعود

F14852222مؤسسه تربیه معلم فیض اباد بدخشان200.8596بدخشانذکورویرشغنانخانکاحمدخانوحیدهللا

F14852254مؤسسه تربیه معلم شغنان بدخشان195.2344بدخشانذکورویرشغناندوست بایابربادحبیب هللا

F14857589پوهنحی زراعت  مؤسسات تحصیالت عالی فراه188.31بدخشانذکورویرشغنانمحمدولیامیرخانقربان خان

F14852265مؤسسه تربیه معلم فیض اباد بدخشان183.8986بدخشانذکورویرشغناننیازبیکایلچی بیکمیرزابیک

F14857643پوهنحی تعلیم وتربیه مؤسسات تحصیالت عالی فراه181.9652بدخشانذکورویرشغنانبادولتصاحب قلیزدان قل

F14852343مؤسسه تربیه معلم فیض اباد بدخشان181.828بدخشانذکورویرشغنانغریب محمدعزیزمحمدمحمدفرزان

F14852218مؤسسه تربیه معلم بلخ179.8904بدخشانذکورویرشغنانتشریف بیکنورعلی بیکعوض بیک

F14852259انستیتوت تخنیکی جوزجان179.756بدخشانذکورویرشغنانسیف الدینحق نظرجمعه گل

F14852231انستیتوت میخانیکی پلخمری بغالن176.0264بدخشانذکورویرشغناننورگلجمعه گلحمیدهللا

F14852227مؤسسه تربیه معلم فیض آباد بدخشان208.155بدخشانذکورویرشغناندوران شاهقیمت شاهدوران شاه

F14852248مؤسسه تربیه معلم شغنان بدخشان203.6596بدخشانذکورویرشغنانفیض هللامحمداسماعیلعبدالواسع

F14852253مؤسسه تربیه معلم کشم بدخشان198.1646بدخشانذکورویرشغنانطوران شاهمهران شاهباورشاه

F14857620مؤسسه تربیه معلم کشم بدخشان196.7296بدخشانذکورویرشغنانسیدشمسشاه سیدپنجشنبه



F14857582دارالعلوم عبدهللا بن عباس بدخشان 194.8368بدخشانذکورویرشغنانقادربیکمستانغالم صدیق

F14852235دارالعلوم عبدهللا بن عباس بدخشان 194.6156بدخشانذکورویرشغنانفیض محمدنیک محمدامان هللا

F14852240دارالعلوم عبدهللا بن عباس بدخشان 193.9828بدخشانذکورویرشغنانغریب محمدفیض محمدهارون

F14852370دارالعلوم عبدهللا بن عباس بدخشان 191.8226بدخشانذکورویرشغناننظرخدانوروزمحمدنوروزعلی

F14858076دارالعلوم شمس المدارس بدخشان189.4748بدخشانذکورویرشغنانقادربیکغنیمتفهیم

F14852224به مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی با تخفیف معین181.1126بدخشانذکورویرشغنانشیداعلیعاشورمحمدعلی محمد

F14852242به مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی با تخفیف معین177.285بدخشانذکورویرشغنانشیرین بیکاسالم بیکنسیم بیک

F14857596ناکام175.2186بدخشانذکورویرشغنانخوش محمدصفرمحمدخوش محمد

F14857633ناکام173.2334بدخشانذکورویرشغنانشیرین بیکاسالم بیکنوروزبیک

F14852238ناکام172.105بدخشانذکورویرشغنانکفمندلاسالم بیکشیرین بیک

F14852374ناکام171.7522بدخشانذکورویرشغنانکریم دادسخی دادمنصور

F14852362ناکام169.0068بدخشانذکورویرشغنانگوهرشاهسیدارکانسیدحبیب

F14857626ناکام168.1948بدخشانذکورویرشغنانآدینه محمدقربان محمدعبدی محمد

F14852229ناکام167.4752بدخشانذکورویرشغنانشهزاده ریحانسیدرحمنشهزاده ریحان

F14852257ناکام166.9712بدخشانذکورویرشغنانامیربیکمقصودامیربیک

F14852373ناکام163.376بدخشانذکورویرشغنانسیف الدینحق نظرگل نظر

F14852361ناکام160.4976بدخشانذکورویرشغنانسیدحمزهسیدیاسینیادگار

F14852380ناکام159.8676بدخشانذکورویرشغنانیوسفعبدالرحمنمسافربیک

F14852244ناکام157.2566بدخشانذکورویرشغنانداراب شاهسیدمشکفریدون

F14852377ناکام157.216بدخشانذکورویرشغنانزینت شاهفریدون شاهرحمت شاه

F14852346ناکام156.8954بدخشانذکورویرشغنانمحمدعظیماعظم خانرسول

F14852250ناکام154.878بدخشانذکورویرشغنانمحمدافضلقربان بیکامام یار

F14852372ناکام154.241بدخشانذکورویرشغناننظرشاهزنجیرنظربیک

F14852233ناکام153.0706بدخشانذکورویرشغنانفقیرمحمدامیرمحمددادمحمد

F14852367ناکام152.617بدخشانذکورویرشغنانسنگ محمداسدبیکدادمحمد

F14852371ناکام150.4652بدخشانذکورویرشغنانشیرافضلفیض هللا بیکعلی نظر

F14852365ناکام150.2804بدخشانذکورویرشغنانسیدحیدرسیدعبدیسیدمظهر

F14852246ناکام150.1894بدخشانذکورویرشغنانلقمان شاهسیدبیضامیرزا

F14852255ناکام149.6504بدخشانذکورویرشغنانخوش وقتغازی بیکعوض بیک

F14852379ناکام146.632بدخشانذکورویرشغنانعجم شاهمحمدشاهاحمدشاه

F14852369ناکام146.5004بدخشانذکورویرشغنانذاکرهللا بیکرحمت هللاحبیب هللا

F14857541ناکام145.8256بدخشانذکورویرشغنانعبدالعلیالبسسیدملنگ

F14852261ناکام144.3836بدخشانذکورویرشغنانخوشدلمیراعظمخدانظر

F14858068ناکام142.8982بدخشانذکورویرشغنانبادولتمحمدقلمیردولت



F14852262ناکام141.459بدخشانذکورویرشغنانعاشورمحمدقربان محمدقربان علی

F14852378ناکام132.4612بدخشانذکورویرشغنانسیدشاهشاه زمانعبدالزمان

F14850906پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون بلخ251.9834بدخشانرحمتمیرزاجانعطابیکاحمدخان

F14858196پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان249.2856بدخشانرحمتخدابهردیخواجم بهردیمسعود

F14851077پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان247.3046بدخشانرحمتدادخداپنجشنبهعظیم هللا

F14851185پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان247.0834بدخشانرحمتالفاظمحمدرحیمامیدهللا

F14851177پوهنحی تعلیم وتربیه مؤسسات تحصیالت عالی پروان245.9102بدخشانرحمتبیک محمدعبدی محمدفیاض

F14850921پوهنحی تعلیم وتربیه مؤسسات تحصیالت عالی هلمند241.0536بدخشانرحمتمستان شاهگل شاهمسلم شاه

F14851373پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان240.2864بدخشانرحمتسعدهللامیرزاشاهجاوید

F14858312پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان236.8256بدخشانرحمتشعباندارابعبدالقادر

F14858304پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز234.9748بدخشانرحمتعلی محمددوست محمدقطب الدین

F14858182پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز233.9388بدخشانرحمتمحمدافضلمحمدرازقمحمدناصر

F14851243انستیتوت معاون انجنیری وزراعت نجراب کاپیسا233.2234بدخشانرحمتمحمدمراددادسخینظرخدا

F14851211پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان225.5682بدخشانرحمترجب بیکقلندرفریدهللا

F14851281انستیتوت اداره و حسابداری بدخشان225.2056بدخشانرحمتمحمدصاحبشاه فقیرمحمدصاحب

F14850933پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان224.535بدخشانرحمتمحمدعالمنورعلی شاهنجیب هللا

