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بلند  دیپارتمنت پوهنځی/دانشکده پوهنتون/دانشگاه
 ترین

پایین 
 اوسط ترین

 307 275 338 احصائیه و ایکونومتری اقتصاد کابل
 299 283 316 اقتصاد ملی اقتصاد کابل
 309 293 324 امور مالی و بانکی اقتصاد کابل
 325 294 310 (Accountingمحاسبه ) اقتصاد کابل
 332 312 322 (BBAو ادارۀ تشبثات ) منجمنت اقتصاد کابل
 246 221 271 تاریخ عمومی علوم اجتماعی کابل
 238 217 260 بشر شناسی و باستان شناسی علوم اجتماعی کابل
 285 243 327 فلسفه و جامعه شناسی علوم اجتماعی کابل

روانشناسی و علوم  کابل
 271 257 286 پالن و پالیسی تربیتی

و علوم روانشناسی  کابل
 253 227 278 پیداگوژی تربیتی

روانشناسی و علوم  کابل
 271 252 291 ادارۀ تربیتی تربیتی

روانشناسی و علوم  کابل
 292 270 314 روانشناسی تربیتی

روانشناسی و علوم  کابل
 256 237 274 کار و اموراجتماعی تربیتی

روانشناسی و علوم  کابل
 273 259 287 مشاوره و رهنمایی تربیتی

 303 288 317 ادارۀ عامه )ذکور( اداره و پالیسی کابل
 297 281 312 ادارۀ عامه )اناث( اداره و پالیسی کابل
 292 279 304 پالیسی عامه )ذکور( اداره و پالیسی کابل
 295 282 308 پالیسی عامه )اناث( اداره و پالیسی کابل
 284 271 296 (مدیریت انکشاف )ذکور اداره و پالیسی عامه کابل
 290 274 306 مدیریت انکشاف )اناث( اداره و پالیسی عامه کابل
 288 272 304 گرافیک دیزاین هنرهای زیبا کابل
 237 200 275 مجسمه سازی هنرهای زیبا کابل
 215 197 232 تیاتر هنرهای زیبا کابل
 230 209 251 ادبیات نمایشی هنرهای زیبا کابل
 248 215 281 سینما هنرهای زیبا کابل
 252 232 271 فوتوگرافی هنرهای زیبا کابل
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بلند  دیپارتمنت پوهنځی/دانشکده پوهنتون/دانشگاه
 ترین

پایین 
 اوسط ترین

 250 228 273 نقاشی هنرهای زیبا کابل
 226 201 251 موسیقی هنرهای زیبا کابل
 235 212 257 حفاظۀ نباتات زراعت کابل
 249 214 283 جنگالت و منابع طبیعی )ذکور( زراعت کابل
 239 212 267 اث(جنگالت و منابع طبیعی )ان زراعت کابل
 245 210 281 بایو تکنالوژی و تولید تخم های بذری زراعت کابل
 273 259 287 اقتصاد و توسعۀ زراعتی زراعت کابل
 247 222 272 اگرانومی )ذکور( زراعت کابل
 239 219 258 اگرانومی )اناث( زراعت کابل
 235 215 254 خاکشناسی و آبیاری )ذکور( زراعت کابل
 246 218 273 خاکشناسی و آبیاری )اناث( زراعت کابل
 234 206 261 علوم حیوانی )ذکور( زراعت کابل
 238 200 275 علوم حیوانی )اناث( زراعت کابل
 239 215 262 هارتیکلچر )باغداری( )ذکور( زراعت کابل
 238 218 258 هارتیکلچر )باغداری( )اناث( زراعت کابل
 331 317 345 وژی معلوماتی )ذکور(تکنال کمپیوتر ساینس کابل
 310 306 325 تکنالوژی معلوماتی )اناث( کمپیوتر ساینس کابل
 333 318 348 انجنیری نرم افزار )ذکور( کمپیوتر ساینس کابل
 317 302 332 انجنیری نرم افزار )اناث( کمپیوتر ساینس کابل
 323 306 340 سیستم های معلوماتی )ذکور( کمپیوتر ساینس کابل
 314 294 334 سیستم های معلوماتی )اناث( کمپیوتر ساینس کابل
 307 292 322 عمومی )ذکور( فارمسی کابل
 299 278 319 عمومی )اناث( فارمسی کابل
 271 252 290 تعلیمات اسالمی )ذکور( شرعیات کابل
 303 270 337 تعلیمات اسالمی )اناث( شرعیات کابل
 247 215 278 ه )ذکور(جغرافی زمین شناسی کابل
 241 223 258 جغرافیه )اناث( زمین شناسی کابل
 248 223 273 جیولوجی )ذکور( زمین شناسی کابل
 238 213 264 جیولوجی )اناث( زمین شناسی کابل
 262 222 303 هایدرومتیورولوژی )ذکور( زمین شناسی کابل
 241 217 266 هایدرومتیورولوژی )اناث( زمین شناسی کابل
 268 246 290 حفاظت محیط زیست )ذکور( محیط زیست کابل
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بلند  دیپارتمنت پوهنځی/دانشکده پوهنتون/دانشگاه
 ترین

پایین 
 اوسط ترین

 252 236 268 حفاظت محیط زیست )اناث( محیط زیست کابل
 251 234 268 مدیریت حوادث )ذکور( محیط زیست کابل
 248 231 264 مدیریت حوادث )اناث( محیط زیست کابل
 247 233 262 منابع طبیعی )ذکور( محیط زیست کابل
 246 229 263 منابع طبیعی )اناث( یط زیستمح کابل
 312 289 336 قضا و څارنوالی((حقوق  حقوق و علوم سیاسی کابل
 311 289 332 علوم سیاسی حقوق و علوم سیاسی کابل
 298 275 320 ژورنالیزم ارتباطات و ژورنالیزم کابل
 276 263 289 روابط عامه ارتباطات و ژورنالیزم کابل
 280 258 302 مطالعۀ ارتباطات ت و ژورنالیزمارتباطا کابل
 258 224 291 زبان و ادبیات اسپانوی های خارجیزبان کابل
 275 254 296 زبان و ادبیات آلمانی های خارجیزبان کابل
 280 266 294 زبان و ادبیات انگلیسی )ذکور( های خارجیزبان کابل
 288 268 309 )اناث(زبان و ادبیات انگلیسی  های خارجیزبان کابل
 274 244 304 زبان و ادبیات ترکی های خارجیزبان کابل
 274 251 298 زبان و ادبیات چینایی های خارجیزبان کابل
 246 222 271 زبان و ادبیات روسی های خارجیزبان کابل
 263 231 294 زبان و ادبیات عربی های خارجیزبان کابل
 265 243 286 ادبیات فرانسوی زبان و های خارجیزبان کابل
 251 223 278 زبان و ادبیات پشتو زبان و ادبیات ملی کابل
 274 242 306 زبان و ادبیات فارسی دری زبان و ادبیات ملی کابل
 220 205 234 زبان و ادیبات ازبیکی زبان و ادبیات ملی کابل
 335 320 350 سیول )ذکور( انجنیری کابل
 314 301 327 )اناث( سیول انجنیری کابل
 303 288 317 طراحی شهری )ذکور( انجنیری کابل
 293 283 302 طراحی شهری )اناث( انجنیری کابل
 314 306 323 مهندسی )ذکور( انجنیری کابل
 323 312 335 مهندسی )اناث( انجنیری کابل
 286 270 303 انرژی انجنیری کابل
 311 289 334 برق و الکترونیک انجنیری کابل
 303 263 343 میخانیک )ذکور( انجنیری کابل
 271 266 277 میخانیک )اناث( انجنیری کابل
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بلند  دیپارتمنت پوهنځی/دانشکده پوهنتون/دانشگاه
 ترین

پایین 
 اوسط ترین

 251 215 287 عمومی )ذکور( بیولوژی کابل
 263 242 285 عمومی )اناث( بیولوژی کابل
 299 252 346 عمومی )ذکور( ریاضی کابل
 289 261 317 عمومی )اناث( ریاضی کابل
 269 237 302 )ذکور( عمومی فزیک کابل
 257 240 274 عمومی )اناث( فزیک کابل
 281 224 339 عمومی )ذکور( کیمیا کابل
 260 234 287 عمومی )اناث( کیمیا کابل
 248 209 286 عمومی وترنری کابل

 
 191 142 241 انستیتیوت اتومیخانیکی های شهر کابلانستیتیوت
 226 186 266 داره و حسابداریانستیتیوت ا های شهر کابلانستیتیوت
 209 168 251 انستیتیوت اداره و حسابداری نسوان های شهر کابلانستیتیوت
 182 141 223 انستیتیوت انرژی و آب های شهر کابلانستیتیوت
 181 152 210 انستیتیوت بایزید روشان های شهر کابلانستیتیوت
 194 160 229 رتتجامسلکی انستیتیوت  های شهر کابلانستیتیوت
 180 142 219 انستیتیوت تربیت بدنی و سپورت های شهر کابلانستیتیوت
 202 172 232 انستیتیوت تربیۀ معلم مسلکی های شهر کابلانستیتیوت
 194 140 248 انستیتیوت تکنالوژی افغان های شهر کابلانستیتیوت
 224 186 262 انستیتیوت تکنالوژی کمپیوتر های شهر کابلانستیتیوت
 176 142 210 انستیتیوت زراعت و وترنری های شهر کابلانستیتیوت
 191 153 229 انستیتیوت زراعت ولسوالی چهار آسیاب های شهر کابلانستیتیوت
 244 190 299 انستیتیوت ژورنالیزم های شهر کابلانستیتیوت
 172 144 199 انستیتیوت ساختمانی مرمر و رخام های شهر کابلانستیتیوت
 191 148 235 انستیتیوت ساختمانی و جیودیزی های شهر کابلانستیتیوت
 234 175 293 ه باغولسوالی قر انستیتیوت کثیرالرشتوی  های شهر کابلانستیتیوت
 172 169 174 روبیولسوالی سانستیتیوت کثیرالرشتوی  های شهر کابلانستیتیوت
 187 142 233 بزولسوالی ده سثیرالرشتوی انستیتیوت ک های شهر کابلانستیتیوت
 179 152 205 انستیتیوت کثیرالرشتوی ولسوالی بگرامی های شهر کابلانستیتیوت
 192 150 234 ااحمد شاه بابانستیتیوت کثیرالرشتوی  های شهر کابلانستیتیوت

انستیتیوت کثیرالرشتوی ولسوالی خاک  های شهر کابلانستیتیوت
 178 167 190 جبار
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بلند  دیپارتمنت پوهنځی/دانشکده پوهنتون/دانشگاه
 ترین

پایین 
 اوسط ترین

 206 172 239 انستیتیوت لسان خارجی های شهر کابلانستیتیوت

انستیتیوت مسلکی زراعت ولسوالی  های شهر کابلانستیتیوت
 198 153 243 پغمان

 187 145 228 انستیتیوت ملی پالن گذاری های شهر کابلانستیتیوت
 187 147 228 انستیتیوت میخانیکی های شهر کابلانستیتیوت

 182 144 220 انستیتیوت هنرهای زیبا و صنایع های شهر کابلتانستیتیو 
 189 145 233 انستیتیوت اداره و حسابداری دشت برچی های شهر کابلانستیتیوت
 196 141 250 انستیتیوت اداره و اقتصاد جمهوریت های شهر کابلانستیتیوت

 
 342 337 353 عمومی )ذکور( طب معالجوی علوم طبی کابل

 345 330 353 عمومی )اناث( طب معالجوی طبی کابل علوم
 331 323 339 عمومی )ذکور( ستوماتولوژی طبی کابل علوم طبی کابل
 329 320 339 عمومی )اناث( ستوماتولوژی طبی کابل علوم طبی کابل
 310 301 320 تکنالوژی البراتوار طبی )ذکور( علوم متمم صحی علوم طبی کابل
 298 286 310 تکنالوژی البراتوار طبی )اناث( وم متمم صحیعل علوم طبی کابل
 297 283 312 انستیزی )ذکور( علوم متمم صحی علوم طبی کابل
 297 279 314 انستیزی )اناث( علوم متمم صحی علوم طبی کابل
 305 290 320 عمومی )ذکور( صحت عامه علوم طبی کابل
 307 296 319 عمومی )اناث( صحت عامه علوم طبی کابل
 287 274 300 نرسنگ )ذکور( نرسنگ و قابلگی علوم طبی کابل
 288 271 306 نرسنگ )اناث( نرسنگ و قابلگی علوم طبی کابل
 308 296 320 قابلگی )اناث( نرسنگ و قابلگی علوم طبی کابل

 
 293 279 307 ادارۀ اعمار ساختمانها )ذکور( ساختمانی پولی تخنیک
 281 271 291 ادارۀ اعمار ساختمانها )اناث( نیساختما پولی تخنیک
 314 304 323 ساختمان های صنعتی و مدنی )ذکور( ساختمانی پولی تخنیک
 279 268 291 ساختمان های صنعتی و مدنی )اناث( ساختمانی پولی تخنیک
 298 277 320 شهرسازی )ذکور( ساختمانی پولی تخنیک
 295 278 312 (شهرسازی )اناث ساختمانی پولی تخنیک
 305 294 316 مهندسی )ذکور( ساختمانی پولی تخنیک
 308 288 327 مهندسی )اناث( ساختمانی پولی تخنیک
 258 242 275 استخراج زیرزمینی معادن )ذکور( جیولوجی و معادن پولی تخنیک
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بلند  دیپارتمنت پوهنځی/دانشکده پوهنتون/دانشگاه
 ترین

پایین 
 اوسط ترین

 243 224 262 استخراج زیرزمینی معادن )اناث( جیولوجی و معادن پولی تخنیک
 261 245 277 انجنیری تفحص و اکتشاف معادن )ذکور( جیولوجی و معادن نیکپولی تخ

 262 232 291 انجنیری تفحص و اکتشاف معادن )اناث( جیولوجی و معادن پولی تخنیک

جیولوجی انجنیری و هایدروجیولوجی  جیولوجی و معادن پولی تخنیک
 251 232 270 معادن )ذکور(

یولوجی انجنیری و هایدروجیولوجی ج جیولوجی و معادن پولی تخنیک
 255 241 269 معادن )اناث(

 262 230 293 نفت و گاز )ذکور( جیولوجی و معادن پولی تخنیک
 242 226 257 نفت و گاز )اناث( جیولوجی و معادن پولی تخنیک

انجنیری منابع آب و  پولی تخنیک
 282 266 297 انجنیری آبرسانی و محیط زیست )ذکور( محیط زیست

انجنیری منابع آب و  پولی تخنیک
 261 251 271 انجنیری آبرسانی و محیط زیست )اناث( محیط زیست

انجنیری منابع آب و  پولی تخنیک
 محیط زیست

هایدرولیک و ساختمانهای هایدروتخنیکی 
 278 265 291 )ذکور(

انجنیری منابع آب و  پولی تخنیک
 محیط زیست

تخنیکی هایدرولیک و ساختمانهای هایدرو 
 248 232 265 )اناث(

 270 257 284 انجنیری اتومیخانیک )ذکور( الکترومیخانیک پولی تخنیک
 254 235 273 انجنیری اتومیخانیک )اناث( الکترومیخانیک پولی تخنیک
 296 276 317 تأمین برق )ذکور( الکترومیخانیک پولی تخنیک
 257 239 276 تأمین برق )اناث( الکترومیخانیک پولی تخنیک

ساختمان های  پولی تخنیک
 297 269 325 انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی )ذکور( ترانسپورتی

ساختمان های  پولی تخنیک
 253 233 273 انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی )اناث( ترانسپورتی

