
۱۳۹۹جدول کود رشتۀ پوهنتونها و مؤسسات تحصیالت عالی دولتی برای امتحان کانکور سال 
کابل

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

1144 تن50(ذکور)تعلیمات اسالمی شرعیات1145 تن80(ذکور)عمومی ریاضیات1114 تن35(ذکور)ادارۀ عامه 

1111 تن90(ذکور)عمومی فارمسی1117 تن75(ذکور)زبان و ادبیات انگلیسی زبانهای خارجی1124 تن35(ذکور)پالیسی عامه 

1185 تن80(ذکور)عمومی فزیک1113 تن40(ذکور)اگرانومی 1134 تن35(ذکور)مدیریت انکشاف 

1195 تن50(ذکور)انجنیری نرم افزار 1123 تن40(ذکور)جنگالت و منابع طبیعی 1116 تن80(ذکور)سیول 

1215 تن50(ذکور)تکنالوژی معلوماتی 1133 تن40(ذکور)خاکشناسی و آبیاری 1126 تن50(ذکور)میخانیک 

1225 تن50(ذکور)سیستم های معلوماتی 1143 تن40(ذکور)علوم حیوانی 1136 تن40(ذکور)طراحی شهری 

1235 تن80(ذکور)عمومی کیمیا1153 تن40(ذکور) (باغداری)هارتیکلچر 1146 تن40(ذکور)مهندسی 

1245 تن40(ذکور)حفاظت محیط زیست 1155 تن40(ذکور)جیولوجی 1115 تن20(ذکور)انجنیری کمیونیکیشن 

1255 تن30(ذکور)مدیریت حوادث 1165 تن35(ذکور)جغرافیه 1125 تن20(ذکور)ساینس و انجنیری معلوماتی 

1265 تن30(ذکور)منابع طبیعی 1175 تن35(ذکور)هایدرومتیورولوژی 1135 تن80(ذکور)عمومی بیولوژی

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

2113 تن60اقتصاد و توسعۀ زراعتی2177 تن50روانشناسی2117 تن100روابط عامه

2123 تن60بایوتکنالوژی و تولید تخم های بذری2187 تن50کار و اموراجتماعی2127 تن100ژورنالیزم

2133 تن60حفاظۀ نباتات2197 تن50مشاوره و رهنمایی2137 تن100مطالعه ی ارتباطات

2327 تن80بشرشناسی و باستان شناسی2217 تن170زبان و ادبیات پشتو2112 تن120(BBA)منجمنت و ادارۀ تشبثات 

2337 تن80تاریخ عمومی2227 تن170زبان و ادبیات فارسی دری2122 تن100احصائیه و ایکونومتری

2347 تن80فلسفه و جامعه شناسی2237 تن30زبان و ادبیات اوزبیکی2132 تن100اقتصاد ملی

2115 تن150عمومیعلوم وترنری2247 تن100زبان و ادبیات روسی2142 تن100امورمالی و بانکی

2357 تن60ادبیات نمایشی2257 تن60زبان و ادبیات ترکی2152 تن60(Accounting)محاسبه 

2367 تن60تیاتر2267 تن50زبان و ادبیات اسپانوی2116 تن60انرژی

2377 تن60موسیقی2277 تن50زبان و ادبیات آلمانی2126 تن60برق و الکترونیک

2387 تن50سینما2287 تن50زبان و ادبیات چینایی2114 تن150قضا و څارنوالی

2397 تن50فوتوگرافی2297 تن50زبان و ادبیات فرانسوی2124 تن150اداره و دیپلوماسی

2417 تن50گرافیک دیزاین2317 تن40زبان و ادبیات عربی2147 تن50ادارۀ تربیتی

2427 تن50مجسمه سازی2157 تن50پالن و پالیسی

2437 تن50نقاشی2167 تن50پیداگوژی

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

4144 تن100(اناث)تعلیمات اسالمی شرعیات4145 تن70(اناث)عمومی ریاضیات4114 تن35(اناث)ادارۀ عامه 

4111 تن70(اناث)عمومی فارمسی4117 تن75(اناث)زبان و ادبیات انگلیسی زبانهای خارجی4124 تن35(اناث)پالیسی عامه 

4185 تن70(اناث)عمومی فزیک4113 تن20(اناث)اگرانومی 4134 تن35(اناث)مدیریت انکشاف 

4195 تن30(اناث)انجنیری نرم افزار 4123 تن20(اناث)جنگالت و منابع طبیعی 4116 تن30(اناث)سیول 

4215 تن30(اناث)تکنالوژی معلوماتی 4133 تن20(اناث)خاکشناسی و آبیاری 4126 تن20(اناث)طراحی شهری 

4225 تن30(اناث)سیستم های معلوماتی 4143 تن20(اناث)علوم حیوانی 4136 تن20(اناث)مهندسی 

4235 تن70(اناث)عمومی کیمیا4153 تن20(اناث) (باغداری)هارتیکلچر 4146 تن10(اناث)میخانیک 

4245 تن20(اناث)مدیریت حوادث 4155 تن35(اناث)جغرافیه 4115 تن30(اناث)انجنیری کمیونیکیشن 

4255 تن20(اناث)منابع طبیعی 4165 تن25(اناث)هایدرومتیورولوژی 4125 تن30(اناث)ساینس و انجنیری معلوماتی 

4265 تن15(اناث)حفاظت محیط زیست 4175 تن20(اناث)جیولوجی 4135 تن70(اناث)عمومی بیولوژی

پولی تخنیک کابل

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

1326 تن45(ذکور)ساختمانهای صنعتی و مدنی 1196 تن45(ذکور)تکنالوژی مواد عضوی 1296 تن45(ذکور)انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی 

1336 تن40(ذکور)ادارۀ اعمار ساختمانها 1216 تن45(ذکور)تکنالوژی مواد غذایی 1316 تن45(ذکور)راه آهن 

1346 تن40(ذکور)شهرسازی 1226 تن45(ذکور)تکنالوژی مواد غیرعضوی 1176 تن45(ذکور)انجنیری آبرسانی و محیط زیست 

1356 تن40(ذکور)مهندسی 1186 تن45(ذکور)هایدرولیک و ساختمانهای هایدروتخنیکی 

1275 تن35(ذکور)انجنیری شبکه 1276 تن50(ذکور)سیستم اطالعات جغرافیایی 1236 تن50(ذکور)استخراج زیرزمینی معادن 

1285 تن35(ذکور)انجنیری کمپیوتر 1286 تن45(ذکور)جیودیزی انجنیری 1246 تن50(ذکور)انجنیری تفحص و اکتشاف معادن 

1295 تن35(ذکور)سیستم های معلوماتی 1156 تن45(ذکور)انجنیری اتومیخانیک 1256 تن50(ذکور)جیولوجی انجنیری و هایدروجیولوجی معادن 

1166 تن45(ذکور)تأمین برق 1266 تن50(ذکور)نفت و گاز 

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

4326 تن20(اناث)ادارۀ اعمار ساختمانها 4196 تن25(اناث)تکنالوژی مواد عضوی 4156 تن20(اناث)انجنیری اتومیخانیک 

4336 تن20(اناث)شهرسازی 4216 تن25(اناث)تکنالوژی مواد غذایی 4166 تن15(اناث)تأمین برق 

4346 تن20(اناث)مهندسی 4226 تن25(اناث)تکنالوژی مواد غیرعضوی 4176 تن15(اناث)انجنیری آبرسانی و محیط زیست 

4356 تن15(اناث)ساختمانهای صنعتی و مدنی 4186 تن15(اناث)هایدرولیک و ساختمانهای هایدروتخنیکی 

4275 تن25(اناث)انجنیری شبکه 4276 تن20(اناث)سیستم اطالعات جغرافیایی 4236 تن10(اناث)استخراج زیرزمینی معادن 

4285 تن25(اناث)انجنیری کمپیوتر 4286 تن15(اناث)جیودیزی انجنیری 4246 تن10(اناث)انجنیری تفحص و اکتشاف معادن 

4295 تن25(اناث)سیستم های معلوماتی 4296 تن15(اناث)انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی 4256 تن10(اناث)جیولوجی انجنیری و هایدروجیولوجی معادن 

4316 تن15(اناث)راه آهن 4266 تن10(اناث)نفت و گاز 

علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

1211 تن80(ذکور)عمومی صحت عامه1311 تن30(ذکور)انستیزی 1121 تن60(ذکور)ستوماتولوژی عمومی ستوماتولوژی

1411 تن30(ذکور)نرسنگ نرسنگ و قابلگی1321 تن30(ذکور)تکنالوژی البراتوار طبی 1221 تن80(ذکور)عمومی طب

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

4411 تن60(اناث)قابلگی 4211 تن40(اناث)عمومی صحت عامه4121 تن80(اناث)ستوماتولوژی عمومی ستوماتولوژی

4421 تن50(اناث)نرسنگ 4311 تن30(اناث)انستیزی 4221 تن70(اناث)عمومی طب

4321 تن30(اناث)تکنالوژی البراتوار طبی 

( تن5815)ظرفیت مجموعی پوهنتون 

انجنیری

حقوق و علوم 

سیاسی

رشته های تحصیلی عمومی پوهنتون کابل

رشته های تحصیلی صرف برای اناث پوهنتون کابل

رشته های تحصیلی صرف برای اناث پوهنتون پولیتخنیک کابل

رشته های تحصیلی صرف برای ذکور پوهنتون کابل

( تن1365)ظرفیت مجموعی پوهنتون رشته های تحصیلی صرف برای ذکور پوهنتون پولیتخنیک کابل

اداره و پالیسی 

عامه

انجنیری

انستیتیوت تکنالوژی 

معلوماتی و مخابراتی 

وزارت مخابرات

ساختمان های 

ترانسپورتی

انجنیری منابع آب 

و محیط زیست

الکترومیخانیک

جیوماتیک و 

کدستر

رشته های تحصیلی صرف برای ذکور پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا

رشته های تحصیلی صرف برای اناث پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا

( تن670)ظرفیت مجموعی پوهنتون 

اداره و پالیسی 

عامه

انجنیری

انستیتیوت تکنالوژی 

معلوماتی و مخابراتی 

وزارت مخابرات

زراعت

زمین شناسی

کمپیوتر ساینس

محیط زیست

ارتباطات و 

ژورنالیزم

اقتصاد

زبان و ادبیات 

ملی

روانشناسی و 

علوم تربیتی
زراعت

علوم اجتماعی

هنرهای زیبا

روانشناسی و 

علوم تربیتی

الکترومیخانیک

انجنیری منابع آب 

و محیط زیست

علوم متمم صحی

زمین شناسی

زراعت

زبانهای خارجی

ساختمانی

کمپیوتر ساینس

نرسنگ و قابلگی

کمپیوتر ساینس

محیط زیست

ساختمانی

کمپیوتر ساینس

تکنالوژی 

کیمیاوی

علوم متمم صحی

ساختمان های 

ترانسپورتی

جیوماتیک و 

کدستر

جیولوجی و معادن

جیولوجی و معادن

تکنالوژی 

کیمیاوی

www.nexa.gov.af

info@nexa.gov.af
ادارٔہ ملی امتحانات (1/10)د ازموینو ملي اداره 

facebook/NExA97

twitter@NExA_Afg

http://www.nexa.gov.af


۱۳۹۹جدول کود رشتۀ پوهنتونها و مؤسسات تحصیالت عالی دولتی برای امتحان کانکور سال 
تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی
2318 تن60تعلیم و تربیۀ عمومی2218 تن120زبان و ادبیات فارسی دری1118 تن150(ذکور)عمومی تربیت بدنی و علوم ورزشی

2328 تن60تعلیم و تربیۀ قبل از مکتب و ابتدائیه2228 تن100زبان و ادبیات انگلیسی2118 تن60تکنالوژی معلوماتی و آموزشی

2338 تن60مدیریت آموزشی2238 تن100زبان و ادبیات پشتو2128 تن60سیستم های معلوماتی و آموزشی

2348 تن80بیولوژی2248 تن100زبان و ادبیات عربی2138 تن60روانشناسی تعلیم و تربیۀ عقب مانده گان ذهنی

2358 تن80حفاظت محیط زیست2258 تن70زبان و ادبیات ترکی2148 تن60روانشناسی تعلیم و تربیۀ نابینایان

2368 تن80ریاضی2268 تن70زبان و ادبیات روسی2158 تن60روانشناسی تعلیم و تربیۀ ناشنوایان