F14851090انستیتوت زراعت و وترنری بدخشان220.3448بدخشانرحمتمرادگل محمدبازمحمد

F14858324پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان219.6714بدخشانرحمتبقلهدالورفریدون

F14851256انستیتوت معاون انجنیری وزراعت نجراب کاپیسا218.2336بدخشانرحمتگل مرادخوش قدمگل مراد

F14850971مؤسسه تربیه معلم فیض اباد بدخشان217.108بدخشانرحمتخدابخشنصیریآدینه

F14851274انستیتوت معاون انجنیری وزراعت نجراب کاپیسا217.0212بدخشانرحمتعبداالحمدمرادمحمدادریس

F14851206مؤسسه تربیه معلم فیض اباد بدخشان215.6268بدخشانرحمتقالعصمت هللامحبوب هللا

F14851028مؤسسه تربیه معلم شغنان بدخشان210.9886بدخشانرحمتعاشورمحمدجان محمداصل محمد

F14851068انستیتوت زراعت ووترنری کابل207.5726بدخشانرحمتخدابخشعلی بخشرجب محمد

F14857777پوهنحی زراعت  مؤسسات تحصیالت عالی فراه207.5264بدخشانرحمتشاه قزلقربان شاهرامین

F14857674انستیتوت لسان خارجی کابل206.7648بدخشانرحمتبخت هللا بیکمیرعلی بیکپنجشنبه

F14851287ایران بامیان- انستیتوت تخنیکی افغان 206.713بدخشانرحمترحمت خانحبیب هللاجمعه خان

F14858209پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان206.2622بدخشانرحمتحسن علی شاهحیران شاهسیدهاشم

F14858330مؤسسه تربیه معلم شغنان بدخشان205.5482بدخشانرحمتدولت یارمنعم یارسعادت قدم

F14851062مؤسسه تربیه معلم شغنان بدخشان204.1944بدخشانرحمتامین شاهعلیم شاهعاشورمحمد

F14851261انستیتوت معاون انجنیری وزراعت نجراب کاپیسا203.3852بدخشانرحمتامیرخاندالورخانمحمودخان

F14851300انستیتوت زراعت و وترنری بامیان202.7048بدخشانرحمتغالم حیدرمحمدانورشمس هللا

F14851457مؤسسه تربیه معلم بلخ202.2148بدخشانرحمتشیرین شاهرحمن شاهشکرشاه

F14851169مؤسسه تربیه معلم شغنان بدخشان201.2712بدخشانرحمتمالحسینمرادبخشامام بخش



F14851084مؤسسه تربیه معلم شغنان بدخشان200.952بدخشانرحمتمحمدمرادشکربیکحاجی مراد

F14851222انستیتوت معاون انجنیری وزراعت نجراب کاپیسا200.9506بدخشانرحمتخدادادصاحب نظرخداداد

F14857763انستیتوت زراعت ووترنری کابل200.6902بدخشانرحمتمحمدسخیگل محمدمیرعلی بیک

F14850981مؤسسه تربیه معلم شغنان بدخشان199.5086بدخشانرحمتعین علی شاهمهران شاهخوبان شاه

F14851444پوهنحی زراعت  مؤسسات تحصیالت عالی فراه198.7484بدخشانرحمتخواجه نظرعبدال بیکنوروزمحمد

F14851250مؤسسه تربیه معلم بلخ198.2542بدخشانرحمتگل محمدقربان محمدحمیدهللا

F14851310مؤسسه تربیه معلم وردک197.1776بدخشانرحمتموالدادگل بتهخداداد

F14851216پوهنحی زراعت  مؤسسات تحصیالت عالی فراه196.5896بدخشانرحمتقربان علیابراهیمروف

F14858318پوهنحی زراعت  مؤسسات تحصیالت عالی فراه195.0594بدخشانرحمتفیض علیقشقاربیکنذری بیک

F14857666انستیتوت زراعت ووترنری کابل195.0146بدخشانرحمتعادل بیکابراهیمعبدالمحیط

F14857747پوهنحی زراعت  مؤسسات تحصیالت عالی فراه194.1172بدخشانرحمتمبارک قدمعلی جنابحسین علی

F14851477مؤسسه تربیه معلم شغنان بدخشان192.5912بدخشانرحمتسیف هللانیک محمدعبدالروف

F14851325مؤسسه تربیه معلم شغنان بدخشان192.4904بدخشانرحمتظاهربیکدیوانه بیکپروانه

F14851055انستیتوت اداره و حسابداری بدخشان192.0032بدخشانرحمتافسقال بیکمحمدهاشممحمدنبی

F14851130مؤسسه تربیه معلم فیض اباد بدخشان191.7274بدخشانرحمتدولت جانموالنظردولت جان

F14851542ایران بامیان- انستیتوت تخنیکی افغان 190.8398بدخشانرحمتمحمدرسولمحمدصبورغالم رسول

F14850957مؤسسه تربیه معلم بلخ190.8314بدخشانرحمتمحمدتقیمحمدقاسممحمدرسول

F14851047انستیتوت اداره و حسابداری بدخشان189.4356بدخشانرحمتظریف بیکقمچین بیکبته بیک

F14851358انستیتوت زراعت ووترنری کابل187.589بدخشانرحمتنذری بیککرم علی شاهعارف

F14851520مؤسسه تربیه معلم شغنان بدخشان187.3216بدخشانرحمتاحمدبیکمظفربیکاحمدبیک

F14857771فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه مؤسسات تحصیالت عالی پنجشیر- دیپارتمنت ریاضی 187.0528بدخشانرحمتعبداالحمدمرادمحمدبریالی

F14851098انستیتوت  زراعت جوزجان186.5124بدخشانرحمتقدرت بیکامیربیکفهیم

F14851383مؤسسه تربیه معلم شغنان بدخشان186.4144بدخشانرحمتدوران بیکشیرین بیکقدرت بیک

F14851424انستیتوت زراعت و وترنری بدخشان185.7438بدخشانرحمتعزیزقربان خانجاوید

F14851330پوهنحی تعلیم وتربیه مؤسسات تحصیالت عالی فراه185.4302بدخشانرحمتعلی خانسیدمصطفیسیدنجات

F14851116مؤسسه تربیه معلم فیض اباد بدخشان184.6154بدخشانرحمتمحمدحسنعبدالحسیننوراحمد

F14857755انستیتوت نفت و گاز بلخ184.033بدخشانرحمتمبارک شاهدادعلی شاهسنگ محمد

F14851392انستیتوت اداره و حسابداری بامیان182.5952بدخشانرحمتمحمدطاهرمیرزادهخالق نظر

F14851291انستیتوت اداره و حسابداری بغالن182.2298بدخشانرحمتامام علیقدرت بیکعادل بیک

F14857659انستیتوت اداره و حسابداری بدخشان181.2036بدخشانرحمتچهارشنبهشاه قزلپروانه

F14851268مؤسسه تربیه معلم شغنان بدخشان180.4798بدخشانرحمتعبدهللافیض محمدعیدی محمد

F14858216مؤسسه تربیه معلم شغنان بدخشان180.2096بدخشانرحمتخوجمخدابهردیخوجم بهردی

F14851558مؤسسه تربیه معلم جوزجان179.0014بدخشانرحمتراغی بیکایلچی بیکعزیزهللا

F14851163انستیتوت زراعت ووترنری کابل178.3574بدخشانرحمتامان شاهسیدعربعادل خان



F14858222انستیتوت اداره و حسابداری بدخشان 245.2732بدخشانرحمتبهادرامام یارامیرفرخ

F14851192انستیتوت زراعت و وترنری بدخاشان225.7474بدخشانرحمتمحمداکبرمیرافضلعلی اکبر

F14850927مؤسسه تربیه معلم فیض آباد بدخشان213.2356بدخشانرحمتبابه بیکنظرمحمدخوش نظر