 308 299 317 انجنیری شبکه )ذکور( کمپیوتر ساینس پولی تخنیک
 291 277 305 انجنیری شبکه )اناث( ینسکمپیوتر سا پولی تخنیک
 299 288 310 انجنیری کمپیوتر )ذکور( کمپیوتر ساینس پولی تخنیک
 297 278 316 انجنیری کمپیوتر )اناث( کمپیوتر ساینس پولی تخنیک
 317 298 337 سیستم های معلوماتی )ذکور( کمپیوتر ساینس پولی تخنیک
 301 288 313 ی معلوماتی )اناث(سیستم ها کمپیوتر ساینس پولی تخنیک
 248 222 274 تکنالوژی مواد عضوی )ذکور( تکنالوژی کیمیاوی پولی تخنیک
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بلند  دیپارتمنت پوهنځی/دانشکده پوهنتون/دانشگاه
 ترین

پایین 
 اوسط ترین

 245 221 270 تکنالوژی مواد عضوی )اناث( تکنالوژی کیمیاوی پولی تخنیک
 250 226 274 تکنالوژی مواد غذایی )ذکور( تکنالوژی کیمیاوی پولی تخنیک
 250 223 276 تکنالوژی مواد غذایی )اناث( یاویتکنالوژی کیم پولی تخنیک
 242 221 263 تکنالوژی مواد غیرعضوی )ذکور( تکنالوژی کیمیاوی پولی تخنیک
 257 233 282 تکنالوژی مواد غیرعضوی )اناث( تکنالوژی کیمیاوی پولی تخنیک
 285 265 304 جیودیزی انجنیری )ذکور( جیوماتیک و کدستر پولی تخنیک

 256 236 275 جیودیزی انجنیری )اناث( جیوماتیک و کدستر نیکپولی تخ

دیپارتمنت سیستم اطالعات جغرافیایی  جیوماتیک و کدستر پولی تخنیک
 296 277 315 )ذکور(

دیپارتمنت سیستم اطالعات جغرافیایی  جیوماتیک و کدستر پولی تخنیک
 273 261 284 )اناث(

 268 256 280 اه آهن )ذکور(ر  های ترانسپورتیساختمان پولی تخنیک
 250 234 266 راه آهن )اناث( های ترانسپورتیساختمان پولی تخنیک

 
 246 228 265 بیولوژی علوم طبیعی استاد ربانی
 242 224 260 فزیک علوم طبیعی استاد ربانی
 265 238 293 ریاضی علوم طبیعی استاد ربانی
 235 210 259 کیمیا علوم طبیعی استاد ربانی
 240 213 266 حفاظت محیط زیست علوم طبیعی استاد ربانی
 238 220 256 تاریخ عمومی علوم اجتماعی استاد ربانی
 245 230 260 جامعه شناسی علوم اجتماعی استاد ربانی
 231 214 249 جغرافیه علوم اجتماعی استاد ربانی
 241 219 263 تعلیم و تربیۀ عمومی علوم تربیتی و مسلکی استاد ربانی
 218 198 237 تعلیم و تربیۀ قبل از مکتب و ابتدائیه علوم تربیتی و مسلکی استاد ربانی
 257 239 274 مدیریت آموزشی علوم تربیتی و مسلکی استاد ربانی

آموزش کمپیوتر و  استاد ربانی
 293 273 313 تکنالوژی معلوماتی و آموزشی تکنالوژی معلوماتی

کمپیوتر و آموزش  استاد ربانی
 282 265 299 سیستم های معلوماتی و آموزشی تکنالوژی معلوماتی

 257 225 289 تفسیر و حدیث تعلیمات اسالمی استاد ربانی
 254 230 277 فقه و عقیده تعلیمات اسالمی استاد ربانی



برای داوطلبان کانکوربلندترین و پایین ترین منرات کانکور 1399
 144

بلند  دیپارتمنت پوهنځی/دانشکده پوهنتون/دانشگاه
 ترین

پایین 
 اوسط ترین

روانشناسی تعلیم و تربیۀ عقب مانده گان  تعلیمات اختصاصی استاد ربانی
 223 205 241 ذهنی

 224 199 249 روانشناسی تعلیم و تربیۀ نابینایان تعلیمات اختصاصی استاد ربانی
 230 206 253 روانشناسی تعلیم و تربیۀ ناشنوایان تعلیمات اختصاصی استاد ربانی
 267 249 285 روانشناسی عمومی روانشناسی استاد ربانی
 259 238 280 مشاوره و رهنمایی روانشناسی استاد ربانی

 270 253 287 زبان و ادبیات انگلیسی زبان و ادبیات ستاد ربانیا
 239 216 261 زبان و ادبیات پشتو زبان و ادبیات استاد ربانی
 241 226 256 زبان و ادبیات ترکی زبان و ادبیات استاد ربانی
 233 213 253 زبان و ادبیات روسی زبان و ادبیات استاد ربانی
 238 215 262 زبان و ادبیات عربی یاتزبان و ادب استاد ربانی
 253 230 275 زبان و ادبیات فارسی دری زبان و ادبیات استاد ربانی

تربیت بدنی و علوم  استاد ربانی
 208 192 224 عمومی )اناث( ورزشی

تربیت بدنی و علوم  استاد ربانی
 217 193 242 عمومی )ذکور( ورزشی

 
 323 311 335 عمومی طب البیرونی
 266 241 292 اداره و دیپلوماسی حقوق و علوم سیاسی البیرونی
 273 253 292 قضا و څارنوالی حقوق و علوم سیاسی البیرونی
 305 262 283 (BBAمنجمنت و ادارۀ تشبثات ) اقتصاد البیرونی
 266 242 289 امور مالی و بانکی اقتصاد البیرونی
 269 245 292 تأمین برق انجنیری البیرونی
 296 282 311 سیول )ذکور( انجنیری البیرونی
 266 247 285 سیول )اناث ( انجنیری البیرونی
 249 193 304 بیولوژی )ذکور( تعلیم و تربیه البیرونی
 208 195 220 بیولوژی )اناث( تعلیم و تربیه البیرونی
 201 184 218 تاریخ تعلیم و تربیه البیرونی
 211 185 237 افیهجغر  تعلیم و تربیه البیرونی
 217 189 245 ریاضی )ذکور( تعلیم و تربیه البیرونی
 201 186 215 ریاضی )اناث( تعلیم و تربیه البیرونی
 212 193 231 فزیک )ذکور( تعلیم و تربیه البیرونی
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بلند  دیپارتمنت پوهنځی/دانشکده پوهنتون/دانشگاه
 ترین

پایین 
 اوسط ترین

 188 173 203 فزیک )اناث( تعلیم و تربیه البیرونی
 220 173 268 کیمیا )ذکور( تعلیم و تربیه البیرونی
 201 178 224 کیمیا )اناث( تعلیم و تربیه البیرونی
 199 188 210 علوم و فرهنگ اسالمی تعلیم و تربیه البیرونی
 224 199 248 اگرانومی )ذکور( زراعت البیرونی
 196 186 206 اگرانومی )اناث( زراعت البیرونی
 209 183 235 علوم حیوانی )ذکور( زراعت البیرونی
 191 177 205 علوم حیوانی )اناث( اعتزر  البیرونی
 228 191 264 هارتیکلچر )باغداری( )ذکور( زراعت البیرونی
 201 188 215 هارتیکلچر )باغداری( )اناث( زراعت البیرونی
 240 211 269 تعلیمات اسالمی )ذکور( شرعیات البیرونی
 228 208 248 تعلیمات اسالمی )اناث( شرعیات البیرونی
 239 222 255 رادیو و تلویزیون ژورنالیزم البیرونی
 230 213 247 مطبوعات ژورنالیزم البیرونی
 246 212 279 زبان و ادبیات انگلیسی )ذکور( زبان و ادبیات البیرونی
 246 207 285 زبان و ادبیات انگلیسی )اناث( زبان و ادبیات البیرونی
 217 188 246 زبان و ادبیات پشتو زبان و ادبیات البیرونی
 216 196 235 زبان و ادبیات فارسی دری زبان و ادبیات البیرونی
 204 184 225 زبان و ادبیات عربی زبان و ادبیات البیرونی

 
 254 234 273 اداره و دیپلوماسی )ذکور( حقوق و علوم سایسی پروان
 241 218 263 اداره و دیپلوماسی )اناث( حقوق و علوم سایسی پروان
 266 244 289 قضا و څارنوالی )ذکور( حقوق و علوم سایسی پروان
 256 225 287 قضا و څارنوالی )اناث( حقوق و علوم سایسی پروان
 270 254 286 ( )ذکور(BBAمنجمنت و ادارۀ تشبثات ) اقتصاد پروان
 243 212 273 ( )اناث(BBAمنجمنت و ادارۀ تشبثات ) اقتصاد پروان
 271 241 302 و بانکی )ذکور( امورمالی اقتصاد پروان
 251 218 284 امورمالی و بانکی )اناث( اقتصاد پروان
 269 241 297 شهرسازی )ذکور( انجنیری پروان
 224 189 260 شهرسازی )اناث( انجنیری پروان
 240 193 286 انجنیری آب و محیط زیست )ذکور( انجنیری پروان
 196 152 241 )اناث( انجنیری آب و محیط زیست انجنیری پروان
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بلند  دیپارتمنت پوهنځی/دانشکده پوهنتون/دانشگاه
 ترین

پایین 
 اوسط ترین

 216 185 248 تاریخ )ذکور( علوم اجتماعی پروان
 186 177 195 تاریخ  )اناث( علوم اجتماعی پروان
 227 200 254 جامعه شناسی )ذکور( علوم اجتماعی پروان
 210 189 231 جامعه شناسی )اناث( علوم اجتماعی پروان
 209 190 229 جغرافیه )ذکور( علوم اجتماعی پروان
 197 183 211 جغرافیه )اناث( علوم اجتماعی پروان
 242 224 260 رادیو و تلویزیون )ذکور( ژورنالیزم پروان
 222 205 238 رادیو و تلویزیون )اناث( ژورنالیزم پروان
 234 213 255 مطبوعات )ذکور( ژورنالیزم پروان
 213 198 228 مطبوعات )اناث( ژورنالیزم پروان
 230 212 249 تعلیمات اسالمی )ذکور( اتشرعی پروان
 225 210 240 تعلیمات اسالمی )اناث( شرعیات پروان
 232 211 252 زبان و ادبیات انگلیسی )ذکور( زبان و ادبیات پروان
 235 198 272 زبان و ادبیات انگلیسی )اناث( زبان و ادبیات پروان
 210 186 234 زبان و ادبیات پشتو )ذکور( زبان و ادبیات پروان
 190 170 210 زبان و ادبیات پشتو )اناث( زبان و ادبیات پروان
 214 198 229 زبان و ادبیات فارسی دری زبان و ادبیات پروان
 210 193 227 زبان و ادبیات فارسی دری زبان و ادبیات پروان
 210 193 227 زبان و ادبیات فرانسوی )ذکور( زبان و ادبیات پروان
 189 171 206 زبان و ادبیات فرانسوی )اناث( ان و ادبیاتزب پروان
 227 205 250 اقتصاد و توسعه زراعتی )ذکور( زراعت پروان
 195 182 209 اقتصاد و توسعه زراعتی )اناث( زراعت پروان
 205 177 234 اگرانومی )ذکور( زراعت پروان
 191 152 230 اگرانومی )اناث( زراعت پروان
 206 186 226 علوم حیوانی )ذکور( زراعت پروان
 183 157 208 علوم حیوانی )اناث( زراعت پروان
 210 191 230 )ذکور( هارتیکلچر )باغداری(  زراعت پروان
 170 152 189 هارتیکلچر )باغداری( )اناث( زراعت پروان
 235 193 276 بیولوژی )ذکور( تعلیم و تربیه پروان
 206 195 218 )اناث(  بیولوژی تعلیم و تربیه پروان
 225 179 272 فزیک )ذکور( تعلیم و تربیه پروان
 184 161 206 فزیک )اناث( تعلیم و تربیه پروان
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بلند  دیپارتمنت پوهنځی/دانشکده پوهنتون/دانشگاه
 ترین

پایین 
 اوسط ترین

 204 187 221 کیمیا )ذکور( تعلیم و تربیه پروان
 206 180 232 کیمیا )اناث( تعلیم و تربیه پروان
 222 196 247 ریاضی  )ذکور( تعلیم و تربیه پروان
 203 185 221 ریاضی  )اناث( تعلیم و تربیه پروان
 278 264 293 تکنالوژی معلوماتی )ذکور( کمپیوتر ساینس پروان
 249 213 284 تکنالوژی معلوماتی  )اناث( کمپیوتر ساینس پروان
 273 251 295 سیستم های معلوماتی )ذکور( کمپیوتر ساینس پروان
 223 197 249 )اناث( سیستم های معلوماتی کمپیوتر ساینس پروان

انستیتیوت انجنیری ولسوالی سیاه گرد  انستیتیوت پروان
 172 141 204 غوربند

 175 142 209 انستیتیوت تخنیکی پروان انستیتیوت پروان
 171 147 195 انستیتیوت زراعت سید خیل انستیتیوت پروان
 168 145 191 انستیتیوت زراعت و وترنری پروان انستیتیوت پروان

انستیتیوت کثیرالرشتوی ولسوالی  انستیتیوت پروان
 166 153 180 شینواری

 181 170 191 دارالعلوم محمدیه ولسوالی بگرام )ذکور( دارالعلوم پروان
 172 167 177 دارالعلوم محمدیه ولسوالی بگرام )اناث( دارالعلوم پروان
 168 148 187 دارالعلوم مولوی یارمحمد )ذکور( دارالعلوم پروان
 190 190 190 دارالعلوم مولوی یارمحمد )اناث( دارالعلوم پروان
 171 171 171 دارالعلوم محمدیه غوربند )ذکور( دارالعلوم پروان
 165 149 181 دارالعلوم محمدیه غوربند )اناث( دارالعلوم پروان
 173 144 202 دارالعلوم حمایة االسالم )ذکور( دارالعلوم پروان
 178 164 191 دارالعلوم حمایة االسالم )اناث( لعلومدارا پروان
 174 164 185 دارالعلوم عبدالروف حجت )ذکور( دارالعلوم پروان
 176 172 181 دارالعلوم عبدالروف حجت )اناث( دارالعلوم پروان
 170 150 191 دارالعلوم خدیجه الکبرا )اناث( دارالعلوم پروان
 172 155 189 ز )ذکور(دارالعلوم مرک دارالعلوم پروان
 174 174 175 دارالعلوم مرکز )اناث( دارالعلوم پروان
 175 153 196 منبع العلوم  )ذکور( دارالعلوم پروان
 173 165 181 منبع العلوم  )اناث( دارالعلوم پروان

 
 337 327 348 عمومی )ذکور( طب معالجوی هرات
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بلند  دیپارتمنت پوهنځی/دانشکده پوهنتون/دانشگاه
 ترین

پایین 
 اوسط ترین

 334 321 346 عمومی )اناث( طب معالجوی هرات
 320 315 326 عمومی )ذکور( ستوماتولوژی هرات
 315 310 321 عمومی )اناث( ستوماتولوژی هرات
 292 268 317 اداره و دیپلوماسی حقوق و علوم سیاسی هرات
 299 279 320 قضا و څارنوالی حقوق و علوم سیاسی هرات
 299 262 336 ادارۀ عامه )ذکور( اداره و پالیسی عامه هرات
 291 269 313 ادارۀ عامه )اناث( ره و پالیسی عامهادا هرات
 267 250 284 مدیریت انکشاف )ذکور( اداره و پالیسی عامه هرات
 281 259 302 مدیریت انکشاف )اناث( اداره و پالیسی عامه هرات
 302 288 317 اقتصاد ملی اقتصاد هرات
 294 280 309 اقتصاد تصدی اقتصاد هرات
 304 278 330 الی و بانکیامورم اقتصاد هرات
 259 224 294 جامعه شناسی علوم اجتماعی هرات
 322 307 337 انجنیری نرم افزار )ذکور( کمپیوتر ساینس هرات
 315 297 332 انجنیری نرم افزار )اناث( کمپیوتر ساینس هرات
 314 296 332 تکنالوژی معلوماتی )ذکور( کمپیوتر ساینس هرات
 300 281 319 تکنالوژی معلوماتی )اناث( سکمپیوتر ساین هرات
 302 282 322 سیستم های معلوماتی )ذکور( کمپیوتر ساینس هرات
 287 266 307 سیستم های معلوماتی )اناث( کمپیوتر ساینس هرات
 261 242 280 اقتصاد و توسعۀ زراعتی زراعت هرات
 233 200 266 اگرانومی )ذکور( زراعت هرات
 261 242 280 انومی )اناث(اگر  زراعت هرات
 244 222 266 تکنالوژی مواد غذایی زراعت هرات
 223 197 249 جنگالت و منابع طبیعی )ذکور( زراعت هرات
 221 197 245 جنگالت و منابع طبیعی )اناث( زراعت هرات
 225 190 261 حفاظۀ نباتات زراعت هرات
 219 196 243 خاکشناسی زراعت هرات
 218 189 247 لوم حیوانی )ذکور(ع زراعت هرات
 218 189 247 علوم حیوانی )اناث( زراعت هرات
 238 209 267 هارتیکلچر )باغداری( )ذکور( زراعت هرات
 226 205 246 هارتیکلچر )باغداری( )اناث( زراعت هرات
 225 201 249 بیولوژی )ذکور( تعلیم و تربیه هرات
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بلند  دیپارتمنت پوهنځی/دانشکده پوهنتون/دانشگاه
 ترین