2378 تن80فزیک2278 تن70تاریخ عمومی2168 تن60تفسیر و حدیث

2388 تن80کیمیا2288 تن70جامعه شناسی2178 تن60فقه و عقیده

2298 تن70جغرافیه2188 تن60روانشناسی عمومی

4118 تن80(اناث)عمومی تربیت بدنی و علوم ورزشی2198 تن60مشاوره و رهنمایی

ننگرهار

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

1163 تن41(ذکور)اقتصاد و توسعۀ زراعتی 1128 تن90(ذکور)تاریخ 1154 تن45(ذکور)ادارۀ عامه 

1173 تن41(ذکور)اگرانومی 1138 تن90(ذکور)ریاضی 1164 تن45(ذکور)پالیسی عامه 

1183 تن41(ذکور)اگری بزنس 1148 تن90(ذکور)زبان و ادبیات پشتو 1174 تن45(ذکور)مدیریت انکشاف 

1193 تن41(ذکور)حفاظۀ نباتات 1158 تن90(ذکور)فزیک 1112 تن37(ذکور)اقتصاد ملی 

1213 تن41(ذکور)علوم حیوانی 1168 تن80(ذکور)کیمیا 1122 تن37(ذکور)امورمالی و بانکی 

1223 تن41(ذکور) (باغداری)هارتیکلچر 1178 تن70(ذکور)بیولوژی 1132 تن37(ذکور)سوداگری 

1187 تن40(ذکور)ارتباطات عامه 1188 تن70(ذکور)جغرافیه 1142 تن37(ذکور) (BBA)منجمنت و ادارۀ تشبثات 

1197 تن40(ذکور)رادیو و تلویزیون 1198 تن50(ذکور)تعلیمات مسلکی 1366 تن82(ذکور)سیول 

1217 تن40(ذکور)مطبوعات 1184 تن41(ذکور)اداره و دیپلوماسی 1376 تن60(ذکور)انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست 

1315 تن80(ذکور)بیولوژی 1194 تن41(ذکور)قضا و څارنوالی 1386 تن46(ذکور)مهندسی 

1325 تن80(ذکور)جیولوجی و معدن 1127 تن100(ذکور)زبان و ادبیات انگلیسی 1421 تن82(ذکور)عمومی طب

1335 تن80(ذکور)ریاضی 1137 تن60(ذکور)زبان و ادبیات پشتو 1365 تن100(ذکور)عمومی علوم وترنری

1345 تن80(ذکور)فزیک 1147 تن60(ذکور)زبان و ادبیات فارسی دری 1375 تن50(ذکور)انجنیری نرم افزار 

1355 تن80(ذکور)کیمیا 1157 تن45(ذکور)زبان و ادبیات عربی 1385 تن50(ذکور)تکنالوژی معلوماتی 

1214 تن80(ذکور)تعلیمات اسالمی شرعیات1167 تن40(ذکور)زبان و ادبیات آلمانی 1395 تن50(ذکور)سیستم های معلوماتی 

1177 تن40(ذکور)زبان و ادبیات هندی 

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

4163 تن17(اناث)اقتصاد و توسعۀ زراعتی 4128 تن80(اناث)کیمیا 4154 تن15(اناث)ادارۀ عامه 

4173 تن17(اناث)اگرانومی 4138 تن70(اناث)بیولوژی 4164 تن15(اناث)پالیسی عامه 

4183 تن17(اناث)اگری بزنس 4148 تن60(اناث)تاریخ 4174 تن15(اناث)مدیریت انکشاف 

4193 تن17(اناث)حفاظۀ نباتات 4158 تن60(اناث)جغرافیه 4112 تن12(اناث)اقتصاد ملی 

4213 تن17(اناث)علوم حیوانی 4168 تن60(اناث)ریاضی 4122 تن12(اناث)امورمالی و بانکی 

4223 تن17(اناث) (باغداری)هارتیکلچر 4178 تن60(اناث)زبان و ادبیات پشتو 4132 تن12(اناث)سوداگری 

4187 تن35(اناث)ارتباطات عامه 4188 تن60(اناث)فزیک 4142 تن12(اناث) (BBA)منجمنت و ادارۀ تشبثات 

4197 تن35(اناث)رادیو و تلویزیون 4198 تن50(اناث)تعلیمات مسلکی 4366 تن22(اناث)انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست 

4217 تن35(اناث)مطبوعات 4184 تن17(اناث)اداره و دیپلوماسی 4376 تن20(اناث)مهندسی 

4315 تن70(اناث)بیولوژی 4194 تن17(اناث)قضا و څارنوالی 4386 تن16(اناث)سیول 

4325 تن70(اناث)جیولوجی و معدن 4127 تن60(اناث)زبان و ادبیات پشتو 4511 تن50(اناث)عمومی طب

4335 تن70(اناث)ریاضی 4137 تن60(اناث)زبان و ادبیات فارسی دری 4365 تن50(اناث)عمومی علوم وترنری

4345 تن70(اناث)فزیک 4147 تن50(اناث)زبان و ادبیات انگلیسی 4375 تن24(اناث)انجنیری نرم افزار 

4355 تن70(اناث)کیمیا 4157 تن45(اناث)زبان و ادبیات عربی 4385 تن24(اناث)تکنالوژی معلوماتی 

4214 تن80(اناث)تعلیمات اسالمی شرعیات4167 تن40(اناث)زبان و ادبیات آلمانی 4395 تن24(اناث)سیستم های معلوماتی 

4177 تن40(اناث)زبان و ادبیات هندی 

هرات

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

1233 تن32(ذکور)اگرانومی 1218 تن30(ذکور)بیولوژی 1224 تن45(ذکور)ادارۀ عامه 

1243 تن32(ذکور)جنگالت و منابع طبیعی 1228 تن30(ذکور)زبان و ادبیات انگلیسی 1234 تن45(ذکور)مدیریت انکشاف 

1253 تن32(ذکور)علوم حیوانی 1238 تن30(ذکور)فزیک 1396 تن50(ذکور)سیول 

1263 تن32(ذکور) (باغداری)هارتیکلچر 1248 تن30(ذکور)کیمیا 1416 تن32(ذکور)مهندسی 

1445 تن28(ذکور)انجنیری نرم افزار 1511 تن40(ذکور)عمومی ستوماتولوژی1415 تن70(ذکور)فزیک 

1455 تن28(ذکور)تکنالوژی معلوماتی 1244 تن80(ذکور)تعلیمات اسالمی شرعیات1425 تن45(ذکور)بیولوژی 

1465 تن28(ذکور)سیستم های معلوماتی 1521 تن66(ذکور)عمومی طب1435 تن40(ذکور)کیمیا 

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

2447 تن120زبان و ادبیات پشتو2398 تن85تاریخ2162 تن48اقتصاد تصدی

2457 تن120زبان و ادبیات فارسی دری2418 تن85تربیت بدنی2172 تن48اقتصاد ملی

2467 تن90زبان و ادبیات انگلیسی2428 تن85جغرافیه2182 تن48امورمالی و بانکی

2477 تن80زبان و ادبیات عربی2438 تن85ریاضی2136 تن48مدیریت شهری

2143 تن41اقتصاد و توسعۀ زراعتی2448 تن85زبان و ادبیات پشتو2146 تن48میکاترونیک

2153 تن41تکنالوژی مواد غذایی2458 تن85زبان و ادبیات فارسی دری2134 تن98قضا و څارنوالی

2163 تن41حفاظۀ نباتات2468 تن85مشاوره2144 تن66اداره و دیپلوماسی

2173 تن41خاکشناسی2478 تن70روانشناسی و علوم تربیتی2125 تن120ریاضیساینس

2487 تن75روابط عمومی2527 تن80گرافیک2517 تن100جامعه شناسیعلوم اجتماعی

2497 تن75ژورنالیزم2537 تن80میناتوری2135 تن150عمومیعلوم وترنری

2547 تن80خطاطی و نقاشی

اداره و پالیسی 

عامه

اقتصاد

انجنیری

کمپیوتر ساینس

زبان و ادبیات

حقوق و علوم 

سیاسی

تعلیم و تربیه

ساینس

زراعت

ژورنالیزم

رشته های تحصیلی عمومی پوهنتون هرات

( تن2120)ظرفیت مجموعی پوهنتون رشته های تحصیلی صرف برای ذکور، عمومی و صرف برای اناث پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

( تن4495)ظرفیت مجموعی پوهنتون 

( تن4020)ظرفیت مجموعی پوهنتون 

ساینس

اقتصاد

انجنیری

آموزش کمپیوتر و 

تکنالوژی معلوماتی

تعلیمات اختصاصی

هنرهای زیبا

تعلیم و تربیه

حقوق و علوم 

سیاسی

علوم اجتماعی

زبان و ادبیات

تعلیم و تربیه

زبان و ادبیات

حقوق و علوم 

سیاسی

تعلیم و تربیه

اداره و پالیسی 

عامه

انجنیری

تعلیمات اسالمی

روانشناسی

اداره و پالیسی 

عامه

اقتصاد

انجنیری

کمپیوتر ساینس

رشته های تحصیلی صرف برای ذکور پوهنتون ننگرهار

رشته های تحصیلی صرف برای اناث پوهنتون ننگرهار

رشته های تحصیلی صرف برای ذکور پوهنتون هرات

ساینس

زراعت

کمپیوتر ساینس

زبان و ادبیات

علوم تربیتی و 

مسلکی

علوم طبیعی

زراعت

ژورنالیزم

زراعت

ژورنالیزم و 

ارتباطات جمعی

www.nexa.gov.af

info@nexa.gov.af
ادارٔہ ملی امتحانات (2/10)د ازموینو ملي اداره 

facebook/NExA97

twitter@NExA_Afg

http://www.nexa.gov.af


۱۳۹۹جدول کود رشتۀ پوهنتونها و مؤسسات تحصیالت عالی دولتی برای امتحان کانکور سال 

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

4233 تن16(اناث)اگرانومی 4218 تن60(اناث)بیولوژی 4224 تن35(اناث)ادارۀ عامه 

4243 تن16(اناث)جنگالت و منابع طبیعی 4228 تن60(اناث)زبان و ادبیات انگلیسی 4234 تن35(اناث)مدیریت انکشاف 

4253 تن16(اناث)علوم حیوانی 4238 تن60(اناث)فزیک 4396 تن16(اناث)سیول 

4263 تن16(اناث) (باغداری)هارتیکلچر 4248 تن60(اناث)کیمیا 4416 تن16(اناث)مهندسی 

4445 تن20(اناث)انجنیری نرم افزار 4521 تن50(اناث)عمومی ستوماتولوژی4415 تن40(اناث)بیولوژی 

4455 تن20(اناث)تکنالوژی معلوماتی 4244 تن80(اناث)تعلیمات اسالمی شرعیات4425 تن40(اناث)کیمیا 

4465 تن20(اناث)سیستم های معلوماتی 4611 تن66(اناث)عمومی طب4435 تن30(اناث)فزیک 

بلخ

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

1227 تن100(ذکور)زبان و ادبیات انگلیسی زبان و ادبیات1258 تن30(ذکور)بیولوژی 1254 تن35(ذکور)ادارۀ عامه 

1273 تن36(ذکور)جنگالت و باغداری 1268 تن30(ذکور)زبان و ادبیات انگلیسی 1264 تن35(ذکور)پالیسی عامه 

1283 تن28(ذکور)علوم حیوانی 1278 تن30(ذکور)فزیک 1274 تن35(ذکور)مدیریت انکشاف 

1284 تن100(ذکور)تعلیمات اسالمی شرعیات1288 تن30(ذکور)کیمیا 1426 تن75(ذکور)تکنالوژی کیمیاوی 

1611 تن74(ذکور)عمومی طب1475 تن40(ذکور)بیولوژی 1436 تن65(ذکور)ساختمانهای صنعتی و مدنی 

1621 تن70(ذکور)عمومی فارمسی1485 تن40(ذکور)ریاضی 1446 تن58(ذکور)انجنیری آب و محیط زیست 

1525 تن28(ذکور)انجنیری نرم افزار 1495 تن40(ذکور)فزیک 1456 تن58(ذکور)انجنیری پطرولیم 

1535 تن28(ذکور)سیستم های معلوماتی 1515 تن40(ذکور)کیمیا 1466 تن58(ذکور)انجنیری معدن 

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

2154 تن66اداره و دیپلوماسی2488 تن80تاریخ2192 تن74احصائیه و ایکونومتری

2164 تن66قضا و څارنوالی2498 تن80جغرافیه2212 تن74اقتصاد ملی

2557 تن160زبان و ادبیات فارسی دری2518 تن80روانشناسی و علوم تربیتی2222 تن74امورمالی و بانکی