F14858246مؤسسه تربیه معلم فیض آباد بدخشان208.5568بدخشانرحمتشاه محمدنیازمحمدیارمحمد

F14851235مؤسسه تربیه معلم فیض آباد بدخشان205.4992بدخشانرحمتسلیمان بیکعاقل بیکیوسف بیک

F14851409مؤسسه تربیه معلم فیض آباد بدخشان205.0078بدخشانرحمتجنگی بیکشیرین بیکامان بیک

F14850964مؤسسه تربیه معلم درواز بدخشان 202.7986بدخشانرحمتحیدرمحمدعزت هللااحمدفرخ

F14851199مؤسسه تربیه معلم درواز بدخشان 202.5312بدخشانرحمتشادی بیکعلی بیکهمایون

F14851401مؤسسه تربیه معلم درواز بدخشان 198.8352بدخشانرحمتعبدهللاسهرابشهاب

F14851463به مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی با تخفیف معین181.8308بدخشانرحمتمحمدضرورحبیب هللاامان هللا

F14851416به مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی با تخفیف معین179.0812بدخشانرحمتدادعلیکرم خدادادعلی

F14858233ناکام175.7058بدخشانرحمتنذرشاهطالب شاهملک شاه

F14851470ناکام174.541بدخشانرحمتیارعزیزمحمدعزیزمسلم

F14851340ناکام171.6584بدخشانرحمتمحمدبیکسیدبیکجنگی بیک

F14858262ناکام169.7656بدخشانرحمتدولت یارمنعم یارجمعه یار

F14851344ناکام168.9592بدخشانرحمتموالنظرجلیلعلی الدین

F14851365ناکام167.5634بدخشانرحمتراغی بیکشاه گونیهمایون

F14851335ناکام165.812بدخشانرحمتپنجشنبهجمعه خانشیرین خان

F14851587ناکام164.4162بدخشانرحمتعلی محمدخال محمدغالم نبی

F14851105ناکام163.9192بدخشانرحمتگل مرادخوش مرادمحمدنظر

F14851122ناکام163.8674بدخشانرحمتمبارک شاهدادعلی شاهکاظم

F14851110ناکام163.8254بدخشانرحمتفیض هللاموالگلتازه گل

F14851492ناکام163.7386بدخشانرحمتسخی محمدگل محمدسخی محمد

F14851156ناکام162.9756بدخشانرحمتعلی نظرخدانظرمحمدمنصور

F14857651ناکام162.6172بدخشانرحمتمعلم شاهگل شاهاحمدشاه

F14851450ناکام162.2056بدخشانرحمتمحمدیوسفجلیل بیکغالم رسول

F14851566ناکام162.1146بدخشانرحمتگریخته بیکطلب بیکفریدون

F14857548ناکام160.275بدخشانرحمتقربان شاهمنورشاهابراهیم شاه

F14851351ناکام159.0136بدخشانرحمتموالدادحکیم بیکنذری شاه

F14851593ناکام158.7882بدخشانرحمتموسومعبدالکیسفیض علی

F14851039ناکام158.2982بدخشانرحمتگوهرامانسنگ محمدگوهرامان

F14851485ناکام158.287بدخشانرحمتصفرعلیعاقل بیکقوت بیک

F14851148ناکام158.021بدخشانرحمتخواجمامام بهردیعلی بهردی

F14851318ناکام156.1814بدخشانرحمتخواجه نظرقربان نظردولت نظر



F14851579ناکام155.8188بدخشانرحمتعبدالکریمعبدالرحیمسلطان کریم

F14851434ناکام154.1038بدخشانرحمتیوسف بیکمحمدرضابیکخال محمد

F14851534ناکام153.1602بدخشانرحمتسنگ محمدشکرمحمدنیک محمد

F14851505ناکام150.7312بدخشانرحمتاسفندیارصاحب نظرجاوید

F14851548ناکام150.1404بدخشانرحمتمرادبیکمستی بیکمرادبیک

F14851600ناکام149.0638بدخشانرحمتشاه مسلمیوسف شاهمحمدشاه

F14851141ناکام146.9974بدخشانرحمتخواجه نظردوست نظرقربان نظر

F14858239ناکام146.5004بدخشانرحمتمحمدولیشیرین خانتراب

F14858189ناکام145.1942بدخشانرحمتمنجم شاهعزیزشاهمهرعلی شاه

F14851572ناکام143.1712بدخشانرحمتشازادهسلیمانسلیمان

F14851498ناکام142.1814بدخشانرحمتنورمحمدآرزومحمدخالق نظر

F14858253ناکام140.423بدخشانرحمتسیدنبیلطف شاهغالم علی

F14858202ناکام138.8984بدخشانرحمتحاکم بیکخیال بیکالف بیک

F14851528ناکام135.9724بدخشانرحمتامام قلصفرمحمدبریالی

F14851513ناکام127.9168بدخشانرحمتدلدارفریدفرهاد

F14858176ناکام111.8504بدخشانرحمتنیازمحمدمحمدقادررحمت

F14858438دیپارتمنت روسی  پوهنحی زبان و ابیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی249.196بدخشانسرچشمهقربان جانخالبایبی بی مریم

F14858434پوهنحی زراعت پوهنتون بغالن248.3812بدخشانسرچشمهنورهللاحیدرسیدحیدر

F14852869مؤسسه تربیه معلم شغنان بدخشان223.9904بدخشانسرچشمهمسافرشاهغالم شاهشیرین جان

F14858423مؤسسه تربیه معلم شغنان بدخشان214.3234بدخشانسرچشمهقربان جانعنایت بیکمحمدعلی

F14858430مؤسسه تربیه معلم سیدجمال الدین214.1428بدخشانسرچشمهقربان جانبهادربیکسالم

F14852873مؤسسه تربیه معلم ننگرهار212.0694بدخشانسرچشمهفیض هللاعصمت هللابرگ گل

F14852554مؤسسه تربیه معلم فیض اباد بدخشان207.6594بدخشانسرچشمهامیرخاناکرم خانامیرخان

F14852540پوهنحی زراعت  مؤسسات تحصیالت عالی فراه205.3634بدخشانسرچشمهوفابیکامیربیکعبدالرسول

F14857837انستیتوت اداره و حسابداری بدخشان203.57بدخشانسرچشمهعبدالصمدنوروزبیکمسد

F14852545پوهنحی زراعت  مؤسسات تحصیالت عالی فراه200.6804بدخشانسرچشمهحسینرحیم دادقایم داد

F14852856مؤسسه تربیه معلم شغنان بدخشان198.3914بدخشانسرچشمهسرخ علی شاهسیدکاشیصفرماه

F14852557انستیتوت اداره و حسابداری بدخشان196.4538بدخشانسرچشمهپروانههمت شاهعزیزهللا

F14852851مؤسسه تربیه معلم کشم بدخشان195.9596بدخشانسرچشمهخواجه بیکعلی بیکجمیله

F14852543انستیتوت  تخنیکی تخار192.9902بدخشانسرچشمهمهتاب شاهامان شاهامان هللا

F14852865مؤسسه تربیه معلم درواز بدخشان189.5686بدخشانسرچشمهدولت شاهغالم شاهحاجت بیگم

F14852877مؤسسه تربیه معلم فیض اباد بدخشان188.1714بدخشانسرچشمهقلندربیکنظربیکحبیبه

F14852561مؤسسه تربیه معلم شغنان بدخشان187.2754بدخشانسرچشمهخواجه نظرعلی نظرطوطی شاه

F14852846مؤسسه تربیه معلم شغنان بدخشان187.008بدخشانسرچشمهبچه مردعلی دادنظاره ماه



F14852842انستیتوت اداره و حسابداری بدخشان 232.8622بدخشانسرچشمهسیدنسیمسیدنعیمفهیمه

F14858764انستیتوت زراعت و وترنری بدخاشان221.427بدخشانسرچشمهاسمعیلقربان حسینمیناگل