پایین 
 اوسط ترین

 235 217 254 بیولوژی )اناث( تعلیم و تربیه هرات
 213 186 241 فزیک )ذکور( تعلیم و تربیه هرات
 230 190 271 فزیک )اناث( تعلیم و تربیه هرات
 223 193 253 کیمیا )ذکور( تعلیم و تربیه هرات
 236 195 278 کیمیا )اناث( تعلیم و تربیه هرات
 239 209 269 ریاضی تعلیم و تربیه هرات
 216 188 244 دنیتربیت ب تعلیم و تربیه هرات
 232 201 263 تاریخ تعلیم و تربیه هرات
 224 198 250 جغرافیه تعلیم و تربیه هرات
 246 217 276 مشاوره و رهنمایی تعلیم و تربیه هرات
 272 240 304 روانشناسی و علوم تربیتی تعلیم و تربیه هرات
 251 229 272 زبان و ادبیات انگلیسی )ذکور( تعلیم و تربیه هرات
 259 233 285 زبان و ادبیات انگلیسی )اناث( تعلیم و تربیه هرات
 223 190 257 زبان و ادبیات پشتو تعلیم و تربیه هرات
 230 205 255 زبان و ادبیات فارسی دری تعلیم و تربیه هرات
 258 203 313 بیولوژی )ذکور( ساینس هرات
 259 229 289 بیولوژی )اناث( ساینس هرات
 249 194 305 فزیک )ذکور( ساینس هرات
 257 207 307 فزیک )اناث( ساینس هرات
 234 183 284 کیمیا )ذکور( ساینس هرات
 242 209 276 کیمیا )اناث( ساینس هرات
 271 222 320 ریاضی ساینس هرات
 262 225 298 )ذکور(  تعلیمات اسالمی شرعیات هرات
 267 239 295 تعلیمات اسالمی )اناث( شرعیات هرات

ژورنالیزم و ارتباطات  هرات
 259 237 281 روابط عمومی جمعی

ژورنالیزم و ارتباطات  هرات
 262 243 282 ژورنالیزم جمعی

 288 257 320 زبان و ادبیات انگلیسی زبان و ادبیات هرات
 228 201 254 زبان و ادبیات پشتو زبان و ادبیات هرات
 231 194 268 ت عربیزبان و ادبیا زبان و ادبیات هرات
 264 220 309 زبان و ادبیات فارسی دری زبان و ادبیات هرات



برای داوطلبان کانکوربلندترین و پایین ترین منرات کانکور 1399
 150

بلند  دیپارتمنت پوهنځی/دانشکده پوهنتون/دانشگاه
 ترین

پایین 
 اوسط ترین

 317 300 334 سیول )ذکور( انجنیری هرات
 284 259 308 سیول )اناث ( انجنیری هرات
 295 274 315 مهندسی )ذکور( انجنیری هرات
 298 278 318 مهندسی )اناث( انجنیری هرات
 279 263 296 یمدیریت شهر  انجنیری هرات
 287 258 316 میکاترونیک انجنیری هرات
 237 199 275 عمومی وترنری هرات
 257 233 281 گرافیک هنرهای زیبا هرات
 256 198 313 خطاطی و نقاشی هنرهای زیبا هرات
 227 185 268 میناتوری هنرهای زیبا هرات
 225 182 269 انستیتیوت اداره و حسابداری انستیتیوت هرات
 185 142 228 انستیتیوت تخنیکی انستیتیوت هرات
 183 142 225 انستیتیوت زراعت و وترنری انستیتیوت هرات
 173 143 203 انستیتیوت صنایع بهزاد انستیتیوت هرات
 190 156 224 دارالعلوم جامع شریف )ذکور( دارالعلوم هرات
 188 166 209 دارالعلوم جامع شریف )اناث( دارالعلوم هرات

دارالعلوم امام صادق )اختصاصی اهل  دارالعلوم هرات
 169 147 191 تشیع( )ذکور(

 192 150 233 دارالعلوم غیاثیه )ذکور( دارالعلوم هرات
 178 140 215 دارالعلوم غیاثیه )اناث( دارالعلوم هرات
 172 154 190 دارالعلوم فخرالمدارس )ذکور( دارالعلوم هرات
 180 161 199 العلوم فخرالمدارس )اناث(دار  دارالعلوم هرات

 
 330 319 340 عمومی )ذکور( طب معالجوی بلخ
 326 315 337 عمومی )اناث( طب معالجوی بلخ
 291 274 309 عمومی )ذکور( فارمسی بلخ
 279 247 311 عمومی )اناث( فارمسی بلخ
 278 260 296 اداره و دیپلوماسی حقوق و علوم سیاسی بلخ
 288 263 312 قضا و څارنوالی ق و علوم سیاسیحقو  بلخ
 310 276 293 (BBAمنجمنت و ادارۀ تشبثات ) اقتصاد بلخ
 284 254 314 امورمالی و بانکی اقتصاد بلخ
 275 250 301 اقتصاد ملی اقتصاد بلخ
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بلند  دیپارتمنت پوهنځی/دانشکده پوهنتون/دانشگاه
 ترین

پایین 
 اوسط ترین

 251 225 277 احصائیه و ایکونومتری اقتصاد بلخ
 273 256 290 (ادارۀ عامه )ذکور اداره و پالیسی عامه بلخ
 261 241 281 ادارۀ عامه )اناث( اداره و پالیسی عامه بلخ
 260 241 278 پالیسی عامه )ذکور( اداره و پالیسی عامه بلخ
 243 224 263 پالیسی عامه )اناث( اداره و پالیسی عامه بلخ
 258 227 290 مدیریت انکشاف )ذکور( اداره و پالیسی عامه بلخ
 249 225 274 مدیریت انکشاف )اناث( سی عامهاداره و پالی بلخ

ژورنالیزم و ارتباطات  بلخ
 254 230 279 ژورنالیزم جمعی

ژورنالیزم و ارتباطات  بلخ
 241 213 270 ارتباطات جمعی

ژورنالیزم و ارتباطات  بلخ
 237 211 263 روابط عمومی جمعی

 249 213 284 تعلیمات اسالمی )ذکور( شرعیات بلخ
 260 220 300 تعلیمات اسالمی )اناث( اتشرعی بلخ
 213 187 240 تاریخ علوم اجتماعی بلخ
 205 187 223 باستان شناسی علوم اجتماعی بلخ
 252 220 284 روانشناسی علوم اجتماعی بلخ
 213 195 231 هنرهای زیبا علوم اجتماعی بلخ
 252 214 290 اقتصاد و توسعه زراعتی زراعت بلخ
 212 196 228 رانومیاگ زراعت بلخ
 246 198 294 اگری بزنس زراعت بلخ
 224 200 248 جنگالت و باغداری )ذکور( زراعت بلخ
 234 207 262 جنگالت و باغداری )اناث( زراعت بلخ
 202 188 216 علوم حیوانی )ذکور( زراعت بلخ
 203 184 222 علوم حیوانی )اناث( زراعت بلخ
 214 191 236 علوم خاکشناسی زراعت بلخ

انجنیری معدن و محیط  بلخ
 243 214 272 انجنیری آب و محیط زیست )ذکور( زیست

انجنیری معدن و محیط  بلخ
 217 201 233 انجنیری آب و محیط زیست )اناث( زیست
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بلند  دیپارتمنت پوهنځی/دانشکده پوهنتون/دانشگاه
 ترین

پایین 
 اوسط ترین

انجنیری معدن و محیط  بلخ
 228 206 249 انجنیری پطرولیم )ذکور( زیست

انجنیری معدن و محیط  بلخ
 200 187 213 ی پطرولیم )اناث(انجنیر  زیست

انجنیری معدن و محیط  بلخ
 240 211 269 انجنیری معدن )ذکور( زیست

انجنیری معدن و محیط  بلخ
 211 195 226 انجنیری معدن )اناث( زیست

 308 296 320 انجنیری نرم افزار )ذکور( کمپیوتر ساینس بلخ
 295 284 306 انجنیری نرم افزار )اناث( کمپیوتر ساینس بلخ
 295 279 311 سیستم های معلوماتی )ذکور( کمپیوتر ساینس بلخ
 290 268 312 سیستم های معلوماتی )اناث( کمپیوتر ساینس بلخ
 214 198 230 بیولوژی )ذکور( تعلیم و تربیه بلخ
 224 206 242 بیولوژی )اناث( تعلیم و تربیه بلخ
 218 198 239 ریاضی تعلیم و تربیه بلخ
 208 188 227 فزیک )ذکور( تعلیم و تربیه بلخ
 206 185 226 فزیک )اناث( تعلیم و تربیه بلخ
 211 188 233 کیمیا )ذکور( تعلیم و تربیه بلخ
 209 189 229 کیمیا )اناث( تعلیم و تربیه بلخ
 204 191 217 تاریخ تعلیم و تربیه بلخ
 216 190 242 جغرافیه تعلیم و تربیه بلخ
 231 213 249 زبان و ادبیات انگلیسی )ذکور( و تربیه تعلیم بلخ
 242 216 268 زبان و ادبیات انگلیسی )اناث( تعلیم و تربیه بلخ
 202 187 217 زبان و ادبیات پشتو تعلیم و تربیه بلخ
 218 196 240 زبان و ادبیات فارسی دری تعلیم و تربیه بلخ
 198 189 208 علوم و فرهنگ اسالمی تعلیم و تربیه بلخ
 265 219 310 زبان و ادبیات انگلیسی )ذکور( زبان و ادبیات بلخ
 260 232 288 زبان و ادبیات انگلیسی )اناث( زبان و ادبیات بلخ
 217 186 247 زبان و ادبیات پشتو زبان و ادبیات بلخ
 224 200 247 زبان و ادبیات فارسی دری زبان و ادبیات بلخ
 230 175 285 ان و ادبیات اوزبیکیزب زبان و ادبیات بلخ
 199 182 217 زبان و ادبیات عربی زبان و ادبیات بلخ
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بلند  دیپارتمنت پوهنځی/دانشکده پوهنتون/دانشگاه
 ترین

پایین 
 اوسط ترین

 209 194 224 بیولوژی )ذکور( ساینس بلخ
 226 205 248 بیولوژی )اناث( ساینس بلخ
 237 203 271 ریاضی )ذکور( ساینس بلخ
 231 203 260 ریاضی )اناث( ساینس بلخ
 226 186 266 فزیک )ذکور( ساینس بلخ
 214 190 238 فزیک )اناث( ساینس بلخ
 224 193 255 کیمیا )ذکور( ساینس بلخ
 209 186 231 کیمیا )اناث( ساینس بلخ
 234 196 271 تکنالوژی کیمیاوی )ذکور( انجنیری بلخ
 227 193 261 تکنالوژی کیمیاوی )اناث( انجنیری بلخ
 291 272 309 (ساختمانهای صنعتی و مدنی )ذکور انجنیری بلخ
 286 234 339 ساختمانهای صنعتی و مدنی )اناث( انجنیری بلخ
 262 226 299 ساختمانهای هایدروتخنیکی انجنیری بلخ
 235 194 275 عمومی وترنری بلخ
 206 169 243 انستیتیوت اداره و حسابداری بلخ انستیتیوت بلخ
 194 166 221 انستیتیوت اکادمی تربیۀ معلم انستیتیوت بلخ
 169 149 188 انستیتیوت تخنیکی سجادیه انستیتیوت بلخ
 167 142 192 انستیتیوت زراعت و وترنری بلخ انستیتیوت بلخ
 176 141 211 انستیتیوت معاون انجنیری انستیتیوت بلخ
 179 140 217 انستیتیوت نفت و گاز انستیتیوت بلخ
 192 149 235 دارالعلوم اسدیه )ذکور( دارالعلوم بلخ
 174 143 204 دارالعلوم زینبیه )اناث( دارالعلوم بلخ

 
 321 307 334 عمومی )ذکور( طب معالجوی کندهار
 304 291 317 عمومی )اناث( طب معالجوی کندهار
 253 222 285 )ذکور( اداره و دیپلوماسی حقوق کندهار
 234 196 272 )اناث( اداره و دیپلوماسی حقوق کندهار
 277 232 322 )ذکور( قضا و څارنوالی وقحق کندهار
 234 204 264 قضا و څارنوالی )اناث( حقوق کندهار
 243 218 268 عمومی )ذکور( اداره و پالیسی عامه کندهار
 214 173 256 عمومی )اناث( اداره و پالیسی عامه کندهار
 233 204 263 تعلیمات اسالمی )ذکور( شرعیات کندهار
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بلند  دیپارتمنت پوهنځی/دانشکده پوهنتون/دانشگاه
 ترین

پایین 
 اوسط ترین

 217 190 245 لیمات اسالمی )اناث(تع شرعیات کندهار
 286 231 259 (BBAمنجمنت و ادارۀ تشبثات ) اقتصاد کندهار
 244 204 284 انرژی انجنیری کندهار
 249 210 288 انجنیری منابع آب و محیط زیست )ذکور( انجنیری کندهار
 186 169 203 انجنیری منابع آب و محیط زیست )اناث( انجنیری کندهار
 288 261 316 سیول )ذکور( انجنیری کندهار
 220 197 244 سیول )اناث( انجنیری کندهار
 255 229 282 مهندسی )ذکور( انجنیری کندهار
 226 191 261 مهندسی )اناث( انجنیری کندهار
 225 197 254 زبان و ادبیات انگلیسی زبان و ادبیات کندهار
 204 185 223 زبان و ادبیات پشتو زبان و ادبیات کندهار
 223 206 240 رادیو و تلویزیون ژورنالیزم کندهار
 224 197 252 مطبوعات ژورنالیزم کندهار
 270 247 293 عمومی )ذکور( کمپیوتر ساینس کندهار
 242 204 281 عمومی )اناث( کمپیوتر ساینس کندهار
 221 197 245 زبان و ادبیات انگلیسی )ذکور( تعلیم و تربیه کندهار

 200 186 215 زبان و ادبیات انگلیسی )اناث( تعلیم و تربیه هارکند
 204 185 223 زبان و ادبیات پشتو تعلیم و تربیه کندهار
 202 175 228 زبان و ادبیات فارسی دری تعلیم و تربیه کندهار
 238 177 299 ریاضی تعلیم و تربیه کندهار
 216 194 238 بیولوژی تعلیم و تربیه کندهار

 185 155 215 فزیک تعلیم و تربیه هارکند
 197 172 222 کیمیا تعلیم و تربیه کندهار
 196 178 215 تربیت بدنی تعلیم و تربیه کندهار
 206 178 234 تاریخ تعلیم و تربیه کندهار
 208 176 239 جغرافیه تعلیم و تربیه کندهار
 192 169 215 علوم و فرهنگ اسالمی تعلیم و تربیه کندهار
 214 200 228 آموزش کمپیوتر )ذکور( تعلیم و تربیه کندهار
 194 180 207 آموزش کمپیوتر )اناث( تعلیم و تربیه کندهار