2567 تن150زبان و ادبیات اوزبیکی2528 تن80ریاضی2232 تن74(BBA)منجمنت و ادارۀ تشبثات 

2577 تن150زبان و ادبیات پشتو2538 تن80زبان و ادبیات پشتو2156 تن98ساختمانهای هایدروتخنیکیانجنیری

2587 تن150زبان و ادبیات عربی2548 تن80زبان و ادبیات فارسی دری2637 تن75باستان شناسی

2183 تن48اقتصاد و توسعۀ زراعتی2558 تن80علوم و فرهنگ اسالمی2647 تن75تاریخ

2193 تن48اگرانومی2597 تن80ارتباطات2657 تن75روانشناسی

2213 تن48علوم خاکشناسی2617 تن80روابط عمومی2667 تن75هنرهای زیبا

2223 تن40اگری بزنس2627 تن80ژورنالیزم2145 تن150عمومیعلوم وترنری

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

4227 تن60(اناث)زبان و ادبیات انگلیسی زبان و ادبیات4258 تن60(اناث)بیولوژی 4254 تن35(اناث)ادارۀ عامه 

4273 تن20(اناث)علوم حیوانی 4268 تن60(اناث)زبان و ادبیات انگلیسی 4264 تن35(اناث)پالیسی عامه 

4283 تن12(اناث)جنگالت و باغداری 4278 تن60(اناث)فزیک 4274 تن35(اناث)مدیریت انکشاف 

4284 تن100(اناث)تعلیمات اسالمی شرعیات4288 تن60(اناث)کیمیا 4426 تن42(اناث)ساختمانهای صنعتی و مدنی 

4621 تن42(اناث)عمومی طب4475 تن50(اناث)بیولوژی 4436 تن32(اناث)تکنالوژی کیمیاوی 

4711 تن80(اناث)عمومی فارمسی4485 تن50(اناث)ریاضی 4446 تن33(اناث)انجنیری آب و محیط زیست 

4525 تن20(اناث)انجنیری نرم افزار 4495 تن50(اناث)فزیک 4456 تن33(اناث)انجنیری پطرولیم 

4535 تن20(اناث)سیستم های معلوماتی 4515 تن50(اناث)کیمیا 4466 تن33(اناث)انجنیری معدن 

کندهار

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

1298 تن55(ذکور)زبان و ادبیات انگلیسی 1294 تن100(ذکور)عمومی اداره و پالیسی عامه1476 تن108(ذکور)سیول 

1318 تن50(ذکور)آموزش کمپیوتر 1334 تن80(ذکور)تعلیمات اسالمی شرعیات1486 تن58(ذکور)انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست 

1314 تن40(ذکور)اداره و دیپلوماسی 1711 تن73(ذکور)عمومی طب1496 تن49(ذکور)مهندسی 

1324 تن40(ذکور)قضا و څارنوالی 1545 تن98(ذکور)عمومی کمپیوتر ساینس

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

2166 تن83انرژیانجنیری2618 تن100ریاضی2242 تن164(BBA)منجمنت و ادارۀ تشبثات اقتصاد

2677 تن150زبان و ادبیات انگلیسی2628 تن100زبان و ادبیات پشتو2568 تن100بیولوژی

2687 تن150زبان و ادبیات پشتو2638 تن100زبان و ادبیات فارسی دری2578 تن100تاریخ

2697 تن75رادیو و تلویزیون2648 تن100علوم و فرهنگ اسالمی2588 تن100تربیت بدنی

2717 تن75مطبوعات2658 تن100فزیک2598 تن100جغرافیه

2668 تن100کیمیا

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

4298 تن25(اناث)زبان و ادبیات انگلیسی 4294 تن120(اناث)عمومی اداره و پالیسی عامه4476 تن25(اناث)انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست 

4318 تن20(اناث)آموزش کمپیوتر 4334 تن50(اناث)تعلیمات اسالمی شرعیات4486 تن25(اناث)مهندسی 

4314 تن25(اناث)اداره و دیپلوماسی 4721 تن34(اناث)عمومی طب4496 تن16(اناث)سیول 

4324 تن25(اناث)قضا و څارنوالی 4545 تن26(اناث)عمومی کمپیوتر ساینس

علوم زراعتی و تکنالوژی افغانستان

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

4843 تن19(اناث)اگرانومی 2373 تن59اقتصاد و توسعۀ زراعتی1843 تن40(ذکور)اگرانومی 

4853 تن19(اناث) (باغداری)هارتیکلچر 2383 تن59حفاظۀ نباتات1853 تن40(ذکور) (باغداری)هارتیکلچر 

4785 تن30(اناث)عمومی علوم وترنری2393 تن59علوم حیوانی1785 تن70(ذکور)عمومی علوم وترنری

2413 تن41اگری بزنس

رشته های تحصیلی صرف برای اناث پوهنتون کندهار

رشته های تحصیلی صرف برای ذکور، عمومی و صرف برای اناث پوهنتون علوم زراعتی و تکنالوژی افغانستان

رشته های تحصیلی عمومی پوهنتون بلخ

رشته های تحصیلی صرف برای اناث پوهنتون بلخ

رشته های تحصیلی صرف برای ذکور پوهنتون کندهار

تعلیم و تربیه

زراعت

( تن436)ظرفیت مجموعی پوهنتون 

تعلیم و تربیه

تعلیم و تربیه

ساینس

تعلیم و تربیه

ژورنالیزم و 

ارتباطات جمعی

تعلیم و تربیه

ساینس

اداره و پالیسی 

عامه

انجنیری

ساینس

اداره و پالیسی 

عامه

رشته های تحصیلی صرف برای اناث پوهنتون هرات

( تن4805)ظرفیت مجموعی پوهنتون رشته های تحصیلی صرف برای ذکور پوهنتون بلخ

انجنیری

انجنیری معدن و 

محیط زیست

اقتصاد

علوم اجتماعی

اداره و پالیسی 

عامه

انجنیری

زراعت

کمپیوتر ساینس

حقوق و علوم 

سیاسی

زبان و ادبیات

زراعت

زراعت

کمپیوتر ساینس

ژورنالیزم

تعلیم و تربیه

حقوق و علوم 

سیاسی

زراعت

زراعت

کمپیوتر ساینس

تعلیم و تربیه

حقوق و علوم 

سیاسی

زبان و ادبیات

رشته های تحصیلی عمومی پوهنتون کندهار

( تن2839)ظرفیت مجموعی پوهنتون 

انجنیری معدن و 

محیط زیست

زراعت

تعلیم و تربیه

انجنیری

انجنیری

www.nexa.gov.af

info@nexa.gov.af
ادارٔہ ملی امتحانات (3/10)د ازموینو ملي اداره 

facebook/NExA97

twitter@NExA_Afg

http://www.nexa.gov.af


۱۳۹۹جدول کود رشتۀ پوهنتونها و مؤسسات تحصیالت عالی دولتی برای امتحان کانکور سال 
شیخ زاید خوست

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

1237 تن45(ذکور)زبان و ادبیات انگلیسی زبان و ادبیات1328 تن95(ذکور)بیولوژی 1152 تن30(ذکور)اقتصاد ملی 

1293 تن37(ذکور)اگرانومی 1338 تن95(ذکور)ریاضی 1162 تن30(ذکور)امورمالی و بانکی 

1313 تن37(ذکور)علوم حیوانی 1348 تن95(ذکور)فزیک 1172 تن30(ذکور) (BBA)منجمنت و ادارۀ تشبثات 

1323 تن37(ذکور) (باغداری)هارتیکلچر 1358 تن95(ذکور)کیمیا 1516 تن66(ذکور)برق 

1333 تن30(ذکور)اقتصاد و توسعۀ زراعتی 1247 تن45(ذکور)تاریخ و جغرافیه 1526 تن66(ذکور)سیول 

1343 تن30(ذکور)حفاظۀ نباتات 1257 تن45(ذکور)فلسفه و جامعه شناسی 1536 تن66(ذکور)مهندسی 

1353 تن26(ذکور)اگری بزنس 1555 تن41(ذکور)تکنالوژی معلوماتی 1344 تن35(ذکور)اداره و دیپلوماسی 

1721 تن65(ذکور)عمومی طب1565 تن41(ذکور)سیستم های معلوماتی 1354 تن35(ذکور)قضا و څارنوالی 

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

2767 تن75ارتباطات عامه2757 تن75زبان و ادبیات عربیزبان و ادبیات2727 تن80زبان و ادبیات پشتو

2777 تن75ژورنالیزم2174 تن80تعلیمات اسالمیشرعیات2737 تن80زبان و ادبیات فارسی دری

2155 تن150عمومیعلوم وترنری2747 تن75زبان و ادبیات اردو

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

4237 تن35(اناث)زبان و ادبیات انگلیسی زبان و ادبیات4328 تن30(اناث)بیولوژی 4152 تن20(اناث)اقتصاد ملی 

4293 تن20(اناث)اقتصاد و توسعۀ زراعتی 4338 تن30(اناث)ریاضی 4162 تن20(اناث)امورمالی و بانکی 

4313 تن20(اناث)حفاظۀ نباتات 4348 تن30(اناث)فزیک 4172 تن20(اناث) (BBA)منجمنت و ادارۀ تشبثات 

4323 تن15(اناث)اگری بزنس 4358 تن30(اناث)کیمیا 4516 تن16(اناث)برق 

4333 تن12(اناث)اگرانومی 4247 تن30(اناث)تاریخ و جغرافیه 4526 تن16(اناث)سیول 

4343 تن12(اناث)علوم حیوانی 4257 تن30(اناث)فلسفه و جامعه شناسی 4536 تن16(اناث)مهندسی 

4353 تن12(اناث) (باغداری)هارتیکلچر 4555 تن20(اناث)تکنالوژی معلوماتی 4344 تن26(اناث)اداره و دیپلوماسی 

4811 تن42(اناث)عمومی طب4565 تن20(اناث)سیستم های معلوماتی 4354 تن26(اناث)قضا و څارنوالی 

پکتیا

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

1267 تن50(ذکور)زبان و ادبیات انگلیسی 1368 تن50(ذکور)آموزش کمپیوتر 1182 تن40(ذکور)امورمالی و بانکی 

1277 تن50(ذکور)زبان و ادبیات پشتو 1378 تن50(ذکور)زبان و ادبیات انگلیسی 1192 تن40(ذکور) (BBA)منجمنت و ادارۀ تشبثات 

1287 تن50(ذکور)زبان و ادبیات فارسی دری 1388 تن50(ذکور)زبان و ادبیات پشتو 1546 تن66(ذکور)تأمین برق 

1297 تن50(ذکور)ژورنالیزم 1398 تن50(ذکور)زبان و ادبیات فارسی دری 1556 تن58(ذکور)سیول 

1363 تن42(ذکور)اقتصاد و توسعۀ زراعتی 1418 تن50(ذکور)علوم و فرهنگ اسالمی 1566 تن58(ذکور)مهندسی 

1373 تن42(ذکور)اگرانومی 1428 تن45(ذکور)بیولوژی 1364 تن84(ذکور)اداره و دیپلوماسی 

1383 تن42(ذکور)جنگالت و منابع طبیعی 1438 تن45(ذکور)تاریخ 1374 تن84(ذکور)قضا و څارنوالی 

1393 تن42(ذکور)حفاظۀ نباتات 1448 تن45(ذکور)جغرافیه 1811 تن73(ذکور)عمومی طب

1413 تن42(ذکور)علوم حیوانی 1458 تن45(ذکور)ریاضی 1575 تن32(ذکور)انجنیری شبکه 

1423 تن42(ذکور) (باغداری)هارتیکلچر 1468 تن45(ذکور)فزیک 1585 تن32(ذکور)سیستم های معلوماتی 

1478 تن45(ذکور)کیمیا 

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

4267 تن25(اناث)زبان و ادبیات انگلیسی 4368 تن30(اناث)بیولوژی 4182 تن26(اناث)امورمالی و بانکی 

4277 تن25(اناث)زبان و ادبیات پشتو 4378 تن30(اناث)تاریخ 4192 تن26(اناث) (BBA)منجمنت و ادارۀ تشبثات 

4287 تن25(اناث)زبان و ادبیات فارسی دری 4388 تن30(اناث)جغرافیه 4546 تن41(اناث)سیول 

4297 تن25(اناث)ژورنالیزم 4398 تن30(اناث)ریاضی 4556 تن41(اناث)مهندسی 

4363 تن20(اناث)اقتصاد و توسعۀ زراعتی 4418 تن30(اناث)فزیک 4566 تن33(اناث)تأمین برق 