F14857852انستیتوت زراعت و وترنری بدخاشان220.0872بدخشانسرچشمهوفابیکامیربیکوفابیک

F14852549مؤسسه تربیه معلم فیض آباد بدخشان208.8746بدخشانسرچشمهسیدمحمدمصیب شاهسیدعیسی

F14857687مؤسسه تربیه معلم شغنان بدخشان203.1178بدخشانسرچشمهطیفورشاهالف شاهعارف

F14852537دارالعلوم عبدهللا بن عباس بدخشان 193.2072بدخشانسرچشمهسیدشریفغالم خواجهسیدخاموش

F14852552دارالعلوم عبدهللا بن عباس بدخشان 190.0642بدخشانسرچشمهیمن شاهسیدعلی شاهیمن شاه

F14852600دارالعلوم شمس المدارس بدخشان185.8852بدخشانسرچشمهتیمورشاهقربان علیکرامت هللا

F14852954ناکام173.9488بدخشانسرچشمهسلیمان بیکلعل بیکسلیمه

F14852950ناکام172.329بدخشانسرچشمهدادخداخدابخشگل دسته ماه

F14852908ناکام170.9346بدخشانسرچشمهاسماعیلنظرخداشیرین گل

F14852567ناکام169.9406بدخشانسرچشمهمحراب شاهدادعلی شاهامیرشاه

F14852583ناکام169.2728بدخشانسرچشمهحکیموزیرمحمدسلم شاه

F14852883ناکام166.8438بدخشانسرچشمهاعظم بیکدوشنبهشفیقه

F14858418ناکام166.2096بدخشانسرچشمهفیض هللاعادل بیکفیض هللا

F14852964ناکام166.2068بدخشانسرچشمهمیرزاسیدمسافرشاهصاحب دولت

F14852593ناکام165.63بدخشانسرچشمهسلطان محمدمحمدحسینخان محمد

F14852861ناکام164.0508بدخشانسرچشمهاعظم بیکاحمدبیکنگینه

F14852564ناکام162.116بدخشانسرچشمهتعملون شاهعایل شاهنادرشاه

F14852880ناکام161.3516بدخشانسرچشمهگل عزیزپنجشنبهصفربیگم

F14852573ناکام157.7536بدخشانسرچشمهبخت علیپارشیندادعلی

F14852570ناکام157.706بدخشانسرچشمهحیدربازارچهارشنبه

F14852901ناکام156.9388بدخشانسرچشمهمحمدبیکیوسف بیکسایره ماه

F14852960ناکام155.1398بدخشانسرچشمهرحمتغالم جانبخت بیگم

F14852932ناکام154.598بدخشانسرچشمهمیرحسناسلم خانکریمه

F14852974ناکام154.2844بدخشانسرچشمهقربان محمداستاعیدیذره گل

F14852921ناکام154.1038بدخشانسرچشمهقدرت بیکخدابخشمرضیه

F14852576ناکام151.763بدخشانسرچشمهامیربیکنوروزبیکحیدرشاه

F14852926ناکام150.6346بدخشانسرچشمهدالورشاهمهران شاهصفربیگم

F14852980ناکام150.4652بدخشانسرچشمهمیرجوانبیک محمدبی بی دولت

F14852586ناکام149.74بدخشانسرچشمهاصل شاهزینت شاهمیرزاشاه

F14852893ناکام149.1982بدخشانسرچشمهدولت بایشیرنظرگلشن

F14852597ناکام147.8052بدخشانسرچشمهسرخ علی شاهسیدکاشیطالب شاه

F14852914ناکام147.5336بدخشانسرچشمهکمیدانعلی مردانانجیال



F14852938ناکام143.7088بدخشانسرچشمهمحمداسالمصبرعلیخوب چهره

F14852590ناکام143.1264بدخشانسرچشمهدولت قدمیوسف بیکتیموربیک

F14852579ناکام139.2988بدخشانسرچشمهوداب شاهیوسف شاهمهران شاه

F14852944ناکام128.0918بدخشانسرچشمهدیوالخچیگل محمدشیماه

F14852968ناکام114.6784بدخشانسرچشمهروزی محمدعزیزمحمدسلطان بیگم

F14858559پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان236.6842بدخشاننسوان ده شهرمحمدعزیزمحمدکریمخنزابیگم

F14858576پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان229.351بدخشاننسوان ده شهرمیرزاقندمحمدنبیفوزیه

F14855271مؤسسه تربیه معلم شغنان بدخشان228.2674بدخشاننسوان ده شهرنیت بیکگل بیکگل غنچه ماه

F14855198پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان221.882بدخشاننسوان ده شهرغزنیعبدالخالقنفیسه

F14855208پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان219.7652بدخشاننسوان ده شهرمحمدکبیرفیض هللا بیکماه خوبان

F14855261پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر214.6734بدخشاننسوان ده شهرغالم شاهمسکین شاهزبیده ماه

F14855188انستیتوت اداره و حسابداری نسوان212.796بدخشاننسوان ده شهرعبیدهللاامان هللابی بی ماه

F14855169پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان210.9956بدخشاننسوان ده شهرمحمدشریفمحمدظریفگل سره

F14855205مؤسسه تربیه معلم فیض اباد بدخشان209.555بدخشاننسوان ده شهرقدممحمدرحیمتشریف ماه

F14854702مؤسسه تربیه معلم تخار209.058بدخشاننسوان ده شهرنصرهللا بیکایلچی بیکرضوانه

F14855218مؤسسه تربیه معلم بلخ205.5944بدخشاننسوان ده شهرعاشورمحمدجمعه گلحلیمه

F14855192مؤسسه تربیه معلم فیض اباد بدخشان205.1884بدخشاننسوان ده شهرگل محمددلشادحاجزه

F14855183انستیتوت زراعت ووترنری کابل203.4804بدخشاننسوان ده شهرمیرحسینبدولتنذری گل

F14855224مؤسسه تربیه معلم فیض اباد بدخشان196.5896بدخشاننسوان ده شهرمبارک شاهبندی شاهگل انار

F14854752مؤسسه تربیه معلم بلخ195.9624بدخشاننسوان ده شهرخسروبیکامیربیکدانابیگم

F14855229مؤسسه تربیه معلم کندز195.3758بدخشاننسوان ده شهرعزیزبیکمحمدضیانیازبیگم

F14858831انستیتوت اداره و حسابداری بدخشان193.5726بدخشاننسوان ده شهرآدینه محمدبهردیزریز

F14854766مؤسسه تربیه معلم تخار189.976بدخشاننسوان ده شهرمظفرصاحب نظروسیله

F14855288مؤسسه تربیه معلم تخار189.43بدخشاننسوان ده شهردهقانفیض محمدنفس گل

F14854759انستیتوت زراعت ووترنری کابل188.8532بدخشاننسوان ده شهربیک دولتعطامحمدشایم سلطان

F14855234مؤسسه تربیه معلم شغنان بدخشان188.6712بدخشاننسوان ده شهرغریب شاهعرب شاهنفیسه

F14855136مؤسسه تربیه معلم فیض اباد بدخشان188.3954بدخشاننسوان ده شهرحسن خاندلبرشاهروشن

F14854785مؤسسه تربیه معلم فیض اباد بدخشان187.6786بدخشاننسوان ده شهرمظفرعاشوربیکلیلی

F14854745انستیتوت اداره و حسابداری بدخشان186.7392بدخشاننسوان ده شهرمحمدکبیرفیض هللا بیکحسن جهان

F14855128مؤسسه تربیه معلم فیض اباد بدخشان185.1096بدخشاننسوان ده شهرمحمدحسنسیدحسندولت سلطان

F14855148مؤسسه تربیه معلم فیض اباد بدخشان184.803بدخشاننسوان ده شهرعبدهللاسه شنبهالجورد

F14854738انستیتوت اداره و حسابداری بدخشان184.033بدخشاننسوان ده شهرمحمودبیکمرادمحمدنذرماه

F14855153مؤسسه تربیه معلم فیض اباد بدخشان182.3712بدخشاننسوان ده شهرموالنظرغالم سخیگل چین