انستیتیوت اداره و حسابداری شهید  انستیتیوت کندهار
 171 143 199 وحیدالله احمدی
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بلند  دیپارتمنت پوهنځی/دانشکده پوهنتون/دانشگاه
 ترین

پایین 
 اوسط ترین

انستیتیوت زراعت و وترنری ولسوالی  انستیتیوت کندهار
 174 150 198 دامان

انستیتیوت زراعت و وترنری ولسوالی  انستیتیوت کندهار
 166 148 185 میوند

 177 159 195 انستیتیوت کثیرالرشتوی مرکز انستیتیوت کندهار
 182 175 190 دارالعلوم محمدیه )ذکور( دارالعلوم کندهار
 174 152 196 دارالعلوم محمدیه )اناث( دارالعلوم کندهار

 
 332 320 345 عمومی )ذکور( طب معالجوی ننگرهار
 323 306 340 عمومی )اناث( طب معالجوی ننگرهار
 281 258 304 اداره و دیپلوماسی  )ذکور( حقوق و علوم سیاسی ننگرهار
 280 256 304 اداره و دیپلوماسی  )اناث( حقوق و علوم سیاسی ننگرهار
 287 260 314 قضا و څارنوالی )ذکور( حقوق و علوم سیاسی ننگرهار
 279 261 297 قضا و څارنوالی )اناث( حقوق و علوم سیاسی ننگرهار
 264 246 283 اداره عامه )ذکور( اداره و پالیسی عامه ننگرهار
 232 214 251 اداره عامه )اناث( اداره و پالیسی عامه ننگرهار
 245 225 264 پالیسی عامه )ذکور( اداره و پالیسی عامه ننگرهار
 213 203 222 پالیسی عامه )اناث( ره و پالیسی عامهادا ننگرهار
 244 219 269 مدیریت انکشاف )ذکور( اداره و پالیسی عامه ننگرهار
 228 206 249 مدیریت انکشاف )اناث( اداره و پالیسی عامه ننگرهار
 248 218 278 تعلیمات اسالمی )ذکور( شرعیات ننگرهار
 246 219 273 اث(تعلیمات اسالمی )ان شرعیات ننگرهار
 252 233 271 رادیو و تلویزیون )ذکور( ژورنالیزم ننگرهار
 219 190 248 رادیو و تلویزیون )اناث( ژورنالیزم ننگرهار
 244 220 268 مطبوعات )ذکور( ژورنالیزم ننگرهار
 208 189 227 مطبوعات )اناث( ژورنالیزم ننگرهار
 222 197 248 (ارتباطات عامه )ذکور ژورنالیزم ننگرهار
 195 167 223 ارتباطات عامه )اناث( ژورنالیزم ننگرهار
 292 278 305 ذکور( BBAمنجمنت و ادارۀ تشبثات ) اقتصاد ننگرهار
 272 256 287 اناث( BBAمنجمنت و ادارۀ تشبثات ) اقتصاد ننگرهار
 256 238 273 سوداگری )ذکور( اقتصاد ننگرهار
 241 211 271 اناث(سوداگری ) اقتصاد ننگرهار
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بلند  دیپارتمنت پوهنځی/دانشکده پوهنتون/دانشگاه
 ترین

پایین 
 اوسط ترین

 275 257 293 مالی و بانکی  )ذکور( اقتصاد ننگرهار
 259 224 294 مالی و بانکی  )اناث( اقتصاد ننگرهار
 267 252 283 اقتصاد ملی )ذکور( اقتصاد ننگرهار
 253 229 277 اقتصاد ملی )اناث( اقتصاد ننگرهار
 254 205 303 عمومی )ذکور( وترنری ننگرهار
 197 155 239 عمومی )اناث( وترنری رننگرها

 252 234 270 انجنیری منابع آب و محیط زیست )ذکور( انجنیری ننگرهار
 205 157 253 انجنیری منابع آب و محیط زیست )اناث( انجنیری ننگرهار
 304 294 315 سیول )ذکور( انجنیری ننگرهار
 254 234 274 سیول )اناث( انجنیری ننگرهار
 280 257 304 مهندسی )ذکور( نجنیریا ننگرهار
 228 188 269 مهندسی )اناث( انجنیری ننگرهار
 244 222 266 زبان و ادبیات انگلیسیی )ذکور( زبان و ادبیات ننگرهار
 245 205 285 زبان و ادبیات انگلیسی )اناث( زبان و ادبیات ننگرهار
 211 194 227 زبان و ادبیات آلمانی  )ذکور( زبان و ادبیات ننگرهار
 184 153 215 زبان و ادبیات آلمانی )اناث( زبان و ادبیات ننگرهار
 234 208 259 زبان و ادبیات پشتو )ذکور( زبان و ادبیات ننگرهار
 216 191 241 زبان و ادبیات پشتو )اناث( زبان و ادبیات ننگرهار
 216 190 242 زبان و ادبیات فارسی دری  )ذکور( زبان و ادبیات ننگرهار
 195 178 213 زبان و ادبیات فارسی دری )اناث( زبان و ادبیات ننگرهار
 218 195 241 زبان و ادبیات عربی )ذکور( زبان و ادبیات ننگرهار
 195 174 215 زبان و ادبیات عربی )اناث( زبان و ادبیات ننگرهار
 222 190 254 زبان و ادبیات هندی )ذکور( زبان و ادبیات ننگرهار
 184 152 215 زبان و ادبیات هندی )اناث( زبان و ادبیات ننگرهار
 225 200 249 بیولوژی )ذکور( ساینس ننگرهار
 207 185 229 بیولوژی )اناث( ساینس ننگرهار
 242 206 278 جیولوجی و معدن )ذکور( ساینس ننگرهار
 184 150 219 جیولوجی و معدنی )اناث( ساینس ننگرهار
 248 202 293 ریاضی )ذکور( اینسس ننگرهار
 225 150 301 ریاضی )اناث( ساینس ننگرهار
 224 188 259 فزیک )ذکور( ساینس ننگرهار
 186 157 215 فزیک )اناث( ساینس ننگرهار
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بلند  دیپارتمنت پوهنځی/دانشکده پوهنتون/دانشگاه
 ترین

پایین 
 اوسط ترین

 208 179 236 کیمیا )ذکور( ساینس ننگرهار
 184 157 211 کیمیا )اناث( ساینس ننگرهار
 220 200 239 ژی )ذکور(بیولو تعلیم و تربیه ننگرهار
 220 192 247 بیولوژی )اناث( تعلیم و تربیه ننگرهار
 242 199 284 ریاضی تعلیم و تربیه ننگرهار
 195 153 236 ریاضی تعلیم و تربیه ننگرهار
 229 188 269 فزیک )ذکور( تعلیم و تربیه ننگرهار
 189 159 220 فزیک )اناث( تعلیم و تربیه ننگرهار
 208 187 230 کیمیا )ذکور( تعلیم و تربیه ننگرهار
 213 171 254 کیمیا )اناث( تعلیم و تربیه ننگرهار
 196 186 207 جغرافیه )ذکور( تعلیم و تربیه ننگرهار
 210 164 257 جغرافیه )اناث( تعلیم و تربیه ننگرهار
 202 187 217 تاریخ )ذکور( تعلیم و تربیه ننگرهار
 198 168 228 تاریخ )اناث یهتعلیم و ترب ننگرهار
 215 192 239 زبان و ادبیات پشتو )ذکور( تعلیم و تربیه ننگرهار
 198 178 218 زبان و ادبیات پشتو )اناث( تعلیم و تربیه ننگرهار
 213 195 232 تعلیمات مسلکی )ذکور( تعلیم و تربیه ننگرهار
 191 166 216 تعلیمات مسلکی )اناث( تعلیم و تربیه ننگرهار
 206 192 219 علوم حیوانی )ذکور( زراعت ننگرهار
 167 163 171 علوم حیوانی )اناث( زراعت ننگرهار
 217 198 235 اگرانومی )ذکور( زراعت ننگرهار
 175 151 199 اگرانومی )اناث( زراعت ننگرهار
 219 203 235 اگری بزنس )ذکور( زراعت ننگرهار
 180 163 196 ث(اگری بزنس )انا زراعت ننگرهار
 229 213 246 اقتصاد و توسعۀ زراعتی )ذکور( زراعت ننگرهار
 187 166 207 اقتصاد و توسعۀ زراعتی )اناث( زراعت ننگرهار
 217 198 235 حفاظۀ نباتات )ذکور( زراعت ننگرهار
 184 170 199 حفاظۀ نباتات )اناث( زراعت ننگرهار
 226 200 251 )ذکور(هارتیکلچر )باغداری(  زراعت ننگرهار
 209 170 249 هارتیکلچر )باغداری( )اناث( زراعت ننگرهار
 285 261 309 سیستم های معلوماتی )ذکور( کمپیوتر ساینس ننگرهار
 237 209 265 سیستم های معلوماتی )اناث( کمپیوتر ساینس ننگرهار
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بلند  دیپارتمنت پوهنځی/دانشکده پوهنتون/دانشگاه
 ترین

پایین 
 اوسط ترین

 294 280 307 انجنیری نرم افزار )ذکور( کمپیوتر ساینس ننگرهار
 232 214 250 انجنیری نرم افزار )اناث( کمپیوتر ساینس ننگرهار
 291 275 307 تکنالوژی معلوماتی )ذکور( کمپیوتر ساینس ننگرهار
 259 216 303 تکنالوژی معلوماتی )اناث( کمپیوتر ساینس ننگرهار
 254 205 303 عمومی  )ذکور( وترنری ننگرهار
 197 155 239 عمومی )اناث( وترنری ننگرهار
 181 144 219 انستیتیوت اداره و حسابداری ننگرهار انستیتیوت ننگرهار
 177 147 207 انستیتیوت  زراعت و وترنری مهمند دره انستیتیوت ننگرهار
 173 147 200 انستیتیوت زراعت و وترنری ننگرهار انستیتیوت ننگرهار
 180 149 212 انستیتیوت تخنیکی هسکه مینه انستیتیوت ننگرهار
 168 153 182 انستیتیوت مسلکی تجارت مهمندره انستیتیوت ننگرهار

انستیتیوت زراعت و وترنری ولسوالی  انستیتیوت ننگرهار
 175 147 203 چپرهار

 195 154 237 انستیتیوت میخانیکی ننگرهار انستیتیوت ننگرهار
 167 147 188 دارالعلوم نعمانیه )ذکور( دارالعلوم ننگرهار

 174 153 195 دارالعلوم نجم الدین آخندزاده )ذکور( دارالعلوم هارننگر 
 180 168 192 دارالعلوم نجم الدین آخندزاده )اناث( دارالعلوم ننگرهار
 189 143 235 دارالعلوم مولوی شمس الرحمن )ذکور( دارالعلوم ننگرهار

دارالعلوم دارالحفاظ مرکز )حافظ قرآن(  دارالعلوم ننگرهار
 189 160 219 )ذکور(

 
 328 308 347 عمومی )ذکور( طب معالجوی شیخ زاید خوست
 305 292 318 عمومی )اناث( طب معالجوی شیخ زاید خوست
 257 240 273 اداره و دیپلوماسی )ذکور( حقوق و علوم سیاسی شیخ زاید خوست
 223 199 247 اداره و دیپلوماسی )اناث( حقوق و علوم سیاسی شیخ زاید خوست
 263 244 283 قضا و څاروالی )ذکور( حقوق و علوم سیاسی شیخ زاید خوست
 242 208 276 قضا و څاروالی )اناث( حقوق و علوم سیاسی شیخ زاید خوست
 246 211 281 تعلیمات اسالمی شرعیات شیخ زاید خوست
 275 265 285 ذکور –( BBAمنجمنت و ادارۀ تشبثات ) اقتصاد شیخ زاید خوست

 214 188 241 اناث –( BBAمنجمنت و ادارۀ تشبثات ) اقتصاد زاید خوستشیخ 
 261 236 285 اقتصاد ملی )ذکور( اقتصاد شیخ زاید خوست
 231 178 284 اقتصاد ملی )اناث( اقتصاد شیخ زاید خوست
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بلند  دیپارتمنت پوهنځی/دانشکده پوهنتون/دانشگاه
 ترین

پایین 
 اوسط ترین

 255 238 271 اقتصاد امور مالی و بانکی  )ذکور( اقتصاد شیخ زاید خوست
 193 177 208 اقتصاد امور مالی و بانکی )اناث( اقتصاد شیخ زاید خوست
 268 234 302 برق )ذکور( انجنیری شیخ زاید خوست
 206 163 249 برق )اناث( انجنیری شیخ زاید خوست
 294 283 305 سیول )ذکور( انجنیری شیخ زاید خوست
 259 231 288 سیول )اناث( انجنیری شیخ زاید خوست
 262 241 283 ندسی )ذکور(مه انجنیری شیخ زاید خوست
 218 184 253 مهندسی )اناث( انجنیری شیخ زاید خوست
 281 266 295 تکنالوژی معلوماتی )ذکور( کمپیوتر ساینس شیخ زاید خوست
 216 190 243 تکنالوژی معلوماتی )اناث( کمپیوتر ساینس شیخ زاید خوست
 277 246 309 ور(های معلوماتی )ذکسیستم کمپیوتر ساینس شیخ زاید خوست
 234 190 278 های معلوماتی )اناث(سیستم کمپیوتر ساینس شیخ زاید خوست
 220 196 244 تاریخ و جغرافیه )ذکور( علوم اجتماعی شیخ زاید خوست
 189 178 199 تاریخ و جغرافیه )اناث( علوم اجتماعی شیخ زاید خوست
 212 192 233 )ذکور( فلسفه و جامعه شناسی علوم اجتماعی شیخ زاید خوست
 210 172 249 فلسفه و جامعه شناسی )اناث( علوم اجتماعی شیخ زاید خوست
 240 224 256 زبان و ادبیات انگلیسی )ذکور( زبان و ادبیات شیخ زاید خوست
 208 184 232 زبان و ادبیات انگلیسی )اناث( زبان و ادبیات شیخ زاید خوست
 224 206 241 زبان و ادبیات پشتو زبان و ادبیات شیخ زاید خوست
 203 183 223 زبان و ادبیات فارسی دری زبان و ادبیات شیخ زاید خوست
 195 162 228 زبان و ادبیات عربی زبان و ادبیات شیخ زاید خوست
 206 179 234 زبان و ادبیات اردو زبان و ادبیات شیخ زاید خوست
 227 209 245 ارتباطات عامه ژورنالیزم شیخ زاید خوست
 231 214 248 ژورنالیزم ژورنالیزم شیخ زاید خوست
 227 200 255 بیولوژی )ذکور( تعلیم و تربیه شیخ زاید خوست
 200 184 216 بیولوژی )اناث( تعلیم و تربیه شیخ زاید خوست
 220 183 257 ریاضی )ذکور( تعلیم و تربیه شیخ زاید خوست
 218 153 283 ضی )اناث(ریا تعلیم و تربیه شیخ زاید خوست
 210 179 240 فزیک )ذکور( تعلیم و تربیه شیخ زاید خوست
 190 152 228 فزیک )اناث( تعلیم و تربیه شیخ زاید خوست
 204 177 230 کیمیا )ذکور( تعلیم و تربیه شیخ زاید خوست
 188 165 212 کیمیا )اناث( تعلیم و تربیه شیخ زاید خوست
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 ترین

پایین 
 اوسط ترین

 209 197 222 بزنس )ذکور( یاگر  زراعت شیخ زاید خوست
 165 165 165 بزنس )اناث( یاگر  زراعت شیخ زاید خوست
 226 190 261 اگرانومی )ذکور( زراعت شیخ زاید خوست
 177 158 196 اگرانومی )اناث( زراعت شیخ زاید خوست
 204 185 223 علوم حیوانی )ذکور( زراعت شیخ زاید خوست
 168 162 174 حیوانی )اناث(علوم  زراعت شیخ زاید خوست
 211 191 230 حفاظۀ نباتات )ذکور( زراعت شیخ زاید خوست
 197 150 245 حفاظۀ نباتات )اناث( زراعت شیخ زاید خوست
 243 207 278 اقتصاد و توسعۀ زراعتی )ذکور( زراعت شیخ زاید خوست
 166 153 179 اقتصاد و توسعۀ زراعتی )اناث( زراعت شیخ زاید خوست
 225 196 254 هارتیکلچر )باغداری( )ذکور( زراعت شیخ زاید خوست
 172 153 191 هارتیکلچر )باغداری( )اناث( زراعت شیخ زاید خوست
 219 195 243 عمومی وترنری شیخ زاید خوست