4373 تن20(اناث)اگرانومی 4428 تن30(اناث)کیمیا 4364 تن40(اناث)اداره و دیپلوماسی 

4383 تن20(اناث)جنگالت و منابع طبیعی 4438 تن25(اناث)آموزش کمپیوتر 4374 تن40(اناث)قضا و څارنوالی 

4393 تن20(اناث)حفاظۀ نباتات 4448 تن25(اناث)زبان و ادبیات انگلیسی 4821 تن49(اناث)عمومی طب

4413 تن20(اناث)علوم حیوانی 4458 تن25(اناث)زبان و ادبیات پشتو 4575 تن16(اناث)انجنیری شبکه 

4423 تن20(اناث) (باغداری)هارتیکلچر 4468 تن25(اناث)زبان و ادبیات فارسی دری 4585 تن16(اناث)سیستم های معلوماتی 

4478 تن25(اناث)علوم و فرهنگ اسالمی 

البیرونی

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

1433 تن36(ذکور)اگرانومی 1488 تن45(ذکور)فزیک 1576 تن54(ذکور)سیول انجنیری

1443 تن36(ذکور)علوم حیوانی 1498 تن45(ذکور)کیمیا 1317 تن70(ذکور)زبان و ادبیات انگلیسی زبان و ادبیات

1453 تن36(ذکور) (باغداری)هارتیکلچر 1518 تن40(ذکور)ریاضی 1384 تن80(ذکور)تعلیمات اسالمی شرعیات

1528 تن35(ذکور)بیولوژی 

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

2184 تن57اداره و دیپلوماسی2252 تن63امورمالی و بانکی2176 تن67تأمین برقانجنیری

2194 تن57قضا و څارنوالی2262 تن63(BBA)منجمنت و ادارۀ تشبثات 2787 تن120زبان و ادبیات فارسی دری

2827 تن75رادیو و تلویزیون2678 تن70تاریخ2797 تن80زبان و ادبیات پشتو

2837 تن75مطبوعات2688 تن70جغرافیه2817 تن80زبان و ادبیات عربی

2698 تن70علوم و فرهنگ اسالمی2111 تن98عمومیطب

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

4433 تن14(اناث)اگرانومی 4488 تن35(اناث)بیولوژی 4576 تن13(اناث)سیول انجنیری

4443 تن14(اناث)علوم حیوانی 4498 تن30(اناث)ریاضی 4317 تن50(اناث)زبان و ادبیات انگلیسی زبان و ادبیات

4453 تن14(اناث) (باغداری)هارتیکلچر 4518 تن25(اناث)فزیک 4384 تن80(اناث)تعلیمات اسالمی شرعیات

4528 تن25(اناث)کیمیا 

رشته های تحصیلی عمومی پوهنتون شیخ زاید خوست

رشته های تحصیلی صرف برای اناث پوهنتون شیخ زاید خوست

رشته های تحصیلی صرف برای ذکور پوهنتون پکتیا

رشته های تحصیلی صرف برای اناث پوهنتون پکتیا

رشته های تحصیلی صرف برای ذکور پوهنتون شیخ زاید خوست

اقتصاد

انجنیری

حقوق و علوم 

سیاسی

کمپیوتر ساینس

زبان و ادبیات

اقتصاد

انجنیری

حقوق و علوم 

سیاسی

رشته های تحصیلی صرف برای اناث پوهنتون البیرونی

تعلیم و تربیه

( تن2455)ظرفیت مجموعی پوهنتون 

( تن2392)ظرفیت مجموعی پوهنتون 

( تن1822)ظرفیت مجموعی پوهنتون 

رشته های تحصیلی عمومی پوهنتون البیرونی

زبان و ادبیات

اقتصاد

انجنیری

حقوق و علوم 

سیاسی

اقتصاد

انجنیری

تعلیم و تربیه

حقوق و علوم 

سیاسی

کمپیوتر ساینس

زبان و ادبیات

زراعت

تعلیم و تربیه

اقتصاد

زراعت

زراعت

ژورنالیزم

زراعت

زبان و ادبیات

زراعت

رشته های تحصیلی صرف برای ذکور پوهنتون البیرونی

کمپیوتر ساینس

علوم اجتماعی

تعلیم و تربیه

تعلیم و تربیه

علوم اجتماعی

کمپیوتر ساینس

تعلیم و تربیه

تعلیم و تربیه

حقوق و علوم 

سیاسی

ژورنالیزم

زراعت

www.nexa.gov.af

info@nexa.gov.af
ادارٔہ ملی امتحانات (4/10)د ازموینو ملي اداره 

facebook/NExA97

twitter@NExA_Afg

http://www.nexa.gov.af


۱۳۹۹جدول کود رشتۀ پوهنتونها و مؤسسات تحصیالت عالی دولتی برای امتحان کانکور سال 
بامیان

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

1394 تن40(ذکور)تعلیمات اسالمی 1463 تن40(ذکور)اقتصاد و توسعۀ زراعتی 1212 تن40(ذکور)احصائیه و کمپیوتر 

1414 تن20(ذکور)فقه جعفری 1473 تن40(ذکور)اگرانومی 1222 تن40(ذکور)اقتصاد ملی 

1327 تن45(ذکور)باستان شناسی 1483 تن40(ذکور)پاراکلینیک 1232 تن40(ذکور)بانکداری و تجارت 

1337 تن45(ذکور)تاریخ 1493 تن40(ذکور)جنگالت و منابع طبیعی 1242 تن40(ذکور) (BBA)منجمنت و ادارۀ تشبثات 

1347 تن45(ذکور)توریزم 1513 تن40(ذکور)خاکشناسی و آبیاری 1538 تن40(ذکور)آموزش کمپیوتر 

1357 تن45(ذکور)جامعه شناسی 1523 تن40(ذکور)علوم حیوانی 1548 تن40(ذکور)پیداگوژی 

1367 تن45(ذکور)فلسفه 1533 تن40(ذکور) (باغداری)هارتیکلچر 1558 تن40(ذکور)روانشناسی 

1655 تن40(ذکور)ریاضی 1595 تن40(ذکور)استخراج معادن مواد مفیدۀ جامد 1568 تن40(ذکور)زبان و ادبیات انگلیسی 

1665 تن40(ذکور)فزیک 1615 تن40(ذکور)انجنیری محیط زیست 1578 تن40(ذکور)زبان و ادبیات پشتو 

1675 تن40(ذکور)کیمیا 1625 تن40(ذکور)جیودیزی انجنیری 1588 تن40(ذکور)زبان و ادبیات فارسی دری 

1685 تن30(ذکور)بیولوژی 1635 تن40(ذکور)جیولوجی 1598 تن40(ذکور)مدیریت آموزشی 

1645 تن35(ذکور)جغرافیه 

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

4394 تن20(اناث)تعلیمات اسالمی 4463 تن20(اناث)اقتصاد و توسعۀ زراعتی 4222 تن20(اناث)اقتصاد ملی 

4414 تن10(اناث)فقه جعفری 4473 تن20(اناث)پاراکلینیک 4232 تن20(اناث)بانکداری و تجارت 

4327 تن25(اناث)باستان شناسی 4483 تن20(اناث)خاکشناسی و آبیاری 4242 تن20(اناث) (BBA)منجمنت و ادارۀ تشبثات 

4337 تن25(اناث)تاریخ 4493 تن15(اناث)اگرانومی 4538 تن20(اناث)آموزش کمپیوتر 

4347 تن25(اناث)توریزم 4513 تن15(اناث)جنگالت و منابع طبیعی 4548 تن20(اناث)پیداگوژی 

4357 تن25(اناث)جامعه شناسی 4523 تن15(اناث)علوم حیوانی 4558 تن20(اناث)روانشناسی 

4367 تن25(اناث)فلسفه 4533 تن15(اناث) (باغداری)هارتیکلچر 4568 تن20(اناث)زبان و ادبیات انگلیسی 

4655 تن30(اناث)بیولوژی 4595 تن25(اناث)جغرافیه 4578 تن20(اناث)زبان و ادبیات پشتو 

4665 تن20(اناث)ریاضی 4615 تن20(اناث)استخراج معادن مواد مفیدۀ جامد 4588 تن20(اناث)زبان و ادبیات فارسی دری 

4675 تن20(اناث)فزیک 4625 تن20(اناث)انجنیری محیط زیست 4598 تن20(اناث)مدیریت آموزشی 

4685 تن20(اناث)کیمیا 4635 تن20(اناث)جیودیزی انجنیری 

4645 تن20(اناث)جیولوجی 

جوزجان

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

1718 تن40(ذکور)زبان و ادبیات پشتو 1252 تن70(ذکور)امورمالی و بانکی 1586 تن45(ذکور)تأمین برق مؤسساتی 

1728 تن40(ذکور)زبان و ادبیات ترکمنی 1262 تن70(ذکور) (BBA)منجمنت و ادارۀ تشبثات 1596 تن45(ذکور)تکنالوژی مواد عضوی 

1738 تن40(ذکور)فزیک 1618 تن45(ذکور)زبان و ادبیات فارسی دری 1616 تن45(ذکور)تکنالوژی مواد غذایی 

1686 تن40(ذکور)ساختمانهای صنعتی و مدنی 1628 تن40(ذکور)کیمیا 1626 تن45(ذکور)تکنالوژی مواد غیرعضوی 

1696 تن40(ذکور)ساختمانهای هایدروتخنیکی 1638 تن40(ذکور)آموزش کمپیوتر 1636 تن45(ذکور)استخراج معادن جامد 

1716 تن40(ذکور)مهندسی 1648 تن40(ذکور)بیولوژی 1646 تن45(ذکور)اکتشاف مواد مفیدۀ جامد 

1377 تن40(ذکور)تاریخ 1658 تن40(ذکور)تاریخ 1656 تن45(ذکور)جیودیزی انجنیری 

1387 تن40(ذکور)روانشناسی 1668 تن40(ذکور)جغرافیه 1666 تن45(ذکور)حفاظت محیط زیست 

1397 تن40(ذکور)زبان و ادبیات اوزبیکی 1678 تن40(ذکور)ریاضی 1676 تن45(ذکور)نفت و گاز 

1417 تن40(ذکور)زبان و ادبیات ترکی 1688 تن40(ذکور)زبان و ادبیات انگلیسی 1424 تن54(ذکور)اداره و دیپلوماسی 

1427 تن40(ذکور)ژورنالیزم 1698 تن40(ذکور)زبان و ادبیات اوزبیکی 1434 تن54(ذکور)قضا و څارنوالی 

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

4718 تن20(اناث)زبان و ادبیات ترکمنی 4252 تن35(اناث)امورمالی و بانکی 4586 تن25(اناث)تأمین برق مؤسساتی 

4728 تن20(اناث)فزیک 4262 تن35(اناث) (BBA)منجمنت و ادارۀ تشبثات 4596 تن25(اناث)تکنالوژی مواد عضوی 

4738 تن20(اناث)کیمیا 4618 تن25(اناث)زبان و ادبیات فارسی دری 4616 تن25(اناث)تکنالوژی مواد غذایی 

4686 تن20(اناث)ساختمانهای صنعتی و مدنی 4628 تن20(اناث)آموزش کمپیوتر 4626 تن25(اناث)تکنالوژی مواد غیر عضوی 

4696 تن20(اناث)ساختمانهای هایدروتخنیکی 4638 تن20(اناث)بیولوژی 4636 تن25(اناث)استخراج معادن جامد 

4716 تن20(اناث)مهندسی 4648 تن20(اناث)تاریخ 4646 تن25(اناث)اکتشاف مواد مفیدۀ جامد 

4377 تن20(اناث)تاریخ 4658 تن20(اناث)جغرافیه 4656 تن25(اناث)جیودیزی انجنیری 

4387 تن20(اناث)روانشناسی 4668 تن20(اناث)ریاضی 4666 تن25(اناث)حفاظت محیط زیست 

4397 تن20(اناث)زبان و ادبیات ترکی 4678 تن20(اناث)زبان و ادبیات انگلیسی 4676 تن25(اناث)نفت و گاز 

4417 تن20(اناث)زبان وادبیات اوزبیکی 4688 تن20(اناث)زبان و ادبیات اوزبیکی 4424 تن26(اناث)اداره و دیپلوماسی 

4427 تن20(اناث)ژورنالیزم 4698 تن20(اناث)زبان و ادبیات پشتو 4434 تن26(اناث)قضا و څارنوالی 