F14855081مؤسسه تربیه معلم شغنان بدخشان180.6142بدخشاننسوان ده شهررحمن بیکعبدالنظرراضیه



F14855244مؤسسه تربیه معلم شغنان بدخشان178.6346بدخشاننسوان ده شهرفتح هللامحمدحسنزرافشان

F14855116مؤسسه تربیه معلم شغنان بدخشان178.3588بدخشاننسوان ده شهرعبیدهللاشکرهللاحوابیگم

F14855121مؤسسه تربیه معلم فیض اباد بدخشان177.5034بدخشاننسوان ده شهرعطامحمدبیک دولتنازکماه

F14855256مؤسسه تربیه معلم شغنان بدخشان176.6578بدخشاننسوان ده شهردولت شاهخدادادبخت بیگم

F14855274انستیتوت اداره و حسابداری بدخشان 233.67بدخشاننسوان ده شهرمحمدعلمدادخدافروغ

F14855278انستیتوت زراعت و وترنری بدخاشان228.9422بدخشاننسوان ده شهرسخی دادسیدمشتاقسیدخانم

F14858821انستیتوت زراعت و وترنری بدخاشان222.7836بدخشاننسوان ده شهرالفت شاهمحمدضمیرشیماه

F14858826مؤسسه تربیه معلم فیض آباد بدخشان210.8612بدخشاننسوان ده شهرمبارک شاهنظرمحمدنجال

F14854640مؤسسه تربیه معلم فیض آباد بدخشان206.8544بدخشاننسوان ده شهرنادرشاهنیکبخت شاهفریده

F14855160مؤسسه تربیه معلم فیض آباد بدخشان205.1912بدخشاننسوان ده شهرخوش محمدعسکرمحمدصاحب سلطان

F14854731مؤسسه تربیه معلم شغنان بدخشان204.515بدخشاننسوان ده شهربازیچهعبدالمومنگل آرا

F14854655مؤسسه تربیه معلم درواز بدخشان 202.4444بدخشاننسوان ده شهربیک دولتعطامحمدزهرماره

F14858748مؤسسه تربیه معلم درواز بدخشان 199.9174بدخشاننسوان ده شهرمیرحسنعوض خانشکوفه

F14854723مؤسسه تربیه معلم کشم بدخشان197.13بدخشاننسوان ده شهردولت قدممبارک قدمدولت سلطان

F14855211دارالعلوم عبدهللا بن عباس بدخشان 195.5998بدخشاننسوان ده شهرصاحب نظرایل نظرریحان بیگم

F14855164دارالعلوم عبدهللا بن عباس بدخشان 192.3196بدخشاننسوان ده شهرالفت شاهمحمدضمیرلیلی

F14855094دارالعلوم شمس المدارس بدخشان185.7914بدخشاننسوان ده شهرمشتاق علی شاهامان الدینملکه

F14858594دارالعلوم شمس المدارس بدخشان185.615بدخشاننسوان ده شهرپنجشنبهنظرعلی بیکحاجت بیگم

F14858752به مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی با تخفیف معین182.1906بدخشاننسوان ده شهردیوانه شاهسلیمان شاهحاتم بیگم

F14858583به مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی با تخفیف معین176.3848بدخشاننسوان ده شهرفیض محمدملک محمدسرونماه

F14855251ناکام175.9774بدخشاننسوان ده شهرچاکرالدینایلچی بیکمرادسلطان

F14855285ناکام173.9614بدخشاننسوان ده شهرمرادحسینشاه بیکجمیله

F14858571ناکام173.1858بدخشاننسوان ده شهرتاش بیکعزیزخانسحرگل

F14855099ناکام172.8722بدخشاننسوان ده شهرپنجشنبهنظرعلی بیکبخت بیگم

F14855133ناکام170.397بدخشاننسوان ده شهرنظرامانسلیمانثریا

F14855089ناکام169.7264بدخشاننسوان ده شهرخواجه نظرمیرزاجانفهیمه

F14855144ناکام168.6456بدخشاننسوان ده شهرخال محمدمحمدامینسروگل

F14855110ناکام166.5232بدخشاننسوان ده شهرعاشوربیکسخی دادصفربیگم

F14854771ناکام159.9096بدخشاننسوان ده شهردادعلی شاهمحمدسلیمانلعل بیگم

F14858816ناکام156.0372بدخشاننسوان ده شهرنظربیکظریف بیکآزاده ماه

F14858588ناکام155.3666بدخشاننسوان ده شهرامان هللاچهارشنبهشفیقه

F14858755ناکام154.78بدخشاننسوان ده شهرمالسلطان مرادشکوفه

F14854778ناکام152.26بدخشاننسوان ده شهرفیض محمدنظرمحمدمرضیه

F14855239ناکام149.9668بدخشاننسوان ده شهرامان هللادولت شاهگل یمن



F14855265ناکام144.5194بدخشاننسوان ده شهرمحمداعظمامیرمحمدپروین گل

F14858564ناکام133.5378بدخشاننسوان ده شهرالفت شاهعزت شاهنجیبه

F14853753پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بلخ269.4442بدخشاننسوان شدوجمحمدصفاعبدالرحیمپری گل

F14853790پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون بلخ269.2202بدخشاننسوان شدوجشیرین شاهمالحسینقربان خاتون

F14853776بیولوژی  پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار- دیپارتمنت کیمیا 265.0342بدخشاننسوان شدوجمحرم بیکرهدارسویال

F14853633پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان263.1918بدخشاننسوان شدوجسلطان بیکدولت بیکنظاره ماه

F14853698پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان259.8136بدخشاننسوان شدوجعزیزمحمدمبارک قدمامان سلطان

F14853808پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان244.5144بدخشاننسوان شدوجامان بیکدولت محمدرابعه

F14853654پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان239.9196بدخشاننسوان شدوجرحمان دادرحمان دادنگینه

F14853677پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان235.063بدخشاننسوان شدوجعبدی محمدذلف علیقربان گل

F14853744دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی233.0862بدخشاننسوان شدوجبرنایدولت خانگل خاتون

F14853608انستیتوت اداره و حسابداری کندز218.3722بدخشاننسوان شدوجبخت علینونهالعزت ماه

F14853599مؤسسه تربیه معلم بلخ217.5672بدخشاننسوان شدوجرجب محمدخواجه محمدشریفه ماه

F14853718مؤسسه تربیه معلم سیدجمال الدین216.7888بدخشاننسوان شدوجمصطفیمحمدعلیسلیمه

F14853621مؤسسه تربیه معلم شغنان بدخشان211.8076بدخشاننسوان شدوجقربان محمدخالدارفهیمه

F14853796مؤسسه تربیه معلم فیض اباد بدخشان209.0104بدخشاننسوان شدوجتشریفعین هللاگل افروز

F14858665مؤسسه تربیه معلم بلخ200.2352بدخشاننسوان شدوجمنورشاهنوکرشاهنیال

F14858680مؤسسه تربیه معلم بلخ191.1464بدخشاننسوان شدوجرحمانشکربیکگل عاروس

F14858708مؤسسه تربیه معلم فیض اباد بدخشان187.68بدخشاننسوان شدوجرستم بیکایلچی بیکحسنیه

F14853686مؤسسه تربیه معلم بلخ182.2844بدخشاننسوان شدوجرجب محمدخواجه محمدنظربخت

F14853646مؤسسه تربیه معلم فیض آباد بدخشان207.3052بدخشاننسوان شدوجمیرهزارگل هزارسبزه گل