 
 242 200 283 تعلیمات اسالمی )ذکور( شرعیات بامیان
 206 198 214 تعلیمات اسالمی )اناث( شرعیات بامیان
 223 199 247 فقه جعفری )ذکور( شرعیات بامیان
 221 205 237 فقه جعفری )اناث( شرعیات بامیان
 267 249 285 ذکور -( BBAمنجمنت و ادارۀ تشبثات ) اقتصاد بامیان
 262 239 284 اناث -( BBAمنجمنت و ادارۀ تشبثات ) اقتصاد بامیان
 254 227 281 اقتصاد ملی )ذکور( اقتصاد بامیان
 250 231 269 اقتصاد ملی )اناث( اقتصاد بامیان
 274 222 327 احصائیه و کمپیوتر )ذکور( اقتصاد بامیان
 180 163 197 احصائیه و کمپیوتر )اناث( اقتصاد بامیان
 243 228 258 بانکداری و تجارت )ذکور( اقتصاد بامیان
 258 229 288 بانکداری و تجارت )اناث( اقتصاد بامیان
 235 207 264 انجنیری محیط زیست )ذکور( زمین شناسی بامیان
 215 201 229 انجنیری محیط زیست )اناث( زمین شناسی بامیان
 213 196 229 استخراج معادن مواد مفیدۀ جامد )ذکور( زمین شناسی بامیان
 201 190 212 استخراج معادن مواد مفیدۀ جامد )اناث( زمین شناسی بامیان
 204 185 223 جغرافیه )ذکور( زمین شناسی بامیان
 200 191 210 جغرافیه )اناث( زمین شناسی بامیان
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 251 218 285 جیودیزی انجنیری )ذکور( زمین شناسی بامیان
 215 193 236 جیودیزی انجنیری )اناث( زمین شناسی بامیان
 208 190 226 جیولوجی )ذکور( زمین شناسی بامیان
 197 184 209 جیولوجی )اناث( زمین شناسی بامیان
 215 198 232 اقتصاد و توسعۀ زراعتی )ذکور( زراعت بامیان
 214 202 226 اقتصاد و توسعۀ زراعتی )اناث( زراعت بامیان
 195 178 212 اگرانومی )ذکور( زراعت بامیان
 197 190 205 اگرانومی )اناث( زراعت بامیان
 212 177 246 پاراکلینیک )ذکور( زراعت بامیان
 195 187 203 پاراکلینیک )اناث( زراعت بامیان
 206 189 222 جنگالت و منابع طبیعی )ذکور( زراعت بامیان
 198 192 204 جنگالت و منابع طبیعی )اناث( زراعت بامیان
 233 181 284 خاکشناسی و آبیاری )ذکور( زراعت بامیان
 200 185 215 خاکشناسی و آبیاری )اناث( زراعت بامیان
 204 187 221 علوم حیوانی )ذکور( زراعت بامیان
 196 188 203 علوم حیوانی )اناث( زراعت بامیان
 216 181 251 هارتیکلچر )باغداری( )ذکور( زراعت بامیان
 203 190 215 هارتیکلچر )باغداری( )اناث( زراعت بامیان
 234 211 257 آموزش کمپیوتر )ذکور( تعلیم و تربیه بامیان
 230 216 243 آموزش کمپیوتر )اناث( تعلیم و تربیه بامیان
 182 155 209 پیداگوژی )ذکور( تعلیم و تربیه بامیان
 201 194 208 پیداگوژی )اناث( تعلیم و تربیه بامیان
 214 196 232 مدیریت آموزشی )ذکور( تعلیم و تربیه بامیان
 224 212 236 مدیریت آموزشی )اناث( تعلیم و تربیه بامیان
 210 193 226 روانشناسی )ذکور( تعلیم و تربیه بامیان
 226 210 241 روانشناسی )اناث( تعلیم و تربیه بامیان
 233 207 259 زبان و ادبیات انگلیسی )ذکور( تعلیم و تربیه بامیان
 235 220 250 زبان و ادبیات انگلیسی )اناث( تعلیم و تربیه بامیان
 208 179 236 زبان و ادبیات پشتو )ذکور( تربیهتعلیم و  بامیان
 199 185 213 زبان و ادبیات پشتو )اناث( تعلیم و تربیه بامیان
 216 191 241 زبان و ادبیات فارسی دری )ذکور( تعلیم و تربیه بامیان
 215 206 224 زبان و ادبیات فارسی دری )اناث( تعلیم و تربیه بامیان
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 ترین
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 218 188 248 وریزم )ذکور(ت علوم اجتماعی بامیان
 213 194 231 توریزم )اناث( علوم اجتماعی بامیان
 240 196 284 جامعه شناسی  )ذکور( علوم اجتماعی بامیان
 220 206 235 جامعه شناسی  )اناث( علوم اجتماعی بامیان
 209 187 232 فلسفه )ذکور( علوم اجتماعی بامیان
 208 191 225 فلسفه )اناث( علوم اجتماعی بامیان
 204 180 227 تاریخ )ذکور( علوم اجتماعی بامیان
 205 193 216 تاریخ )اناث( علوم اجتماعی بامیان
 206 186 226 باستان شناسی )ذکور( علوم اجتماعی بامیان
 205 192 217 باستان شناسی )اناث( علوم اجتماعی بامیان
 207 193 221 بیولوژی )ذکور( علوم طبیعی بامیان
 211 200 221 بیولوژی )اناث( علوم طبیعی بامیان
 215 198 233 ریاضی )ذکور( علوم طبیعی بامیان
 226 195 256 ریاضی )اناث( علوم طبیعی بامیان
 227 196 258 فزیک )ذکور( علوم طبیعی بامیان
 202 191 214 فزیک )اناث( علوم طبیعی بامیان
 203 184 222 ا )ذکور(کیمی علوم طبیعی بامیان
 206 197 215 کیمیا )اناث( علوم طبیعی بامیان
 168 142 194 انستیتیوت زراعت و وترنری انستیتوت بامیان
 180 147 213 انستیتیوت زراعت و وترنری پنجاب انستیتوت بامیان
 179 149 208 انستیتیوت تخنیکی انستیتوت بامیان
 189 157 221 ه و حسابداریانستیتیوت ادار  انستیتوت بامیان
 179 153 205 دارالعلوم اتفاق )ذکور( دارالعلوم بامیان
 166 149 183 دارالعلوم اتفاق )اناث( دارالعلوم بامیان

 
 320 304 336 عمومی )ذکور( طب معالجوی پکتیا
 304 289 319 عمومی )اناث( طب معالجوی پکتیا
 249 229 270 وماسی )ذکور(اداره و دیپل حقوق و علوم سیاسی پکتیا
 231 191 270 اداره و دیپلوماسی )اناث( حقوق و علوم سیاسی پکتیا
 260 232 288 قضا و څارنوالی )ذکور( حقوق و علوم سیاسی پکتیا
 234 198 270 قضا و څارنوالی )اناث( حقوق و علوم سیاسی پکتیا
 278 257 298 ذکور -( BBAمنجمنت و ادارۀ تشبثات ) اقتصاد پکتیا
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 233 181 286 اناث -( BBAمنجمنت و ادارۀ تشبثات ) اقتصاد پکتیا
 268 233 302 امور مالی و بانکی )ذکور( اقتصاد پکتیا
 215 179 252 امور مالی و بانکی )اناث( اقتصاد پکتیا
 260 232 288 تأمین برق )ذکور( انجنیری پکتیا
 162 158 166 تأمین برق )اناث( انجنیری پکتیا
 286 265 307 سیول )ذکور( انجنیری پکتیا
 217 175 260 سیول )اناث( انجنیری پکتیا
 257 235 280 مهندسی )ذکور( انجنیری پکتیا
 194 165 224 مهندسی )اناث( انجنیری پکتیا
 261 234 288 سیستم های معلوماتی )ذکور( کمپیوتر ساینس پکتیا
 197 178 217 علوماتی )اناث(سیستم های م کمپیوتر ساینس پکتیا
 247 227 266 انجنیری شبکه کمپیوتر ساینس پکتیا
 189 162 217 انجنیری شبکه کمپیوتر ساینس پکتیا
 233 215 251 زبان و ادبیات انگلیسی )ذکور( زبان و ادبیات پکتیا
 203 168 237 زبان و ادبیات انگلیسی )اناث( زبان و ادبیات پکتیا
 217 205 229 زبان و ادبیات پشتو )ذکور( ادبیات زبان و پکتیا
 186 157 215 زبان و ادبیات پشتو )اناث( زبان و ادبیات پکتیا
 220 209 231 دیپارتمنت ژورنالیزم  )ذکور( زبان و ادبیات پکتیا
 225 168 282 دیپارتمنت ژورنالیزم  )اناث( زبان و ادبیات پکتیا
 205 187 222 دبیات فارسی دری )ذکور(زبان و ا زبان و ادبیات پکتیا
 176 158 194 زبان و ادبیات فارسی دری )اناث( زبان و ادبیات پکتیا
 201 192 210 علوم و فرهنگ اسالمی )ذکور( تعلیم و تربیه پکتیا
 196 157 235 علوم و فرهنگ اسالمی )اناث( تعلیم و تربیه پکتیا
 229 205 253 گلیسی )ذکور(زبان و ادبیات ان تعلیم و تربیه پکتیا
 185 153 216 زبان و ادبیات انگلیسی )اناث( تعلیم و تربیه پکتیا
 197 180 215 زبان و ادبیات فارسی دری )ذکور( تعلیم و تربیه پکتیا
 173 150 195 زبان و ادبیات فارسی دری )اناث( تعلیم و تربیه پکتیا
 209 194 224 ذکور(زبان و ادبیات پشتو ) تعلیم و تربیه پکتیا
 179 152 206 زبان و ادبیات پشتو )اناث( تعلیم و تربیه پکتیا
 203 188 217 تاریخ )ذکور( تعلیم و تربیه پکتیا
 184 150 218 تاریخ )اناث( تعلیم و تربیه پکتیا
 206 190 222 جغرافیه )ذکور( تعلیم و تربیه پکتیا
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 183 157 209 جغرافیه )اناث( تعلیم و تربیه پکتیا
 217 205 230 آموزش کمپیوتر )ذکور( تعلیم و تربیه پکتیا
 177 150 205 آموزش کمپیوتر )اناث( تعلیم و تربیه پکتیا
 214 202 225 بیولوژی )ذکور( تعلیم و تربیه پکتیا
 182 168 195 بیولوژی )اناث( تعلیم و تربیه پکتیا
 223 195 252 ریاضی )ذکور( تعلیم و تربیه پکتیا
 188 156 219 ریاضی )اناث( تعلیم و تربیه پکتیا
 210 187 234 فزیک )ذکور( تعلیم و تربیه پکتیا
 188 151 225 فزیک )اناث( تعلیم و تربیه پکتیا
 210 188 233 کیمیا )ذکور( تعلیم و تربیه پکتیا
 181 155 208 کیمیا )اناث( تعلیم و تربیه پکتیا
 203 186 221 )ذکور( حفاظۀ نبابات زراعت پکتیا
 172 160 183 حفاظۀ نبابات )اناث( زراعت پکتیا
 216 187 246 جنگالت و منابع طبیعی )ذکور( زراعت پکتیا
 167 153 180 جنگالت و منابع طبیعی )اناث( زراعت پکتیا
 221 193 248 اگرانومی )ذکور( زراعت پکتیا
 184 173 194 اگرانومی )اناث( زراعت پکتیا

 204 188 220 علوم حیوانی زراعت تیاپک
 216 204 227 اقتصاد و توسعۀ زراعتی )ذکور( زراعت پکتیا
 166 155 176 اقتصاد و توسعۀ زراعتی )اناث( زراعت پکتیا
 227 192 262 هارتیکلچر )باغداری( )ذکور( زراعت پکتیا
 176 155 197 هارتیکلچر )باغداری( )اناث( زراعت پکتیا
 164 146 183 انستیتوت کثیرالرشتوی تیتوتانس پکتیا
 178 162 193 انستیتوت کثیرالرشتوی نسوان انستیتوت پکتیا
 172 154 191 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت پکتیا
 171 148 195 انستیتوت تخنیکی انستیتوت پکتیا
 181 159 204 دارالعلوم روحانی بابا )ذکور( دارالعلوم پکتیا
 164 143 185 دارالعلوم روحانی بابا )اناث( ارالعلومد پکتیا

 
 244 216 272 اداره و دیپلوماسی حقوق و علوم سیاسی تخار
 249 225 274 قضا و څارنوالی حقوق و علوم سیاسی تخار
 292 234 263 (BBAمنجمنت و ادارۀ تشبثات ) اقتصاد تخار
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 248 222 275 امور مالی و بانکی اقتصاد تخار
 720 702 752 تعلیمات اسالمی )ذکور( شرعیات ارتخ

 215 199 231 تعلیمات اسالمی )اناث( شرعیات تخار
 224 198 250 جیولوجی و معدن انجنیری تخار
 280 257 304 سیول انجنیری تخار
 244 193 294 برق  و الکترونیک انجنیری تخار
 200 185 216 هارتیکلچر )باغداری( زراعت تخار
 196 178 214 علوم حیوانی زراعت تخار
 193 181 205 اگرانومی زراعت تخار
 212 193 231 اقتصاد و توسعۀ زراعتی زراعت تخار
 215 198 232 آموزش کمپیوتر تعلیم و تربیه تخار
 199 185 214 تاریخ تعلیم و تربیه تخار
 194 180 208 جغرافیه تعلیم و تربیه تخار
 207 189 225 لوژیبیو  تعلیم و تربیه تخار
 196 182 211 فزیک تعلیم و تربیه تخار
 186 172 200 کیمیا تعلیم و تربیه تخار
 202 185 219 ریاضی تعلیم و تربیه تخار
 203 185 220 زبان و ادبیات فارسی دری تعلیم و تربیه تخار
 219 202 235 زبان و ادبیات انگلیسی زبان و ادبیات تخار
 189 178 200 زبان و ادبیات اوزبیکی یاتزبان و ادب تخار
 225 190 261 زبان و ادبیات فارسی دری زبان و ادبیات تخار
 198 181 215 زبان و ادبیات پشتو زبان و ادبیات تخار
 201 183 218 زبان و ادبیات عربی زبان و ادبیات تخار
 164 141 187 انستیتیوت تخنیکی مرکز انستیتیوت تخار
 167 151 183 انستیتیوت زراعت و وترنری ولسوالی فرخار یتیوتانست تخار
 169 150 188 دارالعلوم مرکز )ذکور( دارالعلوم تخار
 160 140 180 دارالعلوم مرکز )اناث( دارالعلوم تخار
 165 149 182 دارالعلوم حضرت علی چاه آب )ذکور( دارالعلوم تخار
 175 150 200 ور(دارالعلوم تخارستان )ذک دارالعلوم تخار
 166 142 190 دارالعلوم تخارستان )اناث( دارالعلوم تخار

 
 246 227 265 ذکور -(BBAمنجمنت و ادارۀ تشبثات ) اقتصاد بغالن
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بلند  دیپارتمنت پوهنځی/دانشکده پوهنتون/دانشگاه
 ترین