تخار

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

2214 تن70اداره و دیپلوماسی2272 تن70امورمالی و بانکی1444 تن80(ذکور)تعلیمات اسالمی شرعیات

2224 تن70قضا و څارنوالی2282 تن70(BBA)منجمنت و ادارۀ تشبثات 2718 تن80آموزش کمپیوتر

2847 تن150زبان و ادبیات فارسی دری2186 تن65برق و الکترونیک2728 تن80زبان و ادبیات فارسی دری

2857 تن80زبان و ادبیات انگلیسی2196 تن65جیولوجی و معدن2738 تن70بیولوژی

2867 تن80زبان و ادبیات اوزبیکی2216 تن65سیول2748 تن70تاریخ

2877 تن80زبان و ادبیات پشتو2233 تن60اقتصاد و توسعۀ زراعتی2758 تن70جغرافیه

2887 تن80زبان و ادبیات عربی2243 تن60اگرانومی2768 تن70ریاضی 

2253 تن60علوم حیوانی2778 تن70فزیک

4444 تن80(اناث)تعلیمات اسالمی شرعیات2263 تن60(باغداری)هارتیکلچر 2788 تن70کیمیا

تکنالوژی کیمیاوی

جیولوجی و معادن

رشته های تحصیلی صرف برای اناث پوهنتون جوزجان

( تن1925)ظرفیت مجموعی پوهنتون رشته های تحصیلی صرف برای ذکور، عمومی و صرف برای اناث پوهنتون تخار

حقوق و علوم 

سیاسی

تعلیم و تربیه

انجنیری

اقتصاد

تعلیم و تربیه

اقتصاد

زبان و ادبیات

زراعت

تکنالوژی کیمیاوی

جیولوجی و معادن

حقوق و علوم 

سیاسی

تعلیم و تربیه

اقتصاد

زراعت

زمین شناسی

زمین شناسی

رشته های تحصیلی صرف برای ذکور پوهنتون بامیان

رشته های تحصیلی صرف برای اناث پوهنتون بامیان

( تن2210)ظرفیت مجموعی پوهنتون رشته های تحصیلی صرف برای ذکور پوهنتون جوزجان

اقتصاد

تعلیم و تربیه

اقتصاد

تعلیم و تربیه

زراعت

شرعیات

علوم اجتماعی

علوم طبیعی

شرعیات

علوم اجتماعی

( تن2040)ظرفیت مجموعی پوهنتون 

علوم اجتماعی

تعلیم و تربیه

ساختمانی

علوم اجتماعی

حقوق و علوم 

سیاسی

علوم طبیعی

تعلیم و تربیه

ساختمانی

www.nexa.gov.af

info@nexa.gov.af
ادارٔہ ملی امتحانات (5/10)د ازموینو ملي اداره 

facebook/NExA97

twitter@NExA_Afg
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۱۳۹۹جدول کود رشتۀ پوهنتونها و مؤسسات تحصیالت عالی دولتی برای امتحان کانکور سال 
کندز

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

2898 تن70علوم و فرهنگ اسالمی2798 تن70بیولوژی2292 تن50اقتصاد ملی

2918 تن70فزیک2818 تن70تاریخ2312 تن50امورمالی و بانکی

2928 تن70کیمیا2828 تن70تربیت بدنی2234 تن50اداره و دیپلوماسی

2273 تن50اقتصاد و توسعۀ زراعتی2838 تن70جغرافیه2244 تن50قضا و څارنوالی

2283 تن50اگرانومی2848 تن70روانشناسی2165 تن120عمومیعلوم وترنری

2293 تن50علوم حیوانی2858 تن70ریاضی2175 تن50انجنیری نرم افزار

2313 تن50(باغداری)هارتیکلچر 2868 تن70زبان و ادبیات انگلیسی2185 تن50تکنالوژی معلوماتی

2323 تن40اگری بزنس2878 تن70زبان و ادبیات پشتو2195 تن50سیستم های معلوماتی

2888 تن70زبان و ادبیات فارسی دری

غزنی

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

1437 تن54(ذکور)زبان و ادبیات انگلیسی 1748 تن54(ذکور)آموزش کمپیوتر 1272 تن84(ذکور)امورمالی و بانکی 

1447 تن54(ذکور)زبان و ادبیات پشتو 1758 تن54(ذکور)بیولوژی 1282 تن84(ذکور) (BBA)منجمنت و ادارۀ تشبثات 

1457 تن54(ذکور)زبان و ادبیات عربی 1768 تن54(ذکور)تاریخ 1543 تن57(ذکور)اقتصاد و توسعۀ زراعتی 

1467 تن54(ذکور)زبان و ادبیات فارسی دری 1778 تن54(ذکور)ریاضی 1553 تن57(ذکور)اگرانومی 

1454 تن54(ذکور)تعلیمات اسالمی شرعیات1788 تن54(ذکور)فزیک 1563 تن57(ذکور) (باغداری)هارتیکلچر 

1798 تن54(ذکور)کیمیا 

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

4437 تن26(اناث)زبان و ادبیات انگلیسی 4748 تن26(اناث)آموزش کمپیوتر 4272 تن40(اناث)امورمالی و بانکی 

4447 تن26(اناث)زبان و ادبیات پشتو 4758 تن26(اناث)بیولوژی 4282 تن40(اناث) (BBA)منجمنت و ادارۀ تشبثات 

4457 تن26(اناث)زبان و ادبیات عربی 4768 تن26(اناث)تاریخ 4543 تن28(اناث)اقتصاد و توسعۀ زراعتی 

4467 تن26(اناث)زبان و ادبیات فارسی دری 4778 تن26(اناث)ریاضی 4553 تن28(اناث)اگرانومی 

4454 تن26(اناث)تعلیمات اسالمی شرعیات4788 تن26(اناث)فزیک 4563 تن28(اناث) (باغداری)هارتیکلچر 

4798 تن26(اناث)کیمیا 

تخنیکی و انجنیری غزنی

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

2276 تن100تأمین برقجیولوجی و معادن2256 تن100انجنیری سیول2246 تن100انجنیری انرژیجیولوجی و معادن

2266 تن100انجنیری معدن

بغالن

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

1573 تن40(ذکور)اقتصاد و توسعۀ زراعتی 1726 تن54(ذکور)استخراج معدن و موادمفیدۀ جامد 1477 تن45(ذکور)جامعه شناسی 

1583 تن40(ذکور)اگرانومی 1736 تن50(ذکور)سیول 1487 تن45(ذکور)زبان و ادبیات انگلیسی 

1593 تن40(ذکور)حفاظۀ نباتات 1818 تن45(ذکور)آموزش کمپیوتر 1497 تن45(ذکور)زبان و ادبیات اوزبیکی 

1613 تن40(ذکور)خاکشناسی و آبیاری 1828 تن45(ذکور)بیولوژی 1517 تن45(ذکور)زبان و ادبیات پشتو 

1623 تن40(ذکور)علوم حیوانی 1838 تن45(ذکور)تاریخ 1527 تن45(ذکور)زبان و ادبیات عربی 

1633 تن40(ذکور)هارتیکلچر و جنگالت 1848 تن45(ذکور)جغرافیه 1537 تن45(ذکور)زبان و ادبیات فارسی دری 

1547 تن50(ذکور)رادیو و تلویزیون 1858 تن45(ذکور)ریاضی 1292 تن34(ذکور)احصائیه و کمپیوتر 

1557 تن50(ذکور)مطبوعات 1868 تن45(ذکور)علوم و فرهنگ اسالمی 1312 تن34(ذکور)بانکداری و تجارت 

1464 تن60(ذکور)تعلیمات اسالمی شرعیات1878 تن45(ذکور)فزیک 1322 تن34(ذکور) (BBA)منجمنت و ادارۀ تشبثات 

1888 تن45(ذکور)کیمیا 

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

4573 تن20(اناث)اقتصاد و توسعۀ زراعتی 4726 تن30(اناث)سیول 4477 تن25(اناث)جامعه شناسی 

4583 تن20(اناث)اگرانومی 4736 تن26(اناث)استخراج معدن و موادمفیدۀ جامد 4487 تن25(اناث)زبان و ادبیات انگلیسی 

4593 تن20(اناث)حفاظۀ نباتات 4818 تن25(اناث)آموزش کمپیوتر 4497 تن25(اناث)زبان و ادبیات اوزبیکی 

4613 تن20(اناث)خاکشناسی و آبیاری 4828 تن25(اناث)بیولوژی 4517 تن25(اناث)زبان و ادبیات پشتو 

4623 تن20(اناث)علوم حیوانی 4838 تن25(اناث)تاریخ 4527 تن25(اناث)زبان و ادبیات عربی 

4633 تن20(اناث)هارتیکلچر و جنگالت 4848 تن25(اناث)جغرافیه 4537 تن25(اناث)زبان و ادبیات فارسی دری 

4547 تن25(اناث)رادیو و تلویزیون 4858 تن25(اناث)ریاضی 4292 تن16(اناث)احصائیه و کمپیوتر 

4557 تن25(اناث)مطبوعات 4868 تن25(اناث)علوم و فرهنگ اسالمی 4312 تن16(اناث)بانکداری و تجارت 

4464 تن60(اناث)تعلیمات اسالمی شرعیات4878 تن25(اناث)فزیک 4322 تن16(اناث) (BBA)منجمنت و ادارۀ تشبثات 

4888 تن25(اناث)کیمیا 

(کنر)سیدجمال الدین افغانی 

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

1918 تن54(ذکور)روانشناسی 1474 تن65(ذکور)تعلیمات اسالمی شرعیات1332 تن54(ذکور)اقتصاد ملی 

1928 تن54(ذکور)ریاضی و فزیک 1695 تن50(ذکور)انجنیری نرم افزار 1342 تن54(ذکور) (BBA)منجمنت و ادارۀ تشبثات 

1938 تن54(ذکور)زبان و ادبیات انگلیسی 1715 تن50(ذکور)تکنالوژی معلوماتی 1643 تن35(ذکور)اقتصاد و توسعۀ زراعتی 

1948 تن54(ذکور)زبان و ادبیات پشتو 1978 تن54(ذکور)تاریخ و جغرافیه 1653 تن35(ذکور)اگرانومی 

1958 تن54(ذکور)زبان و ادبیات عربی 1898 تن54(ذکور)بیولوژی 1663 تن35(ذکور)جنگلداری و منابع طبیعی 

1968 تن54(ذکور)کیمیا 1673 تن35(ذکور)علوم حیوانی 

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

4928 تن26(اناث)روانشناسی 4474 تن35(اناث)تعلیمات اسالمی شرعیات4332 تن26(اناث)اقتصاد ملی 

4938 تن26(اناث)ریاضی و فزیک 4695 تن25(اناث)انجنیری نرم افزار 4342 تن26(اناث) (BBA)منجمنت و ادارۀ تشبثات 

4948 تن26(اناث)زبان و ادبیات عربی 4715 تن25(اناث)تکنالوژی معلوماتی 4643 تن15(اناث)اقتصاد و توسعۀ زراعتی 

4958 تن26(اناث)زبان و ادبیات انگلیسی 4898 تن26(اناث)بیولوژی 4653 تن15(اناث)اگرانومی 

4968 تن26(اناث)زبان و ادبیات پشتو 4918 تن26(اناث)تاریخ و جغرافیه 4663 تن15(اناث)جنگلداری و منابع طبیعی 

4978 تن26(اناث)کیمیا 4673 تن15(اناث)علوم حیوانی 

زراعت

زبان و ادبیات

جیولوجی و 

معادن

تعلیم و تربیه

زراعت

ژورنالیزم
اقتصاد

تعلیم و تربیه

انجنیری

ژورنالیزم

( تن1383)ظرفیت مجموعی پوهنتون رشته های تحصیلی صرف برای ذکور پوهنتون غزنی

رشته های تحصیلی صرف برای اناث پوهنتون غزنی

( تن400)ظرفیت مجموعی پوهنتون رشته های تحصیلی عمومی پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنی

زراعت

اقتصاد

تعلیم و تربیه

( تن1550)ظرفیت مجموعی پوهنتون رشته های تحصیلی عمومی پوهنتون کندز

ادبیات و علوم 

بشری

اقتصاد

اقتصاد

(کنر)رشته های تحصیلی صرف برای اناث پوهنتون سید جمال الدین افغانی 

تعلیم و تربیه

کمپیوتر ساینس

( تن1920)ظرفیت مجموعی پوهنتون رشته های تحصیلی صرف برای ذکور پوهنتون بغالن

رشته های تحصیلی صرف برای اناث پوهنتون بغالن

( تن1250)ظرفیت مجموعی پوهنتون (کنر)رشته های تحصیلی صرف برای ذکور پوهنتون سید جمال الدین افغانی 