F14858703ناکام172.196بدخشاننسوان شدوجصفرمحمدشنبهحرم بیگم

F14853713ناکام171.7466بدخشاننسوان شدوجموالنظرایل نظرسلطان بیگم

F14853818ناکام170.9332بدخشاننسوان شدوجعبدالرحیمعبدهللا بیکفرشته

F14858684ناکام170.5748بدخشاننسوان شدوجابراهیمخدابندهخوبان گل

F14853761ناکام168.1948بدخشاننسوان شدوجمرادحسینشکرشاهجمیله

F14853803ناکام166.5288بدخشاننسوان شدوجخواجه بیکعلی بیکنجیبه

F14853703ناکام166.2124بدخشاننسوان شدوجغریب محمدچهارشنبهحلیمه

F14853781ناکام163.8702بدخشاننسوان شدوجبویکمالشگوفه

F14858692ناکام157.4358بدخشاننسوان شدوجمرادحسینشاه بیکحاجت بیگم

F14853734ناکام156.3634بدخشاننسوان شدوجپنجشنبهدوست علیجان ماه

F14858673ناکام155.011بدخشاننسوان شدوجمحمدایازمیرایازشیرین گل

F14853723ناکام147.2718بدخشاننسوان شدوجدیکریزعبدالواحدقیسن گل

F14853667ناکام143.8936بدخشاننسوان شدوجموسیدادخدادولت بیگم



F14870697پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان228.5362بدخشاننسوان مرکزی شغناننصرت شاهشکرهللازینب

F14850829مؤسسه تربیه معلم فیض اباد بدخشان211.711بدخشاننسوان مرکزی شغنانمحمدتقییوسففضیله

F14850330مؤسسه تربیه معلم شغنان بدخشان211.2168بدخشاننسوان مرکزی شغنانگدامحمدنظرمحمدرسالت

F14856082انستیتوت اداره و حسابداری بدخشان209.3268بدخشاننسوان مرکزی شغنانعزیزمحمداسمعیلنفس گل

F14850320مؤسسه تربیه معلم شغنان بدخشان205.9066بدخشاننسوان مرکزی شغناننیازمحمدشمس محمدرحیمه

F14850362مؤسسه تربیه معلم شغنان بدخشان205.1002بدخشاننسوان مرکزی شغنانمحمدولیشیرین خانلطیفه

F14850819مؤسسه تربیه معلم فیض اباد بدخشان205.096بدخشاننسوان مرکزی شغنانروشن بیکآدینه بیکخزان بیگم

F14850865مؤسسه تربیه معلم کشم بدخشان205.0904بدخشاننسوان مرکزی شغنانشمس محمدعبدالغفارقمرگل

F14850703مؤسسه تربیه معلم شغنان بدخشان204.1048بدخشاننسوان مرکزی شغناننورمحمددولت محمدندیمه

F14850311مؤسسه تربیه معلم شغنان بدخشان203.969بدخشاننسوان مرکزی شغنانسنگ محمددلداربیکزرینه

F14850346مؤسسه تربیه معلم فیض اباد بدخشان203.9256بدخشاننسوان مرکزی شغنانطوفالنالخ محمدنیازبیگم

F14856055کابل- انستیتوت تجارت 200.3752بدخشاننسوان مرکزی شغنانمحمدبیکبخت بیکهدیه

F14850290مؤسسه تربیه معلم شغنان بدخشان199.9244بدخشاننسوان مرکزی شغنانمحمدرضابیکانوربیکسهیال

F14850815پوهنحی تعلیم وتربیه  مؤسسات تحصیالت عالی بادغیس198.8394بدخشاننسوان مرکزی شغنانفیض محمددوست محمدگل انار

F14850356مؤسسه تربیه معلم شغنان بدخشان196.9046بدخشاننسوان مرکزی شغنانخوش وقتآدینه بیکنبات بیگم

F14850712مؤسسه تربیه معلم شغنان بدخشان196.8626بدخشاننسوان مرکزی شغنانرحمت هللاحبیب هللاقندی گل

F14850783مؤسسه تربیه معلم فیض اباد بدخشان195.7356بدخشاننسوان مرکزی شغنانقربان شاهعبدالعزیزسیاره بیگم

F14856147مؤسسه تربیه معلم شغنان بدخشان192.363بدخشاننسوان مرکزی شغنانامام علیقدرت بیکگل چهره

F14858444انستیتوت اداره و حسابداری بدخشان192.3098بدخشاننسوان مرکزی شغنانگل مرادخوش نظردولت سلطان

F14850792مؤسسه تربیه معلم شغنان بدخشان192.0466بدخشاننسوان مرکزی شغنانشیخ محمدحالوتزینل ماه

F14850729مؤسسه تربیه معلم شغنان بدخشان191.6434بدخشاننسوان مرکزی شغنانسلیمان بیکنیک قدمسایره

F14850378انستیتوت زراعت ووترنری کابل190.2014بدخشاننسوان مرکزی شغناننذرشاهسلطان کریممرضیه

F14850811مؤسسه تربیه معلم کشم بدخشان190.1944بدخشاننسوان مرکزی شغنانعیان بیکعاشوربیکنگار

F14850770مؤسسه تربیه معلم فیض اباد بدخشان189.528بدخشاننسوان مرکزی شغنانفیض هللامحمدابراهیمدلشادبیک

F14850515مؤسسه تربیه معلم فیض اباد بدخشان188.6628بدخشاننسوان مرکزی شغنانمحمدطاهرمیرزادهبی بی سارا

F14850869مؤسسه تربیه معلم ننگرهار187.2684بدخشاننسوان مرکزی شغنانبازچهمیردولتقفس گل

F14850875مؤسسه تربیه معلم فیض اباد بدخشان184.7036بدخشاننسوان مرکزی شغنانتیمورشاهشاه حسیناختربی بی

F14858782مؤسسه تربیه معلم شغنان بدخشان182.101بدخشاننسوان مرکزی شغنانقلندرفیض هللاگوهرناز

F14856049مؤسسه تربیه معلم بلخ181.611بدخشاننسوان مرکزی شغنانبای نظرسیدنظردیانا

F14850727مؤسسه تربیه معلم فیض اباد بدخشان180.5246بدخشاننسوان مرکزی شغناننوروزمحمددرمحمدازل بیگم

F14850787انستیتوت اداره و حسابداری بدخشان180.1158بدخشاننسوان مرکزی شغناننوروزمحمدمحمدرحیمنادره ماه

F14850758مؤسسه تربیه معلم فیض اباد بدخشان179.4886بدخشاننسوان مرکزی شغنانراغیایلبیگیثریا

F14850824مؤسسه تربیه معلم کشم بدخشان179.4858بدخشاننسوان مرکزی شغنانمیرزانباتامیرشاهنیازماه

F14850718مؤسسه تربیه معلم شغنان بدخشان178.6752بدخشاننسوان مرکزی شغنانمرادمحمددرویشچینی گل



F14858731مؤسسه تربیه معلم فیض اباد بدخشان177.0526بدخشاننسوان مرکزی شغناننورمحمددولت محمدنفیسه

F14858785انستیتوت زراعت و وترنری بدخاشان221.434بدخشاننسوان مرکزی شغناندستم بوینورهللامیناگل

F14850303مؤسسه تربیه معلم فیض آباد بدخشان207.5712بدخشاننسوان مرکزی شغنانمحمدزمانمحمدافضلانیتا

F14850339مؤسسه تربیه معلم فیض آباد بدخشان207.1666بدخشاننسوان مرکزی شغنانعرب شاهمیرزامحمدمنیژه

F14850857مؤسسه تربیه معلم شغنان بدخشان204.3722بدخشاننسوان مرکزی شغنانشیخ محمدیارمحمدگل دولت

F14856066دارالعلوم عبدهللا بن عباس بدخشان 193.6692بدخشاننسوان مرکزی شغنانامیرخانامیرشاهبی بی دولت

F14858769دارالعلوم عبدهللا بن عباس بدخشان 192.0872بدخشاننسوان مرکزی شغنانخدانظربیکسلطان شجاعسهیال

F14858774دارالعلوم شمس المدارس بدخشان189.1654بدخشاننسوان مرکزی شغنانقوت بیکجمعه گلشهری گل

F14856076دارالعلوم شمس المدارس بدخشان186.4158بدخشاننسوان مرکزی شغناناحمدبیکقوت بیکزرغونه