پایین 
 اوسط ترین

 250 217 283 اناث-(BBAمنجمنت و ادارۀ تشبثات ) اقتصاد بغالن
 249 210 289 بانکداری و تجارت )ذکور( اقتصاد بغالن
 248 216 280 انکداری و تجارت )اناث(ب اقتصاد بغالن
 230 207 254 احصائیه و کمپیوتر )ذکور( اقتصاد بغالن
 247 206 288 احصائیه و کمپیوتر )اناث( اقتصاد بغالن
 226 199 253 استخراج معدن و موادمفیدۀ جامد )ذکور( انجنیری بغالن
 204 175 233 استخراج معدن و موادمفیدۀ جامد )اناث( انجنیری بغالن
 272 253 290 سیول )ذکور( انجنیری بغالن
 242 205 279 سیول )اناث( انجنیری بغالن
 188 178 198 هارتیکلچر و جنگالت )ذکور( زراعت بغالن
 175 152 198 هارتیکلچر و جنگالت )اناث( زراعت بغالن
 200 192 209 اقتصاد و توسعه زراعتی )ذکور( زراعت بغالن
 210 187 232 اقتصاد و توسعه زراعتی )اناث( زراعت بغالن
 193 183 203 اگرانومی )ذکور( زراعت بغالن
 180 161 198 اگرانومی )اناث( زراعت بغالن
 203 178 228 خاکشناسی و آبیاری )ذکور( زراعت بغالن
 180 172 189 خاکشناسی و آبیاری )اناث( زراعت بغالن
 194 178 209 علوم حیوانی )ذکور( زراعت بغالن
 179 162 197 علوم حیوانی )اناث( زراعت بغالن
 185 166 204 حفاظه نباتات )ذکور( زراعت بغالن
 178 166 190 حفاظه نباتات )اناث( زراعت بغالن
 216 194 238 آموزش کمپیوتر )ذکور( تعلیم و تربیه بغالن
 199 188 211 آموزش کمپیوتر )اناث( تعلیم و تربیه بغالن

 189 175 202 ریاضی )ذکور( تعلیم و تربیه النبغ
 193 173 212 ()اناث ریاضی تعلیم و تربیه بغالن
 206 182 230 بیولوژی )ذکور( تعلیم و تربیه بغالن
 193 186 200 بیولوژی )اناث( تعلیم و تربیه بغالن
 206 178 235 فزیک )ذکور( تعلیم و تربیه بغالن
 182 172 193 )اناث(فزیک  تعلیم و تربیه بغالن
 185 162 209 کیمیا )ذکور( تعلیم و تربیه بغالن
 184 168 200 کیمیا )اناث( تعلیم و تربیه بغالن
 196 178 213 تاریخ )ذکور( تعلیم و تربیه بغالن
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بلند  دیپارتمنت پوهنځی/دانشکده پوهنتون/دانشگاه
 ترین

پایین 
 اوسط ترین

 187 181 193 تاریخ )اناث( تعلیم و تربیه بغالن
 197 180 213 جغرافیه )ذکور( تعلیم و تربیه بغالن

 187 178 197 جغرافیه )اناث( تعلیم و تربیه نبغال 
 195 178 212 علوم و فرهنگ اسالمی )ذکور( تعلیم و تربیه بغالن
 195 183 206 علوم و فرهنگ اسالمی )اناث( تعلیم و تربیه بغالن
 204 183 225 جامعه شناسی )ذکور( ادبیات و علوم بشری بغالن
 195 182 208 ی )اناث(جامعه شناس ادبیات و علوم بشری بغالن
 211 196 225 زبان و ادبیات انگلیسی )ذکور( ادبیات و علوم بشری بغالن
 205 195 215 زبان و ادبیات انگلیسی )اناث( ادبیات و علوم بشری بغالن
 186 171 201 زبان و ادبیات اوزبیکی )ذکور( ادبیات و علوم بشری بغالن
 169 155 183 دبیات اوزبیکی )اناث(زبان و ا ادبیات و علوم بشری بغالن
 203 187 219 زبان و ادبیات فارسی دری )ذکور( ادبیات و علوم بشری بغالن
 201 188 213 زبان و ادبیات فارسی دری )اناث( ادبیات و علوم بشری بغالن
 194 181 207 زبان و ادبیات پشتو )ذکور( ادبیات و علوم بشری بغالن
 183 172 195 زبان و ادبیات پشتو )اناث( بشریادبیات و علوم  بغالن
 214 178 251 زبان و ادبیات عربی )ذکور( ادبیات و علوم بشری بغالن
 179 163 195 زبان و ادبیات عربی )اناث( ادبیات و علوم بشری بغالن
 209 193 224 مطبوعات )ذکور( ژورنالیزم بغالن
 201 189 213 مطبوعات )اناث( ژورنالیزم بغالن
 215 203 227 رادیو و تلویزیون )ذکور( ژورنالیزم بغالن
 205 193 216 رادیو و تلویزیون )ذکور( ژورنالیزم بغالن
 219 199 240 تعلیمات اسالمی )ذکور( شرعیات بغالن
 226 198 253 تعلیمات اسالمی )اناث( شرعیات بغالن
 170 143 196 انستیتیوت اداره و حسابداری انستیتیوت بغالن
 168 164 171 انستیتیوت کثیرالرشتوی خنجان انستیتیوت بغالن
 159 142 177 انستیتیوت مسلکی تجارت نسوان انستیتیوت بغالن
 163 142 184 انستیتیوت میخانیکی انستیتیوت بغالن
 158 141 174 انستیتیوت زراعت نهرین انستیتیوت بغالن
 170 170 170 ی دوشیانستیتیوت  کثیرالرشتو  انستیتیوت بغالن
 159 140 177 دارالعلوم مرکزی )ذکور( دارالعلوم بغالن
 170 147 193 دارالعلوم مرکزی )اناث( دارالعلوم بغالن
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بلند  دیپارتمنت پوهنځی/دانشکده پوهنتون/دانشگاه
 ترین

پایین 
 اوسط ترین

 227 184 270 مهندسی انجنیری پکتیکا
 255 216 294 سیول انجنیری پکتیکا
 281 205 243 (BBAمنجمنت و ادارۀ تشبثات ) اقتصاد پکتیکا
 217 199 235 امور مالی و بانکی اقتصاد پکتیکا
 191 182 201 پشتو تعلیم و تربیه پکتیکا
 173 152 193 فارسی دری تعلیم و تربیه پکتیکا
 206 190 222 زبان و ادبیات انگلیسی تعلیم و تربیه پکتیکا
 200 185 214 ریاضی تعلیم و تربیه پکتیکا
 200 185 214 بیولوژی تعلیم و تربیه پکتیکا
 194 150 237 فزیک تعلیم و تربیه پکتیکا
 173 154 193 کیمیا تعلیم و تربیه پکتیکا
 197 176 218 علوم و فرهنگ اسالمی تعلیم و تربیه پکتیکا
 194 177 211 هارتیکلچر و جنگالت زراعت پکتیکا
 199 172 226 علوم حیوانی زراعت پکتیکا
 206 151 262 ابداری مرکزانستیتیوت اداره و حس انستیتیوت پکتیکا
 172 152 193 انستیتیوت زراعت و وترنری انستیتیوت پکتیکا
 165 151 179 دارالعلوم مرکز )ذکور( دارالعلوم پکتیکا
 160 160 160 دارالعلوم مرکز )اناث( دارالعلوم پکتیکا

 
 248 210 287 اداره و دیپلوماسی حقوق و علوم سیاسی بدخشان
 244 216 273 قضا و څارنوالی علوم سیاسیحقوق و  بدخشان
 293 213 253 (BBAمنجمنت و ادارۀ تشبثات ) اقتصاد بدخشان
 233 211 255 امور مالی و بانکی اقتصاد بدخشان
 196 185 208 جنگالت و منابع طبیعی زراعت بدخشان
 273 232 314 سیول انجنیری بدخشان
 217 191 243 جیولوجی و معدن انجنیری بدخشان
 188 173 203 علوم حیوانی زراعت بدخشان
 194 166 222 اگرانومی زراعت بدخشان
 205 186 224 هارتیکلچر )باغداری( زراعت بدخشان
 211 198 224 تعلیمات اسالمی )ذکور( شرعیات بدخشان
 215 196 235 تعلیمات اسالمی )اناث( شرعیات بدخشان
 207 177 237 ریاضی )ذکور( تعلیم و تربیه بدخشان
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بلند  دیپارتمنت پوهنځی/دانشکده پوهنتون/دانشگاه
 ترین

پایین 
 اوسط ترین

 192 179 205 ریاضی )اناث( تعلیم و تربیه بدخشان
 192 183 201 بیولوژی )ذکور( تعلیم و تربیه بدخشان
 197 187 208 بیولوژی )اناث( تعلیم و تربیه بدخشان
 192 180 203 فزیک )ذکور( تعلیم و تربیه بدخشان
 185 176 194 فزیک )اناث( تعلیم و تربیه بدخشان

 190 175 205 کیمیا )ذکور( تعلیم و تربیه نبدخشا
 184 174 194 کیمیا )اناث( تعلیم و تربیه بدخشان
 199 181 218 تاریخ تعلیم و تربیه بدخشان
 200 190 210 جامعه شناسی علوم اجتماعی بدخشان
 191 180 203 جغرافیه علوم اجتماعی بدخشان
 211 199 223 نگلیسیزبان و ادبیات ا ادبیات و علوم بشری بدخشان
 185 172 198 زبان و ادبیات پشتو ادبیات و علوم بشری بدخشان
 199 189 210 زبان و ادبیات فارسی دری ادبیات و علوم بشری بدخشان
 193 180 207 زبان و ادبیات عربی ادبیات و علوم بشری بدخشان
 216 197 236 ژورنالیزم ادبیات و علوم بشری بدخشان
 252 225 279 تکنالوژی معلوماتی )ذکور( مپیوتر ساینسک بدخشان
 236 201 270 تکنالوژی معلوماتی )اناث( کمپیوتر ساینس بدخشان
 232 210 254 سیستم های معلوماتی )ذکور( کمپیوتر ساینس بدخشان
 207 195 220 سیستم های معلوماتی )اناث( کمپیوتر ساینس بدخشان
 171 140 202 اداره و حسابداری انستیتیوت انستیتیوت بدخشان
 165 143 188 انستیتیوت زراعت کشم انستیتیوت بدخشان
 167 149 185 انستیتیوت زراعت و وترنری بهارک انستیتیوت بدخشان
 170 143 196 دارالعلوم عبدالله بن عباس )ذکور( دارالعلوم بدخشان
 169 157 182 دارالعلوم عبدالله بن عباس )اناث( دارالعلوم بدخشان
 164 150 178 دارالعلوم شمس المدارس )ذکور( دارالعلوم بدخشان
(دارالعلوم شمس المدارس )اناث دارالعلوم بدخشان  155 155 155 
 173 148 197 دارالعلوم بی بی حفصه )اناث( دارالعلوم بدخشان
 163 145 180 دارالعلوم بهارک )ذکور( دارالعلوم بدخشان
مدارالعلو  بدخشان  147 147 147 دارالعلوم بهارک )اناث( 

 
 281 264 299 سیول )ذکور( انجنیری لغمان
 189 151 227 سیول )اناث( انجنیری لغمان
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بلند  دیپارتمنت پوهنځی/دانشکده پوهنتون/دانشگاه
 ترین

پایین 
 اوسط ترین

 251 228 274 اداره و تجارت )ذکور( اقتصاد لغمان
 207 176 237 اداره و تجارت )اناث( اقتصاد لغمان
 243 223 264 امور مالی و بانکی )ذکور( اقتصاد لغمان
 215 175 255 امور مالی و بانکی )اناث( اقتصاد لغمان
 202 186 217 اگرانومی زراعت لغمان
 200 184 215 جنگالت و حفاظت محیط زیست )ذکور( زراعت لغمان
 170 170 170 جنگالت و حفاظت محیط زیست )اناث( زراعت لغمان
 211 189 233 حفاظۀ نباتات )ذکور( زراعت لغمان
 166 152 179 حفاظۀ نباتات )اناث( زراعت لغمان
 206 195 217 اقتصاد و توسعه زراعتی )ذکور( زراعت لغمان
 180 154 207 اقتصاد و توسعه زراعتی )اناث( زراعت لغمان
 210 193 227 ذکور –هارتیکلچر )باغداری(  زراعت لغمان
 178 178 178 اناث -هارتیکلچر )باغداری(  زراعت لغمان

 239 207 272 زبان و ادبیات انگلیسی )ذکور( ادبیات و علوم بشری نلغما
 199 169 228 زبان و ادبیات انگلیسی )اناث( ادبیات و علوم بشری لغمان
 248 197 298 زبان و ادبیات پشتو )ذکور( ادبیات و علوم بشری لغمان
 195 171 218 زبان و ادبیات پشتو )اناث( ادبیات و علوم بشری لغمان
 195 180 211 علوم کتابداری و معلومات )ذکور( ادبیات و علوم بشری لغمان
 156 152 160 علوم کتابداری و معلومات )اناث( ادبیات و علوم بشری لغمان
 232 205 258 ژورنالیزم )ذکور( ادبیات و علوم بشری لغمان
 182 159 204 ژورنالیزم )اناث( ادبیات و علوم بشری لغمان
 202 184 219 ریاضی )ذکور( تعلیم و تربیه لغمان
 189 155 222 ریاضی )اناث( تعلیم و تربیه لغمان
 206 193 219 بیولوژی )ذکور( تعلیم و تربیه لغمان
 190 170 210 بیولوژی )اناث( تعلیم و تربیه لغمان
 190 172 208 فزیک )ذکور( تعلیم و تربیه لغمان
 201 159 243 ث(فزیک )انا تعلیم و تربیه لغمان
 210 186 233 کیمیا )ذکور( تعلیم و تربیه لغمان
 168 152 184 کیمیا )اناث( تعلیم و تربیه لغمان
 170 140 200 انستیتیوت اداره و حسابداری مرکز والیت انستیتیوت لغمان
 175 142 208 انستیتیوت کثیرالرشتوی انستیتیوت لغمان
 169 153 184 میه )ذکور(دارالعلوم اسال  دارالعلوم لغمان
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بلند  دیپارتمنت پوهنځی/دانشکده پوهنتون/دانشگاه
 ترین

پایین 
 اوسط ترین

 170 148 193 دارالعلوم اسالمیه )اناث( دارالعلوم لغمان
 

 244 213 275 اداره و دیپلوماسی حقوق و علوم سیاسی کندز
 246 224 269 قضا و څارنوالی حقوق و علوم سیاسی کندز
 247 215 279 امورمالی و بانکی اقتصاد کندز
 255 214 296 اقتصاد ملی اقتصاد کندز
 261 229 293 انجنیری نرم افزار کمپیوتر ساینس کندز
 248 225 271 تکنالوژی معلوماتی کمپیوتر ساینس کندز
 238 213 263 سیستم های معلوماتی کمپیوتر ساینس کندز
 212 199 226 اقتصاد و توسعۀ زراعتی زراعت کندز
 197 180 215 اگرانومی زراعت کندز
 197 184 211 ر )باغداری(هارتیکلچ زراعت کندز
 202 183 221 اگری بزنس زراعت کندز
 194 180 208 علوم حیوانی زراعت کندز
 199 187 212 ریاضی تعلیم و تربیه کندز
 206 194 219 بیولوژی تعلیم و تربیه کندز
 193 173 213 فزیک تعلیم و تربیه کندز
 189 176 201 کیمیا تعلیم و تربیه کندز
 205 189 222 علوم و فرهنگ اسالمی یم و تربیهتعل کندز
 205 194 216 روانشناسی تعلیم و تربیه کندز
 186 173 199 تربیت بدنی تعلیم و تربیه کندز
 194 187 202 تاریخ تعلیم و تربیه کندز
 197 183 211 جغرافیه تعلیم و تربیه کندز
 218 203 233 زبان و ادبیات انگلیسی تعلیم و تربیه کندز
 200 187 212 زبان و ادبیات پشتو تعلیم و تربیه کندز
 203 192 213 زبان و ادبیات فارسی دری تعلیم و تربیه کندز
 201 185 217 عمومی وترنری کندز
 173 141 204 انستیتیوت اداره و حسابداری کندز انستیتیوت کندز
 171 141 202 انستیتیوت زراعت و وترنری کندز انستیتیوت کندز
 176 145 206 دارالعلوم نسوان المومنات )اناث( دارالعلوم کندز
 175 150 200 دارالعلوم تخارستان )ذکور( والیت دارالعلوم کندز
 166 142 190 دارالعلوم تخارستان )اناث( والیت دارالعلوم کندز
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بلند  دیپارتمنت پوهنځی/دانشکده پوهنتون/دانشگاه
 ترین