ادبیات و علوم 

بشری

تعلیم و تربیه

تعلیم و تربیه

کمپیوتر ساینس

تعلیم و تربیه

انجنیری

زراعت

اقتصاد

حقوق و علوم 

سیاسی

کمپیوتر ساینس

اقتصاد

زراعت

تعلیم و تربیه

زراعت

زبان و ادبیات

تعلیم و تربیه

تعلیم و تربیه

اقتصاد

زراعت

www.nexa.gov.af

info@nexa.gov.af
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۱۳۹۹جدول کود رشتۀ پوهنتونها و مؤسسات تحصیالت عالی دولتی برای امتحان کانکور سال 
لغمان

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

1683 تن40(ذکور)اقتصاد و توسعۀ زراعتی 1352 تن50(ذکور)اداره و تجارت 1567 تن65(ذکور)زبان و ادبیات انگلیسی 

1693 تن40(ذکور)اگرانومی 1362 تن50(ذکور)امورمالی و بانکی 1577 تن65(ذکور)زبان و ادبیات پشتو 

1713 تن40(ذکور)حفاظۀ نباتات 1988 تن40(ذکور)بیولوژی 1587 تن65(ذکور)ژورنالیزم 

1723 تن40(ذکور)جنگالت و حفاظت محیط زیست 1998 تن40(ذکور)ریاضی 1597 تن65(ذکور)علوم کتابداری و معلومات 

1733 تن40(ذکور) (باغداری)هارتیکلچر 1119 تن40(ذکور)فزیک 1746 تن65(ذکور)سیول انجنیری

1129 تن40(ذکور)کیمیا 

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

4683 تن20(اناث)اقتصاد و توسعۀ زراعتی 4352 تن30(اناث)اداره و تجارت 4567 تن35(اناث)زبان و ادبیات انگلیسی 

4693 تن20(اناث)اگرانومی 4362 تن30(اناث)امورمالی و بانکی 4577 تن35(اناث)زبان و ادبیات پشتو 

4713 تن20(اناث)حفاظۀ نباتات 4988 تن20(اناث)بیولوژی 4587 تن35(اناث)ژورنالیزم 

4723 تن20(اناث)جنگالت و حفاظت محیط زیست 4998 تن20(اناث)ریاضی 4597 تن35(اناث)علوم کتابداری و معلومات 

4733 تن20(اناث) (باغداری)هارتیکلچر 4119 تن20(اناث)فزیک 4746 تن35(اناث)سیول انجنیری

4129 تن20(اناث)کیمیا 

فاریاب

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

1484 تن50(ذکور)اداره و دیپلوماسی 1756 تن45(ذکور)تأمین برق 1617 تن60(ذکور)زبان و ادبیات پشتو 

1494 تن50(ذکور)قضا و څارنوالی 1766 تن45(ذکور)تکنالوژی کیمیاوی 1627 تن50(ذکور)زبان و ادبیات فارسی دری 

1743 تن54(ذکور)اقتصاد و توسعۀ زراعتی 1776 تن45(ذکور)جیولوجی و معدن 1637 تن40(ذکور)تاریخ 

1753 تن54(ذکور)اگرانومی 1786 تن45(ذکور)سیول 1647 تن40(ذکور)جغرافیه 

1763 تن54(ذکور)حفاظۀ نباتات 1139 تن40(ذکور)آموزش کمپیوتر 1657 تن40(ذکور)زبان و ادبیات انگلیسی 

1773 تن54(ذکور)علوم حیوانی 1149 تن40(ذکور)بیولوژی 1667 تن40(ذکور)زبان و ادبیات اوزبیکی 

1783 تن54(ذکور) (باغداری)هارتیکلچر 1159 تن40(ذکور)ریاضی 1677 تن40(ذکور)ژورنالیزم 

1514 تن50(ذکور)تعلیمات اسالمی شرعیات1169 تن40(ذکور)فزیک 1372 تن45(ذکور)احصائیه و کمپیوتر 

1725 تن25(ذکور)انجنیری شبکه 1179 تن40(ذکور)کیمیا 1382 تن45(ذکور)امورمالی و بانکی 

1735 تن25(ذکور)سیستم های معلوماتی 1392 تن45(ذکور) (BBA)منجمنت و ادارۀ تشبثات 

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

4484 تن25(اناث)اداره و دیپلوماسی 4756 تن20(اناث)تأمین برق 4617 تن50(اناث)زبان و ادبیات پشتو 

4494 تن25(اناث)قضا و څارنوالی 4766 تن20(اناث)تکنالوژی کیمیاوی 4627 تن50(اناث)زبان و ادبیات فارسی دری 

4743 تن26(اناث)اقتصاد و توسعۀ زراعتی 4776 تن20(اناث)جیولوجی و معدن 4637 تن40(اناث)تاریخ 

4753 تن26(اناث)اگرانومی 4786 تن20(اناث)سیول 4647 تن40(اناث)جغرافیه 

4763 تن26(اناث)حفاظۀ نباتات 4139 تن40(اناث)آموزش کمپیوتر 4657 تن40(اناث)زبان و ادبیات انگلیسی 

4773 تن26(اناث)علوم حیوانی 4149 تن40(اناث)بیولوژی 4667 تن40(اناث)زبان و ادبیات اوزبیکی 

4783 تن26(اناث) (باغداری)هارتیکلچر 4159 تن40(اناث)ریاضی 4677 تن40(اناث)ژورنالیزم 

4514 تن40(اناث)تعلیمات اسالمی شرعیات4169 تن40(اناث)فزیک 4372 تن25(اناث)احصائیه و کمپیوتر 

4725 تن25(اناث)انجنیری شبکه 4179 تن40(اناث)کیمیا 4382 تن25(اناث)امورمالی و بانکی 

4735 تن25(اناث)سیستم های معلوماتی 4392 تن25(اناث) (BBA)منجمنت و ادارۀ تشبثات 

بدخشان

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

1219 تن60(ذکور)فزیک 1524 تن50(ذکور)تعلیمات اسالمی شرعیات1745 تن35(ذکور)تکنالوژی معلوماتی 

1229 تن60(ذکور)کیمیا 1189 تن60(ذکور)بیولوژی 1755 تن35(ذکور)سیستم های معلوماتی 

1199 تن60(ذکور)ریاضی 

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

2254 تن75اداره و دیپلوماسی2332 تن75(BBA)منجمنت و ادارۀ تشبثات اقتصاد2897 تن80زبان و ادبیات انگلیسی

2264 تن75قضا و څارنوالی2226 تن50جیولوجی و معدن2917 تن80زبان و ادبیات پشتو

2333 تن70اگرانومی2236 تن50سیول2927 تن80زبان و ادبیات عربی

2343 تن70جنگالت و منابع طبیعی2957 تن70تاریخ2937 تن80زبان و ادبیات فارسی دری

2353 تن70علوم حیوانی2967 تن70جامعه شناسی2947 تن80ژورنالیزم

2363 تن70(باغداری)هارتیکلچر 2977 تن70جغرافیه2322 تن75امورمالی و بانکیاقتصاد

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

4219 تن40(اناث)فزیک 4524 تن50(اناث)تعلیمات اسالمی شرعیات4745 تن25(اناث)تکنالوژی معلوماتی 

4229 تن40(اناث)کیمیا 4189 تن40(اناث)بیولوژی 4755 تن25(اناث)سیستم های معلوماتی 

4199 تن40(اناث)ریاضی 

پروان

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

1793 تن50(ذکور)اقتصاد و توسعۀ زراعتی 1239 تن54(ذکور)بیولوژی 1412 تن50(ذکور)امورمالی و بانکی 

1813 تن50(ذکور)علوم حیوانی 1249 تن54(ذکور)ریاضی 1422 تن50(ذکور) (BBA)منجمنت و ادارۀ تشبثات 

1823 تن50(ذکور)اگرانومی 1259 تن54(ذکور)فزیک 1796 تن35(ذکور)انجنیری آب و محیط زیست 

1833 تن50(ذکور) (باغداری)هارتیکلچر 1269 تن54(ذکور)کیمیا 1816 تن35(ذکور)شهرسازی 

1737 تن40(ذکور)رادیو و تلویزیون 1687 تن65(ذکور)زبان و ادبیات انگلیسی 1534 تن50 (ذکور)اداره و دیپلوماسی 

1747 تن40(ذکور)مطبوعات 1697 تن65(ذکور)زبان و ادبیات پشتو 1544 تن50(ذکور)قضا و څارنوالی 

1757 تن30(ذکور)تاریخ 1717 تن65(ذکور)زبان و ادبیات فارسی دری 1554 تن54(ذکور)تعلیمات اسالمی شرعیات

1767 تن30(ذکور)جامعه شناسی 1727 تن65(ذکور)زبان و ادبیات فرانسوی 1765 تن30(ذکور)تکنالوژی معلوماتی 

1777 تن30(ذکور)جغرافیه 1775 تن30(ذکور)سیستم های معلوماتی 

( تن1870)ظرفیت مجموعی پوهنتون رشته های تحصیلی صرف برای ذکور پوهنتون پروان

ادبیات و علوم 

بشری

( تن1200)ظرفیت مجموعی پوهنتون رشته های تحصیلی صرف برای ذکور پوهنتون لغمان

تعلیم و تربیه

اقتصاد

اقتصاد

انجنیری

حقوق و علوم 

سیاسی

ادبیات و علوم 

بشری

اقتصاد

ادبیات و علوم 

بشری

اقتصاد

کمپیوتر ساینس

رشته های تحصیلی صرف برای اناث پوهنتون فاریاب

( تن1910)ظرفیت مجموعی پوهنتون رشته های تحصیلی صرف برای ذکور پوهنتون بدخشان

رشته های تحصیلی عمومی پوهنتون بدخشان

رشته های تحصیلی صرف برای اناث پوهنتون بدخشان

ادبیات و علوم 

بشری

تعلیم و تربیه

انجنیری

کمپیوتر ساینس

تعلیم و تربیه

حقوق و علوم 

سیاسی

زراعت

تعلیم و تربیه

علوم اجتماعی

انجنیری

تعلیم و تربیه

رشته های تحصیلی صرف برای ذکور پوهنتون فاریاب

حقوق و علوم 

سیاسی

زراعت

تعلیم و تربیه کمپیوتر ساینس

حقوق و علوم 

سیاسی

زراعت

کمپیوتر ساینس

زراعت

زراعت

رشته های تحصیلی صرف برای اناث پوهنتون لغمان

( تن2220)ظرفیت مجموعی پوهنتون 

ادبیات و علوم 

بشری

تعلیم و تربیه

انجنیری

تعلیم و تربیه

اقتصاد

زراعت

ژورنالیزم

علوم اجتماعی
کمپیوتر ساینس

زبان و ادبیات

تعلیم و تربیه

www.nexa.gov.af

info@nexa.gov.af
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۱۳۹۹جدول کود رشتۀ پوهنتونها و مؤسسات تحصیالت عالی دولتی برای امتحان کانکور سال 

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

4793 تن25(اناث)اقتصاد و توسعۀ زراعتی 4239 تن26(اناث)بیولوژی 4412 تن25(اناث)امورمالی و بانکی 

4813 تن25(اناث)علوم حیوانی 4249 تن26(اناث)ریاضی 4422 تن25(اناث) (BBA)منجمنت و ادارۀ تشبثات 

4823 تن25(اناث)اگرانومی 4259 تن26(اناث)فزیک 4796 تن15(اناث)انجنیری آب و محیط زیست 

4833 تن25(اناث) (باغداری)هارتیکلچر 4269 تن26(اناث)کیمیا 4816 تن15(اناث)شهرسازی 

4737 تن20(اناث)رادیو و تلویزیون 4687 تن35(اناث)زبان و ادبیات انگلیسی 4534 تن25(اناث)اداره و دیپلوماسی 

4747 تن20(اناث)مطبوعات 4697 تن35(اناث)زبان و ادبیات پشتو 4544 تن25(اناث)قضا و څارنوالی 

4757 تن20(اناث)تاریخ 4717 تن35(اناث)زبان و ادبیات فارسی دری 4554 تن26(اناث)تعلیمات اسالمی شرعیات

4767 تن20(اناث)جامعه شناسی 4727 تن35(اناث)زبان و ادبیات فرانسوی 4765 تن20(اناث)تکنالوژی معلوماتی 