F14856053به مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی با تخفیف معین183.1398بدخشاننسوان مرکزی شغناندولت نظربابانظرزحل

F14856059به مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی با تخفیف معین176.6592بدخشاننسوان مرکزی شغنانشکربیکجهان گیرنگیسا

F14850741ناکام175.3446بدخشاننسوان مرکزی شغنانانوربیکمیرعلی بیکجمیله

F14850669ناکام175.3418بدخشاننسوان مرکزی شغنانمحمدصابرمنورشاهحمل بیگم

F14856114ناکام174.4962بدخشاننسوان مرکزی شغناننذری شاهشیرین شاهگل هزار

F14856189ناکام174.4556بدخشاننسوان مرکزی شغناندوران شاهمرغوب شاهدولت خاتون

F14850381ناکام174.3506بدخشاننسوان مرکزی شغنانحق نظرولی جانزینت ماه

F14850732ناکام174.044بدخشاننسوان مرکزی شغنانسبزمحمدمحمدصابرصفرماه

F14858767ناکام173.7738بدخشاننسوان مرکزی شغنانمحمدحیدرشیرمحمدسهیال

F14850388ناکام173.5848بدخشاننسوان مرکزی شغنانمیرزاخانگل زارنگینه

F14858790ناکام172.6006بدخشاننسوان مرکزی شغنانسلطان شجاعخدانظربیکبی بی عالم

F14858729ناکام172.5978بدخشاننسوان مرکزی شغنانسیدسرورچهارشنبهنرگس

F14850735ناکام172.5124بدخشاننسوان مرکزی شغنانخدادادخالق دادمرضیه

F14850744ناکام172.2828بدخشاننسوان مرکزی شغنانغالم حسینشیداسیدماه

F14850371ناکام172.2436بدخشاننسوان مرکزی شغناننظرعلیاسلم خاناصل ناز

F14850655ناکام171.7466بدخشاننسوان مرکزی شغناندالورشاهسیداصغرگلثوم

F14858735ناکام170.7078بدخشاننسوان مرکزی شغنانفیض محمدعبدالمحمدگل ماره

F14856101ناکام170.3074بدخشاننسوان مرکزی شغنانپیروزشاهمجنون شاهزیبا گل

F14870700ناکام170.173بدخشاننسوان مرکزی شغنانمحمدعالمدستمبویغنچه گل

F14850533ناکام168.997بدخشاننسوان مرکزی شغنانچهارشنبهشاه قزلرعنا گل

F14850785ناکام168.416بدخشاننسوان مرکزی شغنانرمضانامام یارسیاره خانم

F14850554ناکام168.2802بدخشاننسوان مرکزی شغنانشیرمحمدحضرت میرحفیفه

F14856154ناکام168.1416بدخشاننسوان مرکزی شغناننوروزعلیسبزعلینازبی بی

F14850762ناکام167.8784بدخشاننسوان مرکزی شغنانعبدالغفارعبدالستارجهان نماه

F14850642ناکام167.6096بدخشاننسوان مرکزی شغناندادعلیسرورلطیفه



F14850737ناکام167.52بدخشاننسوان مرکزی شغنانکرم خداناصربی بی زینب

F14856136ناکام167.5158بدخشاننسوان مرکزی شغنانعزیزقربان خانسایره ماه

F14850691ناکام167.1168بدخشاننسوان مرکزی شغنانمعین خانعلی نظرگل دولت

F14850751ناکام167.0202بدخشاننسوان مرکزی شغناننذری شاهشکرشاهمرواری

F14850755ناکام167.0118بدخشاننسوان مرکزی شغنانشاه قزلقربان شاهسحرگل

F14856063ناکام166.7976بدخشاننسوان مرکزی شغنانعیان بیکقربان محمدشیرین ماه

F14850549ناکام166.253بدخشاننسوان مرکزی شغنانعسکرخانخرامانگل غنچه ماه

F14856093ناکام165.805بدخشاننسوان مرکزی شغناننوروزبیکرستم بیکعمارت ماه

F14858742ناکام165.0406بدخشاننسوان مرکزی شغنانمحمدضرورحبیب هللاصورت ماه

F14858777ناکام164.9496بدخشاننسوان مرکزی شغنانطوفالنجمعه خانفهمیه

F14850542ناکام164.4078بدخشاننسوان مرکزی شغنانخواجه نظردوست محمدوحیده

F14850767ناکام164.2272بدخشاننسوان مرکزی شغنانتحت هللا بیکمیرعلی بیکارزان گل

F14858457ناکام162.5668بدخشاننسوان مرکزی شغنانمبارک شاهگل احمدشاهدولت سلطان

F14850832ناکام161.1724بدخشاننسوان مرکزی شغنانشیرین بیکنذری محمدضیاگل

F14858746ناکام160.9064بدخشاننسوان مرکزی شغنانخدادادامام دادگل افشان

F14858465ناکام159.0584بدخشاننسوان مرکزی شغنانسیدمیرخدابخشماه شغنان

F14850697ناکام158.4648بدخشاننسوان مرکزی شغنانمیرجم بیکزرچه بیکانارسلطان

F14856128ناکام158.2926بدخشاننسوان مرکزی شغنانزیدهللامحمدابراهیمفرزانه

F14850394ناکام157.475بدخشاننسوان مرکزی شغنانمحمدیوسفگنج علیشکیال

F14850676ناکام156.8016بدخشاننسوان مرکزی شغنانعبدالحمیدنوابروح گل

F14858450ناکام156.754بدخشاننسوان مرکزی شغنانشادی بیکشاه حسینبی بی گل

F14858537ناکام156.7176بدخشاننسوان مرکزی شغنانسیدمسلمعلی مردانمستوره ماه

F14856108ناکام156.5398بدخشاننسوان مرکزی شغنانامیربیکنورهللا بیکسکینه

F14850526ناکام156.0806بدخشاننسوان مرکزی شغنانپنجشنبهجمعه خاننیلوفر

F14850568ناکام155.6746بدخشاننسوان مرکزی شغنانقوت بیکجمعه گلچله گل

F14850392ناکام154.8192بدخشاننسوان مرکزی شغنانکرمنظرمحمدزینت ماه

F14858739ناکام154.598بدخشاننسوان مرکزی شغنانمحمدیعقوبدادمحمدفریبا

F14856142ناکام152.8928بدخشاننسوان مرکزی شغناندولت یارشکرمحمدمصرنما

F14858737ناکام150.8208بدخشاننسوان مرکزی شغنانامیرخانامیرشاهفوزیه

F14850385ناکام150.5492بدخشاننسوان مرکزی شغنانگل مرادخوش مرادانجیال

F14850731ناکام149.1576بدخشاننسوان مرکزی شغنانجمعهحقدادمصرنما

F14856121ناکام148.1202بدخشاننسوان مرکزی شغنانمحمدموسیپنجشنبهرخشانه

F14856132ناکام145.2376بدخشاننسوان مرکزی شغنانعبدالحمیدمرادمحمدشاه بیگم

F14856158ناکام144.8414بدخشاننسوان مرکزی شغنانمحمدموسیعصمت هللاحسنیه



F14850576ناکام144.6972بدخشاننسوان مرکزی شغنانسیدعزت شاهسیدیوسففریده گل

F14850648ناکام144.5152بدخشاننسوان مرکزی شغنانشکربیکگل بیکمرادبخت

F14856086ناکام144.2534بدخشاننسوان مرکزی شغنانیوسف بیکمحمدرضابیکهنگامه

F14856166ناکام135.9248بدخشاننسوان مرکزی شغنانغالم حسینعاشورجهان بیگم

F14856199ناکام135.341بدخشاننسوان مرکزی شغناناکبرخانغالم نقشبنددولت ناز

F14856184ناکام132.5046بدخشاننسوان مرکزی شغناننصرت شاهشکرهللاگل چهره

F14856072ناکام124.9852بدخشاننسوان مرکزی شغنانخدانظرخواجه نظربی بی عالم

F14856172ناکام123.3248بدخشاننسوان مرکزی شغناندیکریزمرادبیکشکرماه

F14856196ناکام97.9428بدخشاننسوان مرکزی شغنانعالم بیکعلی بیکایران ماه

F14856178ناکام85.8832بدخشاننسوان مرکزی شغنانشاه دورانمسلم شاهشغنان

F14855814مؤسسه تربیه معلم فیض اباد بدخشان223.9526بدخشاننسوان ویرامام یارقربان حسینگل نماه