پایین 
 اوسط ترین

 
 221 204 238 اداره و دیپلوماسی )ذکور( حقوق و علوم سیاسی فاریاب
 232 193 271 اداره و دیپلوماسی )اناث( حقوق و علوم سیاسی فاریاب
 236 215 257 قضا و څارنوالی )ذکور( حقوق و علوم سیاسی فاریاب
 232 201 263 قضا و څارنوالی )اناث( حقوق و علوم سیاسی فاریاب
 203 188 218 تعلیمات اسالمی )ذکور( شرعیات فاریاب
 206 189 224 اناث(تعلیمات اسالمی ) شرعیات فاریاب
 230 211 250 ذکور –( BBAمنجمنت و ادارۀ تشبثات ) اقتصاد فاریاب
 221 184 258 اناث -( BBAمنجمنت و ادارۀ تشبثات ) اقتصاد فاریاب
 214 192 235 احصائیه و کمپیوتر )ذکور( اقتصاد فاریاب
 194 169 218 احصائیه و کمپیوتر )اناث( اقتصاد فاریاب
 230 202 258 امور مالی و بانکی )ذکور( تصاداق فاریاب
 205 189 222 امور مالی و بانکی )اناث( اقتصاد فاریاب
 263 236 290 سیول )ذکور( انجنیری فاریاب
 198 169 227 سیول )ذکور( انجنیری فاریاب
 250 210 289 تأمین برق )ذکور( انجنیری فاریاب
 172 152 192 تأمین برق )اناث( انجنیری فاریاب
 216 188 244 تکنالوژی کیمیاوی )ذکور( انجنیری فاریاب
 178 167 190 تکنالوژی کیمیاوی )اناث( انجنیری فاریاب
 221 192 249 جیولوجی و معدن )ذکور( انجنیری فاریاب
 181 157 205 جیولوجی و معدن )اناث( انجنیری فاریاب
 231 203 258 ور(سیستم های معلوماتی )ذک کمپیوتر ساینس فاریاب
 225 184 265 سیستم های معلوماتی )اناث( کمپیوتر ساینس فاریاب
 227 195 259 انجنیری شبکه )ذکور( کمپیوتر ساینس فاریاب
 189 178 200 انجنیری شبکه )اناث( کمپیوتر ساینس فاریاب
 188 174 201 ذکور –هارتیکلچر )باغداری(  زراعت فاریاب
 169 154 184 اناث –کلچر )باغداری( هارتی زراعت فاریاب
 237 181 292 اقتصاد و توسعۀ زراعتی )ذکور( زراعت فاریاب
 171 155 188 اقتصاد و توسعۀ زراعتی )اناث( زراعت فاریاب
 188 172 204 اگرانومی )ذکور( زراعت فاریاب
 167 151 182 اگرانومی )اناث( زراعت فاریاب
 197 174 220 ذکور(حفاظۀ نباتات ) زراعت فاریاب
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بلند  دیپارتمنت پوهنځی/دانشکده پوهنتون/دانشگاه
 ترین

پایین 
 اوسط ترین

 173 160 187 حفاظۀ نباتات )اناث( زراعت فاریاب
 204 173 235 علوم حیوانی )ذکور( زراعت فاریاب
 168 153 182 علوم حیوانی )اناث( زراعت فاریاب
 224 187 261 آموزش کمپیوتر )ذکور( تعلیم و تربیه فاریاب
 179 172 187 آموزش کمپیوتر )اناث( تعلیم و تربیه فاریاب
 196 177 215 ریاضی )ذکور( تعلیم و تربیه فاریاب
 187 160 215 ریاضی )اناث( تعلیم و تربیه فاریاب
 204 185 223 بیولوژی )ذکور( تعلیم و تربیه فاریاب
 208 178 239 بیولوژی )اناث( تعلیم و تربیه فاریاب
 195 170 220 فزیک )ذکور( تعلیم و تربیه فاریاب
 177 160 193 فزیک )اناث( لیم و تربیهتع فاریاب
 208 170 246 کیمیا )ذکور( تعلیم و تربیه فاریاب
 184 160 207 کیمیا )اناث( تعلیم و تربیه فاریاب
 187 176 198 تاریخ )ذکور( ادبیات و علوم بشری فاریاب
 184 172 196 تاریخ )اناث( ادبیات و علوم بشری فاریاب
 183 174 193 جغرافیه )ذکور( بشریادبیات و علوم  فاریاب
 178 170 187 جغرافیه )اناث( ادبیات و علوم بشری فاریاب
 205 192 219 زبان و ادبیات انگلیسی )ذکور( ادبیات و علوم بشری فاریاب
 194 179 209 زبان و ادبیات انگلیسی )اناث( ادبیات و علوم بشری فاریاب
 197 177 217 ادبیات اوزبیکی )ذکور(زبان و  ادبیات و علوم بشری فاریاب
 207 168 247 زبان و ادبیات اوزبیکی )اناث( ادبیات و علوم بشری فاریاب
 234 170 297 زبان و ادبیات پشتو )ذکور( ادبیات و علوم بشری فاریاب
 179 165 193 زبان و ادبیات پشتو )اناث( ادبیات و علوم بشری فاریاب
 197 182 212 زبان و ادبیات فارسی دری )ذکور( ریادبیات و علوم بش فاریاب
 193 178 208 زبان و ادبیات فارسی دری ) اناث( ادبیات و علوم بشری فاریاب
 201 190 213 ژورنالیزم )ذکور( ادبیات و علوم بشری فاریاب
 187 174 200 ژورنالیزم )اناث( ادبیات و علوم بشری فاریاب
 185 142 228 زراعت و وترنری فاریاب انستیتیوت انستیتیوت فاریاب
 159 146 172 انستیتیوت کثیرالرشتوی اندخوی انستیتیوت فاریاب
 171 160 181 انستیتیوت کثیرالرشتوی مرکز انستیتیوت فاریاب
 168 149 188 دارالعلوم ابومسلم )ذکور( دارالعلوم فاریاب
 178 171 184 دارالعلوم ابومسلم )اناث( دارالعلوم فاریاب
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بلند  دیپارتمنت پوهنځی/دانشکده پوهنتون/دانشگاه
 ترین

پایین 
 اوسط ترین

 
 202 182 222 ذکور –( BBAمنجمنت و ادارۀ تشبثات ) اقتصاد غزنی
 171 152 190 اناث -( BBAمنجمنت و ادارۀ تشبثات ) اقتصاد غزنی
 243 215 272 امور مالی و بانکداری )ذکور( اقتصاد غزنی
 251 210 293 امور مالی و بانکداری )اناث( اقتصاد غزنی
 207 188 226 کور(اگرانومی )ذ  زراعت غزنی
 195 183 206 اگرانومی )اناث( زراعت غزنی
 209 189 229 اقتصاد و توسعۀ زراعتی )ذکور( زراعت غزنی
 198 182 214 اقتصاد و توسعۀ زراعتی )اناث( زراعت غزنی
 202 182 222 ذکور –هارتیکلچر )باغداری(  زراعت غزنی
 171 152 190 اناث -هارتیکلچر )باغداری(  زراعت غزنی
 223 201 245 تعلیمات اسالمی )ذکور( شرعیات غزنی
 218 203 233 تعلیمات اسالمی )اناث( شرعیات غزنی
 233 204 262 زبان و ادبیات انگلیسی زبان و ادبیات غزنی
 234 207 261 زبان و ادبیات انگلیسی زبان و ادبیات غزنی
 212 193 231 زبان و ادبیات پشتو )ذکور( زبان و ادبیات غزنی
 202 186 217 زبان و ادبیات پشتو )اناث( زبان و ادبیات غزنی
 210 187 233 زبان و ادبیات فارسی دری )ذکور( زبان و ادبیات غزنی
 213 203 222 زبان و ادبیات فارسی دری )اناث( زبان و ادبیات غزنی
 203 183 223 زبان و ادبیات عربی )ذکور( زبان و ادبیات غزنی
 201 186 215 زبان و ادبیات عربی )اناث( زبان و ادبیات غزنی
 233 205 261 آموزش کمپیوتر )ذکور( تعلیم و تربیه غزنی
 222 206 238 آموزش کمپیوتر )اناث( تعلیم و تربیه غزنی
 221 192 250 )ذکور( ریاضی تعلیم و تربیه غزنی
 214 191 236 )اناث( ریاضی تعلیم و تربیه غزنی

 199 179 219 تاریخ )ذکور( تعلیم و تربیه نیغز 
 204 195 213 تاریخ )اناث( تعلیم و تربیه غزنی
 193 165 221 کیمیا )ذکور( تعلیم و تربیه غزنی
 200 172 228 کیمیا )اناث( تعلیم و تربیه غزنی
 195 155 235 فزیک )ذکور( تعلیم و تربیه غزنی
 198 173 223 فزیک )کیمیا( تعلیم و تربیه غزنی
 203 185 221 بیولوژی )ذکور( تعلیم و تربیه غزنی
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 ترین

پایین 
 اوسط ترین

 200 194 206 بیولوژی )اناث( تعلیم و تربیه غزنی

 –جیولوجی و معادن  غزنی
 261 229 292 سیول پوهنتون تخنیکی

 –جیولوجی و معادن  غزنی
 222 187 256 انجنیری انرژی پوهنتون تخنیکی

 –جیولوجی و معادن  غزنی
 214 198 230 انجنیری معدن تخنیکی پوهنتون

 192 152 231 انستیتیوت اداره و حسابداری انستیتیوت غزنی
 173 140 206 انستیتیوت تخنیکی انستیتیوت غزنی
 182 147 217 انستیتیوت زراعت و وترنری انستیتیوت غزنی
 171 159 182 دارالعلوم جمع اولیا )ذکور( دارالعلوم غزنی
 170 152 188 دارالعلوم جمع اولیا )اناث( دارالعلوم غزنی

 
 243 222 264 اداره و دیپلوماسی )ذکور( حقوق و علوم سیاسی جوزجان
 258 228 289 اداره و دیپلوماسی )اناث( حقوق و علوم سیاسی جوزجان
 267 230 304 )ذکور(  قضا و څارنوالی حقوق و علوم سیاسی جوزجان
 272 239 306 )اناث(  ضا و څارنوالیق حقوق و علوم سیاسی جوزجان
 262 228 296 ذکور –( BBAمنجمنت و ادارۀ تشبثات ) اقتصاد جوزجان
 241 209 273 اناث -( BBAمنجمنت و ادارۀ تشبثات ) اقتصاد جوزجان
 253 219 288 امورمالی و بانکی )ذکور( اقتصاد جوزجان
 249 217 280 امورمالی و بانکی )اناث( اقتصاد جوزجان
 275 245 305 ساختمانهای صنعتی و مدنی )ذکور( ساختمانی جوزجان
 220 171 269 ساختمانهای صنعتی و مدنی )اناث( ساختمانی جوزجان
 242 208 276 ساختمانهای هایدروتخنیکی )ذکور( ساختمانی جوزجان
 185 160 210 ساختمانهای هایدروتخنیکی )اناث( ساختمانی جوزجان
 263 237 289 مهندسی )ذکور( مانیساخت جوزجان
 241 193 289 مهندسی )اناث( ساختمانی جوزجان
 204 189 218 اکتشاف مواد مفیدۀ جامد )ذکور( جیولوجی و معدن جوزجان
 180 152 207 اکتشاف مواد مفیدۀ جامد )اناث( جیولوجی و معدن جوزجان
 211 194 228 استخراج معادن جامد )ذکور( جیولوجی و معدن جوزجان
 172 153 191 استخراج معادن جامد )اناث( جیولوجی و معدن جوزجان
 234 208 259 جیودیزی انجنیری )ذکور( جیولوجی و معدن جوزجان
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 ترین

پایین 
 اوسط ترین

 192 166 217 جیودیزی انجنیری )اناث( جیولوجی و معدن جوزجان
 200 186 213 حفاظت محیط زیست )ذکور( جیولوجی و معدن جوزجان
 184 171 198 حفاظت محیط زیست )اناث( وجی و معدنجیول جوزجان
 219 195 244 نفت و گاز )ذکور( جیولوجی و معدن جوزجان
 185 157 213 نفت و گاز )اناث( جیولوجی و معدن جوزجان
 196 176 217 تکنالوژی مواد عضوی )ذکور( تکنالوژی کیمیاوی جوزجان
 189 172 205 )اناث( تکنالوژی مواد عضوی تکنالوژی کیمیاوی جوزجان
 195 173 217 تکنالوژی مواد غیرعضوی )ذکور( تکنالوژی کیمیاوی جوزجان
 180 163 197 تکنالوژی مواد غیرعضوی )اناث( تکنالوژی کیمیاوی جوزجان
 234 198 271 تأمین برق مؤسساتی )ذکور( تکنالوژی کیمیاوی جوزجان
 190 169 211 )اناث( تأمین برق مؤسساتی تکنالوژی کیمیاوی جوزجان
 199 176 222 تکنالوژی مواد غذایی )ذکور( تکنالوژی کیمیاوی جوزجان
 194 176 213 تکنالوژی مواد غذایی )اناث( تکنالوژی کیمیاوی جوزجان
 220 198 241 آموزش کمپیوتر )ذکور( تعلیم و تربیه جوزجان
 214 204 223 آموزش کمپیوتر )اناث( تعلیم و تربیه جوزجان
 205 183 226 ریاضی )ذکور( تعلیم و تربیه جوزجان
 205 187 223 ریاضی )اناث( تعلیم و تربیه جوزجان
 196 186 205 بیولوژی )ذکور( تعلیم و تربیه جوزجان
 211 198 224 بیولوژی )اناث( تعلیم و تربیه جوزجان
 198 177 219 فزیک )ذکور( تعلیم و تربیه جوزجان
 198 181 215 فزیک )اناث( تربیهتعلیم و  جوزجان
 192 167 216 کیمیا )ذکور( تعلیم و تربیه جوزجان
 189 180 199 کیمیا )اناث( تعلیم و تربیه جوزجان
 217 180 253 تاریخ )ذکور( تعلیم و تربیه جوزجان
 192 187 197 تاریخ )اناث( تعلیم و تربیه جوزجان
 198 181 215 جغرافیه )ذکور( تعلیم و تربیه جوزجان
 208 185 230 جغرافیه )اناث( تعلیم و تربیه جوزجان
 216 198 234 زبان و ادبیات انگلیسی )ذکور( تعلیم و تربیه جوزجان
 218 204 231 زبان و ادبیات انگلیسی )اناث( تعلیم و تربیه جوزجان
 237 175 299 زبان و ادبیات اوزبیکی )ذکور( تعلیم و تربیه جوزجان
 192 184 201 زبان و ادبیات اوزبیکی )اناث( تعلیم و تربیه جوزجان
 189 178 200 زبان و ادبیات پشتو )ذکور( تعلیم و تربیه جوزجان
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 ترین