4777 تن20(اناث)جغرافیه 4775 تن20(اناث)سیستم های معلوماتی 

سمنگان

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

2978 تن70زبان و ادبیات انگلیسی2938 تن70آموزش کمپیوتر2342 تن75امورمالی و بانکی

2988 تن70زبان و ادبیات فارسی دری2948 تن70تاریخ2352 تن75(BBA)منجمنت و ادارۀ تشبثات 

2998 تن70علوم و فرهنگ اسالمی2958 تن70جغرافیه2423 تن80اقتصاد و توسعۀ زراعتی

3118 تن70فزیک2968 تن70ریاضی2433 تن80اگرانومی

3128 تن70کیمیا2443 تن80جنگالت و باغداری

بادغیس

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

2453 تن80اگرانومی3138 تن160ریاضی2362 تن100اقتصاد ملی

2463 تن80جنگالت و منابع طبیعی3148 تن80بیولوژی2372 تن100امورمالی و بانکی

2473 تن80علوم حیوانی3158 تن80فزیک2215 تن60محیط زیست 

2483 تن80(باغداری)هارتیکلچر 3168 تن80کیمیا2225 تن60مدیریت منابع طبیعی

3178 تن30زبان و ادبیات انگلیسی

پنجشیر

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

3228 تن80زبان و ادبیات پشتو2286 تن60استخراج مواد مفیدۀ جامدجیولوجی و معادن2493 تن60اقتصاد و توسعۀ زراعتی

3238 تن80فزیک3188 تن80بیولوژی2513 تن60جنگالت و منابع طبیعی

3248 تن80کیمیا3198 تن80ریاضی2274 تن100تعلیمات اسالمیشرعیات

3218 تن80زبان و ادبیات انگلیسی

فراه

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

3298 تن100زبان و ادبیات فارسی دری3258 تن100بیولوژی2382 تن60اداره و تجارت

3318 تن100علوم و فرهنگ اسالمی3268 تن100ریاضی2392 تن60اقتصاد ملی

3328 تن100فزیک3278 تن100زبان و ادبیات انگلیسی2523 تن150اقتصاد و توسعۀ زراعتی

3338 تن100کیمیا3288 تن100زبان و ادبیات پشتو2533 تن150اگرانومی

غور

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

3418 تن70زبان و ادبیات پشتو3358 تن70بیولوژی2543 تن70اگرانومی

3428 تن70زبان و ادبیات فارسی دری3368 تن70تاریخ2553 تن70علوم حیوانی

3438 تن70علوم و فرهنگ اسالمی3378 تن70روانشناسی2235 تن40انجنیری شبکه 

3448 تن70فزیک3388 تن70ریاضی2245 تن40سیستم های معلوماتی 

3458 تن70کیمیا3398 تن70زبان و ادبیات انگلیسی3348 تن70آموزش کمپیوترتعلیم و تربیه

ارزگان

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

3498 تن80زبان و ادبیات پشتوتعلیم و تربیه3468 تن80بیولوژی2563 تن100اگرانومی

2255 تن80انجنیری شبکه 3478 تن80ریاضی2573 تن100(باغداری)هارتیکلچر 

2265 تن80سیستم های معلوماتی3518 تن80فزیک3488 تن80زبان و ادبیات انگلیسیتعلیم و تربیه

3528 تن80کیمیا

سرپل

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

3548 تن80زبان و ادبیات اوزبیکیتعلیم و تربیه3558 تن50بیولوژی2296 تن80اکتشاف و استخراج ساحات نفت و گاز

2583 تن60اگرانومی3568 تن50ریاضی2316 تن80تفحص و اکتشاف مواد مفیدۀ جامد

2593 تن60(باغداری)هارتیکلچر 3578 تن50فزیک3538 تن80زبان و ادبیات انگلیسیتعلیم و تربیه

3588 تن50کیمیا

پکتیکا

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

3658 تن70علوم و فرهنگ اسالمی3598 تن70بیولوژی2412 تن75مالی و بانکی

3668 تن70فزیک3618 تن70ریاضی2422 تن75(BBA)منجمنت و ادارۀ تشبثات 

3678 تن70کیمیا3628 تن70زبان و ادبیات انگلیسی2326 تن75سیول 

2613 تن100علوم حیوانی3638 تن70زبان و ادبیات پشتو2336 تن75مهندسی

2623 تن100(باغداری)هارتیکلچر 3648 تن70زبان و ادبیات فارسی دری

لوگر

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

2633 تن80اقتصاد و توسعۀ زراعتی3688 تن80بیولوژی2346 تن80استخراج معدن مواد مفیدۀ جامد

2643 تن80اگرانومی3698 تن80ریاضی2356 تن80تفحص و اکتشاف معدن مواد مفیدۀ جامد

3718 تن80فزیک

3728 تن80کیمیا

( تن1060)ظرفیت مجموعی پوهنتون 

( تن640)ظرفیت مجموعی پوهنتون رشته های تحصیلی عمومی مؤسسۀ تحصیالت عالی لوگر

تعلیم و تربیه

( تن990)ظرفیت مجموعی پوهنتون رشته های تحصیلی عمومی مؤسسۀ تحصیالت عالی غور

( تن840)ظرفیت مجموعی پوهنتون رشته های تحصیلی عمومی مؤسسۀ تحصیالت عالی ارزگان

( تن640)ظرفیت مجموعی پوهنتون رشته های تحصیلی عمومی مؤسسۀ تحصیالت عالی سرپل

( تن1070)ظرفیت مجموعی پوهنتون رشته های تحصیلی عمومی مؤسسۀ تحصیالت عالی بادغیس

( تن760)ظرفیت مجموعی پوهنتون رشته های تحصیلی عمومی مؤسسۀ تحصیالت عالی پنجشیر

( تن1220)ظرفیت مجموعی پوهنتون رشته های تحصیلی عمومی مؤسسۀ تحصیالت عالی فراه

تعلیم و تربیه

زراعت

اقتصاد

زراعت

زراعت

کمپیوتر ساینس

اقتصاد

زراعت

اقتصاد

محیط زیست

انجنیری

جیولوجی و معادن

زراعت

جیولوجی و معادن

اقتصاد

رشته های تحصیلی عمومی مؤسسۀ تحصیالت عالی پکتیکا

تعلیم و تربیه

تعلیم و تربیه

تعلیم و تربیه

تعلیم و تربیه

تعلیم و تربیه

رشته های تحصیلی عمومی مؤسسۀ تحصیالت عالی سمنگان

زراعت

ژورنالیزم

علوم اجتماعی

تعلیم و تربیه

زراعت

تعلیم و تربیه

تعلیم و تربیه

تعلیم و تربیه

کمپیوتر ساینس

زراعت

رشته های تحصیلی صرف برای اناث پوهنتون پروان

( تن1020)ظرفیت مجموعی پوهنتون 

اقتصاد

انجنیری

حقوق و علوم 

سیاسی

کمپیوتر ساینس

تعلیم و تربیه

زبان و ادبیات

تعلیم و تربیه

تعلیم و تربیه

تعلیم و تربیه

زراعت

زراعت

www.nexa.gov.af
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۱۳۹۹جدول کود رشتۀ پوهنتونها و مؤسسات تحصیالت عالی دولتی برای امتحان کانکور سال 
هلمند

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

2653 تن100اقتصاد و توسعۀ زراعتی3738 تن100بیولوژی2432 تن100اداره و تجارت

2663 تن100اگرانومی3748 تن100ریاضی2442 تن100مالی و بانکی

2673 تن100مالداری3758 تن100زبان و ادبیات انگلیسی2366 تن150آبیاری

2683 تن100(باغداری)هارتیکلچر 3768 تن100زبان و ادبیات پشتو2376 تن150سیول

2275 تن100عمومیعلوم وترنری3778 تن100فزیک2284 تن100تعلیمات اسالمیشرعیات

3788 تن100کیمیا

دایکندی

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

3818 تن60ریاضی3798 تن60بیولوژی2693 تن65اگرانومی

3828 تن60فزیک3838 تن60کیمیا2713 تن65جنگالت و باغداری

2294 تن65تعلیمات اسالمیشرعیات

وردگ

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

3848 تن100ریاضی2723 تن150اگرانومی

3858 تن100فزیک2733 تن150(باغداری)هارتیکلچر 

(میرویس خان نیکه)زابل 

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

2743 تن60مالداری3868 تن60بیولوژی2452 تن60اداره و تجارت

2753 تن60(باغداری)هارتیکلچر 3878 تن60ریاضی2462 تن60اقتصاد ملی

3888 تن60فزیک

3898 تن60کیمیا

نیمروز

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

3948 تن60زبان و ادبیات فارسی دری2472 تن60اداره و تجارت3918 تن60بیولوژی

3958 تن60فزیک2482 تن60اقتصاد ملی 3928 تن60ریاضی

3968 تن60کیمیا2763 تن60اگرانومی3938 تن60زبان و ادبیات پشتو

2773 تن60(باغداری)هارتیکلچر 

نورستان

کودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځیکودظرفیتدیپارتمنتپوهنځی

2119 تن30دری و پشتوتعلیم و تربیه3988 تن30کیمیا و بیولوژی3978 تن30ریاضی و فزیکتعلیم و تربیه

3998 تن30تاریخ و جغرافیه

نیمروز

کودظرفیتدارالعلومموقعیت/والیتکودظرفیتدارالعلومموقعیت/والیتکودظرفیتدارالعلومموقعیت/والیت

1669 تن150(ذکور)حمایة االسالم 1489 تن150(ذکور)امام اعظم 1279 تن300(ذکور)امام ابوحنیفه 

1679 تن150(ذکور)دارالعلوم مولوی یارمحمد 1499 تن150(ذکور)فتح المدارس 1289 تن150(ذکور)جنتیه 

1689 تن150(ذکور)عبدالروف حجت 1529 تن200(ذکور)ابوسلیمان جوزجان1299 تن200(ذکور)حاجی چمن 

1699 تن200(ذکور)محمدیه غوربند 1539 تن150(ذکور)حضرت علی چاه آب 1319 تن200(ذکور)دارالحفاظ مرکز 

1719 تن150(ذکور)محمدیه ولسوالی بگرام 1549 تن200(ذکور)مرکز 1329 تن300(ذکور)عربی 

1729 تن200(ذکور)مرکز 1559 تن200(ذکور)تخارستان کندز1339 تن150(ذکور)سیف المدارس ولسوالی استالف 

1739 تن200(ذکور)منبع العلوم 1569 تن150(ذکور)جمع اولیا غزنی1349 تن150(ذکور)شرعیه ولسوالی قره باغ 

1749 تن200(ذکور)عثمانیه سمنگان1579 تن150(ذکور)مرکزی بغالن1359 تن200(ذکور) (حافظ قرآن)دارالحفاظ مرکز 

1799 تن200(ذکور)ابوذر غفاری فراه1589 تن200(ذکور)اسعد آباد 1369 تن100(ذکور)مولوی شمس الرحمن 

1819 تن150(ذکور)امام ابوحنیفه غور1599 تن150(ذکور)څوکی 1379 تن200(ذکور)نجم الدین آخندزاده 

1829 تن200(ذکور)دامالعبدالرحمن سرپل1619 تن200(ذکور)اسالمیه لغمان1389 تن100(ذکور)نعمانیه 

1839 تن150(ذکور)مرکز پکتیکا1629 تن200(ذکور)ابومسلم فاریاب1399 تن200(ذکور) (اختصاصی اهل تشیع)امام صادق 

1849 تن200(ذکور)امام اعظم 1639 تن150(ذکور)بهارک 1419 تن200(ذکور)جامع شریف 

1859 تن200(ذکور)محمدیه 1649 تن200(ذکور)شمس المدارس 1429 تن300(ذکور)غیاثیه 

1869 تن150(ذکور)مرکز هلمند1659 تن200(ذکور)عبدهللا بن عباس 1439 تن200(ذکور)فخرالمدارس 

1879 تن150(ذکور) (اختصاصی اهل تشیع)مرکز دایکندی1759 تن200(ذکور)خالد بن ولید بادغیس1449 تن300(ذکور)اسدیه بلخ

1889 تن200(ذکور)الفتح 1769 تن150(ذکور)جامع االنوار 1459 تن200(ذکور)محمدیه کندهار

1899 تن200(ذکور)شهادت 1779 تن150(ذکور)عمر بن خطاب 1469 تن150(ذکور)سلطان محمود غزنوی خوست

1919 تن200(ذکور)مرکز نیمروز1789 تن150(ذکور)عمرض 1479 تن200(ذکور)روحانی بابا پکتیا