F14855839پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان220.2146بدخشاننسوان ویردوران شاهسیدعلیفرزانه

F14858836دیپارتمنت تاریخ معاصر پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی216.8868بدخشاننسوان ویرحیدرخانمرادخانقمرنسا

F14855873مؤسسه تربیه معلم فیض اباد بدخشان212.474بدخشاننسوان ویررشیدبیکمالمحمدصالحه

F14855874مؤسسه تربیه معلم فیض اباد بدخشان209.1938بدخشاننسوان ویرپری شاهمظفرشاهسیدخاتون

F14855869مؤسسه تربیه معلم فیض اباد بدخشان205.4992بدخشاننسوان ویرشانظراحمدرومزلیخا

F14858852پوهنحی تعلیم وتربیه مؤسسات تحصیالت عالی فراه204.5584بدخشاننسوان ویرنظرمحمدسلطان محمدنظریه

F14855824انستیتوت اداره و حسابداری بدخشان197.6256بدخشاننسوان ویرمرادمحمدجمعه خانحاجت ماه

F14855837مؤسسه تربیه معلم شغنان بدخشان197.1734بدخشاننسوان ویرطوطی شاهمعصوم شاهشیماگل

F14855822انستیتوت اداره و حسابداری بدخشان192.4512بدخشاننسوان ویرشه مظفرخانسلیمان خانسنگین گل

F14858652مؤسسه تربیه معلم فیض اباد بدخشان189.794بدخشاننسوان ویرشادمان بیکمبارک قدمسبزه گل

F14858842مؤسسه تربیه معلم فیض آباد بدخشان213.9146بدخشاننسوان ویرسیدحمزهبخت الجمالسیدماه

F14858761مؤسسه تربیه معلم درواز بدخشان 200.3682بدخشاننسوان ویرسیدشاهپری شاهآمنه

F14855817مؤسسه تربیه معلم کشم بدخشان197.0852بدخشاننسوان ویرفیض محمدنیک محمدسلطانه

F14858620دارالعلوم عبدهللا بن عباس بدخشان 193.3528بدخشاننسوان ویرمحمدعظیمآدینه محمدالفت ماه

F14858758به مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی با تخفیف معین183.2644بدخشاننسوان ویرعصمتنظردادزیباخانم

F14858629به مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی با تخفیف معین182.1878بدخشاننسوان ویرمحمدعظیممحمدنعیمرحیمه

F14855816ناکام175.8444بدخشاننسوان ویرغریب محمدشیرمحمدمهرافروز

F14858722ناکام173.4546بدخشاننسوان ویرصوفی شاهحکومت شاهجهان بیگم

F14855881ناکام173.414بدخشاننسوان ویرشاگونشاتوتمهرنگار

F14858657ناکام172.4746بدخشاننسوان ویرمسافرشاهسیدابدالالفت خانم

F14855835ناکام172.3808بدخشاننسوان ویرعلی قلسخی دادزیباگل

F14855820ناکام171.6626بدخشاننسوان ویرشیداعلیروزه دارمیده گل

F14855823ناکام169.8566بدخشاننسوان ویرمهرالدینعالم شاهزلفیه



F14855836ناکام169.7208بدخشاننسوان ویرنیازبیکایلچی بیکثورگل

F14855840ناکام169.3232بدخشاننسوان ویرنیازفیض هللاصغت آرا

F14855846ناکام167.5228بدخشاننسوان ویرسکندرخانعبدالرحیمستاره ماه

F14855850ناکام166.6142بدخشاننسوان ویرصفرمحمدآرزومحمدفاطمه

F14858647ناکام165.084بدخشاننسوان ویربادولتمحمدقلبرگی گل

F14855853ناکام164.1404بدخشاننسوان ویرمحمدافضلقربان بیکثریا

F14855860ناکام162.0712بدخشاننسوان ویرقلندرفیض هللانوروزماه

F14855871ناکام161.4916بدخشاننسوان ویرخواجهدرمنچهشیرین ماه

F14855826ناکام160.6334بدخشاننسوان ویرنورگلجمعه گلسلماه

F14855834ناکام159.9096بدخشاننسوان ویربادولتمحمدنعیماصل بیگم

F14855843ناکام159.9082بدخشاننسوان ویرامیرپادشاهگل محمدبی بی عالم

F14855845ناکام159.4602بدخشاننسوان ویرمحمدعزیزتوکلخیرنسا

F14855841ناکام159.288بدخشاننسوان ویرنطرمحمداصل محمدراضیه

F14855838ناکام156.488بدخشاننسوان ویررحمت شاهمستانطاوس

F14858847ناکام155.4548بدخشاننسوان ویرفقیرمحمدنورمحمدحسن بیگم

F14855875ناکام153.6572بدخشاننسوان ویرکرم شاهمیرزاشاهحبیبه

F14855830ناکام153.1182بدخشاننسوان ویرقادربیکنیازمحمدصفت آرا

F14858639ناکام151.9884بدخشاننسوان ویرشادمان بیککوی بیکسروناز

F14855819ناکام151.9016بدخشاننسوان ویرمحمدعلم خانحسن خانتامینا

F14858634ناکام151.0448بدخشاننسوان ویرمسافرشاهسیدابدالفاضله

F14855832ناکام149.383بدخشاننسوان ویرعبدالحمیدعبدالرحمننرگس

F14855844ناکام149.201بدخشاننسوان ویرشیرین شاهسخاوت شاهقربان بیگم

F14855818ناکام147.633بدخشاننسوان ویرخوجه خدرقربان نظرسهیال

F14855849ناکام147.5308بدخشاننسوان ویرحرمت شاهمروت شاهصفربیگم

F14855863ناکام147.3054بدخشاننسوان ویرعیان بیکدولت شاهسیرم بی بی

F14855828ناکام146.8574بدخشاننسوان ویراسمعیلشاخوجهراضیه

F14855829ناکام146.093بدخشاننسوان ویراسمعیلشاخوجهمرضیه

F14855825ناکام144.2982بدخشاننسوان ویرمونکغالم علینسرین

F14855833ناکام143.6164بدخشاننسوان ویرسلطان سیدمیرزامحمدقاسمخرماه

F14855857ناکام140.6512بدخشاننسوان ویرشکرشاهقابل شاهجمیله

F14855855ناکام138.176بدخشاننسوان ویرمحمدکریمدادخدابی بی مریم

F14855831ناکام137.182بدخشاننسوان ویرجوهرشاهسنگ محمدحاتم بیگم

F14855878ناکام135.8324بدخشاننسوان ویرخواجم قلسبحان قلقفس گل

F14855827ناکام131.1102بدخشاننسوان ویربیکحیدربیکچمن گل



F14855842ناکام129.5786بدخشاننسوان ویرکوهکنغازی بیکچمن گل

F14855847ناکام128.8576بدخشاننسوان ویرخیرهللا بیکتوالبیکمروارید

F14855866ناکام116.8414بدخشاننسوان ویرعلی قلعلی دادفوزیه

رستم لشکری، برگرفته شده از ویب سایت وزارت محترم تحصیالت عالی و مسلکی افغانستان: تهیه و ترتیب لست
.مولف و ادره سیمای شغنان از تصیح لست تضمین نمیکنند و تقاضا مینمایم تا جهت نتایج تان لطفا به ویب سایت وزارت محترم تحصیالت عالی و مسلکی افغانستان مراجعه نمایید: توجه



۱۳۹۳ سال بابت از بدخشان والیت شغنان ولسوالی لیسه مکاتب کانکور امتحان گنندگان اشتراک لست