1929 تن200(ذکور)نورستان نورستان1519 تن200(ذکور)اتفاق بامیان

( تن1700)ظرفیت مجموعی پوهنتون رشته های تحصیلی عمومی مؤسسۀ تحصیالت عالی هلمند

( تن600)ظرفیت مجموعی پوهنتون 

( تن120)ظرفیت مجموعی پوهنتون رشته های تحصیلی عمومی مؤسسۀ تحصیالت عالی نورستان

( تن435)ظرفیت مجموعی پوهنتون رشته های تحصیلی عمومی مؤسسۀ تحصیالت عالی دایکندی

( تن500)ظرفیت مجموعی پوهنتون رشته های تحصیلی عمومی مؤسسۀ تحصیالت عالی وردگ

( تن480)ظرفیت مجموعی پوهنتون (میرویس خان نیکه)رشته های تحصیلی عمومی مؤسسۀ تحصیالت عالی زابل 

تعلیم و تربیه

( تن17670)ظرفیت مجموعی انستیتیوتها رشته های تحصیلی صرف برای ذکور دارالعلوم های مرکز و والیات

اقتصاد

اقتصاد

تعلیم و تربیه

انجنیری

زراعت

زراعت

رشته های تحصیلی عمومی مؤسسۀ تحصیالت عالی نیمروز

شهر کابل

کابل

ننگرهار

هرات

پنجشیر

تعلیم و تربیه

تعلیم و تربیه

تعلیم و تربیه

زراعت

اقتصاد

بدخشان

کنر

تخار

کاپیسا

پروان

لوگر

وردگ

زراعت

تعلیم و تربیه

زراعت

تعلیم و تربیه

تعلیم و تربیه

www.nexa.gov.af

info@nexa.gov.af
ادارٔہ ملی امتحانات (9/10)د ازموینو ملي اداره 
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۱۳۹۹جدول کود رشتۀ پوهنتونها و مؤسسات تحصیالت عالی دولتی برای امتحان کانکور سال 

کودظرفیتدارالعلومموقعیت/والیتکودظرفیتدارالعلومموقعیت/والیتکودظرفیتدارالعلومموقعیت/والیت

4639 تن100(اناث)حمایة االسالم 4479 تن100(اناث)ابوسلیمان جوزجان3119 تن80(بدون لیلیه)تدریب ائمه و خطباء 

4649 تن200(اناث)خدیجه الکبرا 4489 تن100(اناث)مرکز تخار3129 تن40معهد عالی قراأت

4659 تن100(اناث)دارالعلوم مولوی یارمحمد 4499 تن100(اناث)تخارستان 4279 تن200(اناث)امام ابوحنیفه 

4669 تن100(اناث)عبدالروف حجت 4519 تن200(اناث)نسوان المومنات 4289 تن200(اناث)بی بی عایشه 

4679 تن200(اناث)محمدیه غوربند 4529 تن100(اناث)جمع اولیا غزنی4299 تن100(اناث)جنتیه 

4689 تن100(اناث)محمدیه ولسوالی بگرام 4539 تن150(اناث)مرکزی بغالن4319 تن100(اناث)عربی 

4699 تن100(اناث)مرکز 4549 تن100(اناث)اسعد آباد 4329 تن100(اناث)سیف المدارس ولسوالی استالف 

4719 تن100(اناث)منبع العلوم 4559 تن100(اناث)څوکی 4339 تن100(اناث)شرعیه ولسوالی قره باغ 

4779 تن100(اناث)ابوذر غفاری فراه4569 تن100(اناث)اسالمیه لغمان4349 تن100(اناث)نجم الدین آخندزاده ننگرهار

4789 تن100(اناث)امام ابوحنیفه غور4579 تن100(اناث)ابومسلم فاریاب4359 تن100(اناث) (اختصاصی اهل تشیع)امام صادق 

4799 تن100(اناث)دامالعبدالرحمن سرپل4589 تن100(اناث)بهارک 4369 تن100(اناث)جامع شریف 

4819 تن50(اناث)مرکز پکتیکا4599 تن250(اناث)بی بی حفصه 4379 تن200(اناث)غیاثیه 

4829 تن100(اناث)امام اعظم 4619 تن100(اناث)شمس المدارس 4389 تن100(اناث)فخرالمدارس 

4839 تن100(اناث)محمدیه 4629 تن100(اناث)عبدهللا بن عباس 4399 تن300(اناث)زینبیه بلخ

4849 تن100(اناث)مرکز هلمند4729 تن100(اناث)عثمانیه سمنگان4419 تن100(اناث)محمدیه کندهار

4859 تن100(اناث) (اختصاصی اهل تشیع)مرکز دایکندی4739 تن100(اناث)خالد بن ولید بادغیس4429 تن100(اناث)سلطان محمود غزنوی خوست

4869 تن100(اناث)الفتح 4749 تن100(اناث)جامع االنوار 4439 تن50(اناث)روحانی بابا پکتیا

4879 تن100(اناث)شهادت 4759 تن100(اناث)عمر بن خطاب 4449 تن100(اناث)امام اعظم 

4889 تن100(اناث)مرکز نیمروز4769 تن150(اناث)عمرض 4459 تن100(اناث)فتح المدارس 

4899 تن100(اناث)نورستان نورستان4469 تن100(اناث)اتفاق بامیان

نیمروز

کودظرفیتانستیتیوتموقعیت/والیتکودظرفیتانستیتیوتموقعیت/والیتکودظرفیتانستیتیوتموقعیت/والیت

3251 تن300زراعت و وترنری2631 تن500اداره و حسابداری2231 تن500اتومیخانیکی

3261 تن300کثیرالرشتوی اندخوی2641 تن300تخنیکی2241 تن400اداره و اقتصاد جمهوریت 

3271 تن250کثیرالرشتوی2651 تن300زراعت و وترنری2251 تن800اداره و حسابداری

3281 تن500اداره و حسابداری2661 تن300صنایع بهزاد2261 تن300اکادمی تربیۀ معلم مسلکی

3291 تن150زراعت کشم2741 تن500اداره و حسابداری شهید وحیدهللا2271 تن500انرژی و آب

3311 تن300زراعت و وترنری 2751 تن200زراعت و وترنری ولسوالی دامان2281 تن300تربیت بدنی 

3321 تن300انجنیری ولسوالی سیاه گرد2761 تن200زراعت و وترنری ولسوالی میوند2291 تن700تکنالوژی افغان

3331 تن350تخنیکی 2771 تن200کثیرالرشتوی مرکز2311 تن500تکنالوژی کمپیوتر

3341 تن150زراعت سید خیل2781 تن200میخانیکی2321 تن400زبان های خارجی

3351 تن400زراعت و وترنری2791 تن400اداره و حسابداری2331 تن900زراعت و وترنری

3361 تن250کثیرالرشتوی ولسوالی شینواری2811 تن350زراعت و وترنری2341 تن400ژورنالیزم

3391 تن400اداره و حسابداریبادغیس2821 تن300میخانیکی2351 تن200ساختمانی و جیودیزی

3411 تن400اداره و حسابداری2831 تن300تخنیکی2361 تن400کثیرالرشتوی احمد شاه بابا

3421 تن200تخنیکی2841 تن200زراعت و وترنری2371 تن500کثیرالرشتوی بایزید روشان

3431 تن200زراعت و وترنری2851 تن450کثیرالرشتوی2381 تن300مرمر رخام

3441 تن300کثیرالرشتوی2861 تن250زراعت و وترنری ولسوالی نجراب2391 تن500مسلکی تجارت

3451 تن200اداره و حسابداری2871 تن500معاون انجنیری2411 تن300ملی پالن گذاری

3461 تن200تخنیکی2881 تن400اداره و حسابداری2421 تن400میخانیکی

3471 تن500کثیرالرشتویارزگان2891 تن300تخنیکی 2431 تن400هنرهای زیبا و صنایع

3481 تن300اداره و حسابداری2911 تن150زراعت و وترنری پنجاب2441 تن300اداره و حسابداری دشت برچی

3491 تن300زراعت و وترنری2921 تن300زراعت و وترنری2451 تن200زراعت و وترنری ولسوالی چهار آسیاب

3511 تن400نفت و گاز2931 تن500اداره و حسابداری2461 تن300کثیرالرشتوی ولسوالی بگرامی

3521 تن400اداره و حسابداری2941 تن400تخنیکی جوزجان2471 تن300کثیرالرشتوی ولسوالی خاک جبار

3531 تن300زراعت و وترنری2951 تن300زراعت و وترنری2481 تن300کثیرالرشتوی ولسوالی ده سبز

3541 تن250زراعت و وترنری 2961 تن300تخنیکی2491 تن250کثیرالرشتوی ولسوالی سروبی

3551 تن300معادن 2971 تن150زراعت و وترنری ولسوالی فرخار2511 تن250کثیرالرشتوی ولسوالی قره باغ

3561 تن400اداره و حسابداری2981 تن600اداره و حسابداری2521 تن100زراعت و وترنری ولسوالی پغمان

3571 تن300زراعت و وترنری2991 تن400زراعت و وترنری2531 تن30(بدون لیلیه)توریزم 

3581 تن250میخانیکی3111 تن500اداره و حسابداری2541 تن30(بدون لیلیه)هوتلداری 

3591 تن300زراعت و وترنری3121 تن300تخنیکی2551 تن250مسلکی تجارت مهمند دره

3611 تن500کثیرالرشتوی 3131 تن350زراعت و وترنری2561 تن150 زراعت و وترنری مهمند دره

3621 تن350اداره وحسابداری دشت توپ3141 تن300 کثیرالرشتوی دوشی2571 تن600اداره و حسابداری

3631 تن200تخنیکی سید آباد3151 تن400اداره و حسابداری بغالن جدید2581 تن150تخنیکی هسکه مینه

3641 تن200تخنیکی میدان3161 تن200زراعت نهرین2591 تن300زراعت  ولسوالی چپرهار

3651 تن300کثیرالرشتوی چغتو3171 تن300کثیرالرشتوی خنجان2611 تن250زراعت و وترنری

3661 تن500کثیرالرشتوی چک3181 تن200میخانیکی2621 تن250میخانیکی

3671 تن200کثیرالرشتوی داکتر عبدالوکیل3191 تن400اداره و حسابداری2671 تن600اداره و حسابداری

3681 تن150کثیرالرشتوی بهسود3211 تن200زراعت مروره2681 تن250اکادمی تربیۀ معلم

3691 تن300اداره و حسابداری 3221 تن300صنایع2691 تن200تخنیکی سجادیه

3711 تن300زراعت و وترنری3231 تن400اداره و حسابداری2711 تن400زراعت و وترنری

3721 تن350اداره و حسابدارینیمروز3241 تن350کثیرالرشتوی2721 تن300معاون انجنیری

3731 تن250اداره و حسابدارینورستان3371 تن300تخنیکی2731 تن500نفت و گاز

3381 تن350زراعت و وترنری

کودظرفیتانستیتیوتموقعیت/والیتکودظرفیتانستیتیوتموقعیت/والیتکودظرفیتانستیتیوتموقعیت/والیت

4171 تن500اداره و حسابداری نسوانسمنگان4151 تن350کثیرالرشتوی نسوانپکتیا4131 تن300اداره و حسابداری نسوانشهر کابل

4181 تن300کثیرالرشتوی نسوانهلمند4161 تن250مسلکی تجارت نسوانبغالن4141 تن400کثیرالرشتوی نسوانخوست

( تن43910)ظرفیت مجموعی انستیتیوتها رشته های تحصیلی عمومی انستیتیوت های نیمه عالی مرکز و والیات

رشته های تحصیلی صرف برای اناث انستیتیوت های نیمه عالی مرکز و والیات

رشته های تحصیلی عمومی و صرف برای اناث دارالعلوم های مرکز و والیات

شهر کابل

کابل

وزارت اطالعات 

و فرهنگ

ننگرهار

بلخ

سمنگان

پنجشیر

بدخشان

کنر

کندز

وزارت ارشاد، 

حج و اوقاف

شهر کابل

کابل

هرات

کاپیسا

تخار

جوزجان

بامیان

کاپیسا

پکتیا

لغمان

کنر

بغالن

غزنی

کندز

خوست

کندهار

هرات

دایکندی

وردگ

زابل

غور

سرپل

پکتیکا

لوگر

هلمند

فاریاب

بدخشان

پروان

پنجشیر

فراه

وردگ

پروان

لوگر

www.nexa.gov.af

info@nexa.gov.af
ادارٔہ ملی امتحانات (10/10)د ازموینو ملي اداره 
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