پایین 
 اوسط ترین

 185 178 192 زبان و ادبیات پشتو )اناث( تعلیم و تربیه جوزجان
 189 174 205 زبان و ادبیات ترکمنی )ذکور( تعلیم و تربیه جوزجان
 194 175 213 زبان و ادبیات ترکمنی )اناث( بیهتعلیم و تر  جوزجان
 203 187 218 زبان و ادبیات فارسی دری )ذکور( تعلیم و تربیه جوزجان
 206 192 221 زبان و ادبیات فارسی دری )اناث( تعلیم و تربیه جوزجان
 199 177 222 تاریخ )ذکور( علوم اجتماعی جوزجان
 187 182 193 تاریخ )اناث( علوم اجتماعی جوزجان
 210 195 225 روانشناسی )ذکور( علوم اجتماعی جوزجان
 231 208 253 روانشناسی )اناث( علوم اجتماعی جوزجان
 211 188 235 زبان و ادبیات ترکی )ذکور( علوم اجتماعی جوزجان
 204 193 216 زبان و ادبیات ترکی )اناث( علوم اجتماعی جوزجان
 188 172 203 ادبیات اوزبیکی )ذکور(زبان و  علوم اجتماعی جوزجان
 189 184 193 زبان و ادبیات اوزبیکی )اناث( علوم اجتماعی جوزجان
 214 203 225 ژورنالیزم )ذکور( علوم اجتماعی جوزجان
 216 202 230 ژورنالیزم )اناث( علوم اجتماعی جوزجان
 170 147 192 انستیتیوت اداره و حسابداری انستیتیوت جوزجان

 169 149 189 انستیتیوت تخنیکی انستیتیوت زجانجو 
 170 147 192 انستیتیوت زراعت و وترنری انستیتیوت جوزجان
 171 150 192 دارالعلوم ابوسلیمان )ذکور( دارالعلوم جوزجان
 169 155 182 دارالعلوم ابوسلیمان )اناث( دارالعلوم جوزجان

 
 209 183 235 سیستم های معلوماتی کمپیوتر ساینس ارزگان
 216 180 251 انجنیری شبکه کمپیوتر ساینس ارزگان
 184 165 203 زبان و ادبیات انگلیسی تعلیم و تربیه ارزگان
 185 162 209 زبان و ادبیات پشتو تعلیم و تربیه ارزگان
 174 155 192 ریاضی تعلیم و تربیه ارزگان
 187 164 211 بیولوژی تعلیم و تربیه ارزگان

 215 153 276 فزیک تعلیم و تربیه نارزگا
 182 150 213 کیمیا تعلیم و تربیه ارزگان
 176 150 202 هارتیکلچر )باغداری( زراعت ارزگان
 197 158 236 اگرانومی زراعت ارزگان
 168 142 194 انستیتیوت کثیرالرشتوی والیت ارزگان انستیتیوت ارزگان
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 232 195 268 اقتصاد ملی اقتصاد بادغیس
 218 191 245 امورمالی و بانکی اقتصاد بادغیس
 227 156 299 مدیریت منابع طبیعی محیط زیست بادغیس
 202 162 243 محیط زیست محیط زیست بادغیس
 184 151 216 اگرانومی زراعت بادغیس
 176 150 201 هارتیکلچر )باغداری( زراعت بادغیس
 201 153 249 جنگالت و منابع طبیعی زراعت بادغیس
 174 150 198 علوم حیوانی زراعت بادغیس
 173 152 195 ریاضی تعلیم و تربیه بادغیس
 184 165 203 بیولوژی تعلیم و تربیه بادغیس
 167 155 178 فزیک تعلیم و تربیه بادغیس
 172 155 189 کیمیا تعلیم و تربیه بادغیس
 204 183 226 زبان و ادبیات انگلیسی تعلیم و تربیه بادغیس
 173 152 193 انستیتیوت اداره و حسابداری انستیتیوت بادغیس
 174 159 189 دارالعلوم خالد بن ولید )ذکور( دارالعلوم بادغیس
 170 170 170 دارالعلوم خالد بن ولید )اناث( دارالعلوم بادغیس

 
 213 195 231 استخراج مواد مفیدۀ جامد جیولوجی و معدن پنجشیر
 188 170 206 جنگالت و منابع طبیعی عتزرا پنجشیر
 207 183 230 اقتصاد و توسعه زراعتی زراعت پنجشیر
 198 172 225 ریاضی تعلیم و تربیه پنجشیر
 200 184 215 بیولوژی تعلیم و تربیه پنجشیر
 205 168 242 فزیک تعلیم و تربیه پنجشیر
 200 175 225 کیمیا تعلیم و تربیه پنجشیر
 208 191 224 زبان و ادبیات انگلیسی یم و تربیهتعل پنجشیر
 199 176 222 زبان و ادبیات پشتو تعلیم و تربیه پنجشیر
 224 205 244 تعلیمات اسالمی شرعیات پنجشیر
 171 143 198 انستیتیوت اداره و حسابداری انستیتیوت پنجشیر
 176 144 208 انستیتیوت تخنیکی انستیتیوت پنجشیر
 164 158 169 دارالعلوم عمرض )ذکور( والیت پنجشیر لعلومدارا پنجشیر
 164 157 171 دارالعلوم عمرض )اناث( والیت پنجشیر دارالعلوم پنجشیر
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بلند  دیپارتمنت پوهنځی/دانشکده پوهنتون/دانشگاه
 ترین

پایین 
 اوسط ترین

 165 156 173 دارالعلوم عمر بن خطاب )ذکور( دارالعلوم پنجشیر
 165 152 178 دارالعلوم عمر بن خطاب )اناث( دارالعلوم پنجشیر
 183 155 210 رالعلوم جامع االنوار )ذکور(دا دارالعلوم پنجشیر
 160 160 160 دارالعلوم جامع االنوار )اناث( دارالعلوم پنجشیر

 
 195 177 213 اگرانومی زراعت دایکندی
 197 178 215 جنگالت و باغداری زراعت دایکندی
 202 178 227 تعلیمات اسالمی شرعیات دایکندی
 221 185 258 ریاضی تعلیم و تربیه دایکندی
 210 192 228 بیولوژی تعلیم و تربیه دایکندی
 202 180 224 فزیک تعلیم و تربیه دایکندی
 203 180 227 کیمیا تعلیم و تربیه دایکندی
 173 147 198 انستیتیوت زراعت و وترنری انستیتیوت دایکندی
 175 142 207 انستیتیوت کثیرالرشتوی مرکز انستیتیوت دایکندی

دارالعلوم مرکز )اختصاصی اهل تشیع(  دارالعلوم دایکندی
 164 151 176 )ذکور(

دارالعلوم مرکز )اختصاصی اهل تشیع(  دارالعلوم دایکندی
 173 157 190 (اناث)

 
 175 155 195 اگرانومی زراعت غور
 177 150 203 علوم حیوانی زراعت غور
 217 192 242 سیستم های معلوماتی کمپیوت ساینس غور

 226 192 259 انجنیری شبکه کمپیوت ساینس ورغ
 200 178 221 آموزش کمپیوتر تعلیم و تربیه غور
 200 157 243 ریاضی تعلیم و تربیه غور
 191 177 205 بیولوژی تعلیم و تربیه غور
 189 153 224 فزیک تعلیم و تربیه غور
 177 150 205 کیمیا تعلیم و تربیه غور
 209 168 251 وم و فرهنگ اسالمیعل تعلیم و تربیه غور
 175 160 189 تاریخ تعلیم و تربیه غور
 201 175 226 روانشناسی تعلیم و تربیه غور
 199 180 217 زبان و ادبیات انگلیسی تعلیم و تربیه غور
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بلند  دیپارتمنت پوهنځی/دانشکده پوهنتون/دانشگاه
 ترین

پایین 
 اوسط ترین

 182 155 208 زبان و ادبیات پشتو تعلیم و تربیه غور
 196 170 222 زبان و ادبیات فارسی دری تعلیم و تربیه غور
 174 173 174 انستیتیوت تخنیکی مرکز انستیتیوت غور
 176 155 197 انستیتیوت زراعت وترنری انستیتیوت غور
 175 161 188 دارالعلوم امام ابوحنیفه )ذکور( دارالعلوم غور
 180 152 208 دارالعلوم امام ابوحنیفه )اناث( دارالعلوم غور

 
 197 177 216 چر )باغداری(دیپارتمنت هارتیکل زراعت سرپل
 197 170 223 اگرانومی زراعت سرپل
 198 170 225 کیمیا تعلیم و تربیه سرپل
 196 161 230 فزیک تعلیم و تربیه سرپل
 181 166 197 زبان و ادبیات اوزبیکی تعلیم و تربیه سرپل
 207 185 229 زبان و ادبیات انگلیسی تعلیم و تربیه سرپل
 206 163 249 ریاضی ربیهتعلیم و ت سرپل
 202 182 223 بیولوژی تعلیم و تربیه سرپل
 200 181 219 اکتشاف و استخراج ساحات نفت جیولوجی و معدن سرپل
 198 153 243 انستیتیوت نفت و گاز انستیتوت سرپل
 172 148 195 انستیتیوت زراعت و وترنری انستیتوت سرپل
 200 142 258 سابداریانستیتیوت اداره و ح انستیتوت سرپل
 166 160 173 دارالعلوم دامالعبدالرحمن )ذکور( دارالعلوم سرپل
 174 170 178 دارالعلوم دامالعبدالرحمن )اناث( دارالعلوم سرپل

 
 286 212 249 (BBAمنجمنت و ادارۀ تشبثات ) اقتصاد سمنگان
 231 208 253 امور مالی و بانکی اقتصاد سمنگان
 183 165 201 کیمیا و تربیهتعلیم  سمنگان
 188 172 205 فزیک تعلیم و تربیه سمنگان
 193 181 205 زبان و ادبیات فارسی دری تعلیم و تربیه سمنگان
 216 188 243 زبان و ادبیات انگلیسی تعلیم و تربیه سمنگان
 190 171 210 ریاضی تعلیم و تربیه سمنگان
 192 175 209 جغرافیه تعلیم و تربیه سمنگان
 189 178 200 تاریخ تعلیم و تربیه سمنگان
 208 192 224 آموزش کمپیوتر تعلیم و تربیه سمنگان



برای داوطلبان کانکوربلندترین و پایین ترین منرات کانکور 1399
 181

بلند  دیپارتمنت پوهنځی/دانشکده پوهنتون/دانشگاه
 ترین

پایین 
 اوسط ترین

 195 181 210 جنگالت و باغداری زراعت سمنگان
 197 178 215 اگرانومی زراعت سمنگان
 206 190 222 اقتصاد و توسعه زراعتی زراعت سمنگان
 175 143 207 رنریانستیتیوت زراعت و وت انستیتوت سمنگان
 164 150 178 انستیتیوت تخنیکی انستیتوت سمنگان
 181 150 211 انستیتیوت اداره و حسابداری نسوان انستیتوت سمنگان
 164 150 177 دارالعلوم عثمانیه )ذکور(ف دارالعلوم سمنگان
 189 157 221 دارالعلوم عثمانیه )اناث( دارالعلوم سمنگان

 
 250 208 291 و تجارت اداره اقتصاد فراه
 245 205 284 اقتصاد ملی اقتصاد فراه
 184 151 217 کیمیا تعلیم و تربیه فراه
 194 170 218 بیولوژی تعلیم و تربیه فراه
 175 151 199 فزیک تعلیم و تربیه فراه
 189 168 209 زبان و ادبیات فارسی دری تعلیم و تربیه فراه
 183 150 217 دبیات پشتوزبان و ا تعلیم و تربیه فراه
 199 179 218 زبان و ادبیات انگلیسی تعلیم و تربیه فراه
 197 156 238 ریاضی تعلیم و تربیه فراه
 209 163 254 علوم و فرهنگ اسالمی تعلیم و تربیه فراه
 186 150 223 اگرانومی زراعت فراه
 202 170 234 اقتصاد و توسعۀ زراعتی زراعت فراه
 155 155 155 انستیتیوت کثیرالرشتوی یتوتانست فراه
 167 145 189 انستیتیوت زراعت و وترنری انستیتوت فراه
 170 149 191 دارالعلوم ابوذر غفاری )ذکور( دارالعلوم فراه
 175 175 175 دارالعلوم ابوذر غفاری )اناث( دارالعلوم فراه

 

دۀ تفحص و اکتشاف معدن مواد مفی جیولوجی و معادن لوگر
 231 161 301 جامد

 215 177 254 استخراج معدن مواد مفیدۀ جامد جیولوجی و معادن لوگر
 199 172 225 کیمیا تعلیم و تربیه لوگر
 209 189 228 بیولوژی تعلیم و تربیه لوگر
 199 174 224 فزیک تعلیم و تربیه لوگر
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بلند  دیپارتمنت پوهنځی/دانشکده پوهنتون/دانشگاه
 ترین

پایین 
 اوسط ترین

 210 174 246 ریاضی تعلیم و تربیه لوگر
 176 160 193 اگرانومی زراعت لوگر
 201 180 223 اقتصاد و توسعۀ زراعتی زراعت لوگر
 167 155 180 انستیتیوت معادن  والیت لوگر انستیتیوت لوگر
 183 146 219 انستیتیوت زراعت و وترنری انستیتیوت لوگر
 169 144 194 دارالعلوم محمدیه )ذکور( دارالعلوم لوگر
)ذکور(دارالعلوم امام اعظم  دارالعلوم لوگر  205 153 179 
 185 185 185 دارالعلوم امام اعظم )اناث( دارالعلوم لوگر

 
 236 208 263 اداره و تجارت اقتصاد نیمروز
 234 200 269 اقتصاد ملی اقتصاد نیمروز
 195 155 235 کیمیا تعلیم و تربیه نیمروز
 218 188 248 بیولوژی تعلیم و تربیه نیمروز
 179 153 204 فزیک یهتعلیم و ترب نیمروز
 202 180 224 زبان و ادبیات فارسی دری تعلیم و تربیه نیمروز
 178 154 202 زبان و ادبیات پشتو تعلیم و تربیه نیمروز
 217 165 270 ریاضی تعلیم و تربیه نیمروز
 190 156 225 هارتیکلچر )باغداری( زراعت نیمروز
 189 170 207 اگرانومی زراعت نیمروز

روزنیم  178 157 200 انستیتیوت اداره و حسابداری انستیتیوت 
 183 159 208 دارالعلوم مرکز )اناث( دارالعلوم نیمروز
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 بلندترین و پایین ترین نمـرات
 ۹۳۱۱ – ۹۳۱۸کانکور شبـــانه دولتی سال   

بلند  دیپارتمنت پوهنځی/دانشکده پوهنتون/دانشگاه
 ترین

پایین 
 اوسط ترین

 259 223 295 قضا و څارنوالی علوم سیاسی حقوق و کابل
 346 241 293 (BBAمنجمنت و ادارۀ تشبثات ) اقتصاد کابل
 242 214 269 اقتصاد ملی اقتصاد کابل
 264 224 303 امور مالی و بانکی اقتصاد کابل
 215 200 230 تعلیمات عمومی )ذکور( شرعیات کابل
 191 170 212 تعلیمات عمومی )اناث( شرعیات کابل
 224 202 246 اقتصاد و توسعۀ زراعتی زراعت کابل

روان شناسی و علوم  کابل
 216 203 229 پیداگوژی تربیتی

 190 173 206 تاریخ علوم اجتماعی کابل
 200 178 221 بشر شناسی و باستان شناسی علوم اجتماعی کابل
 202 192 212 جیولوجی )ذکور( زمین شناسی کابل
 175 144 206 جیولوجی )اناث( سیزمین شنا کابل
 195 184 205 جغرافیه )ذکور( زمین شناسی کابل
 192 178 205 جغرافیه )اناث( زمین شناسی کابل
 244 208 280 زبان و ادبیات انگلیسی های خارجیزبان کابل
 190 181 199 زبان و ادبیات عربی )ذکور( های خارجیزبان کابل
 162 158 166 ن و ادبیات عربی )اناث(زبا های خارجیزبان کابل
 193 170 216 زبان و ادبیات پشتو زبان و ادبیات ملی کابل
 202 184 219 زبان و ادبیات فارسی دری زبان و ادبیات ملی کابل
 197 180 213 عمومی هنرهای زیبا کابل
 180 161 199 موسیقی هنرهای زیبا کابل
 179 161 198 تیاتر و سینما هنرهای زیبا کابل
 184 148 220 عمومی ریاضیات کابل

 
 194 179 209 جامعه شناسی علوم اجتماعی استاد بانی
 167 141 192 تاریخ علوم اجتماعی استاد بانی
 167 149 184 جغرافیه علوم اجتماعی استاد بانی
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 181 167 194 بیولوژی علوم طبیعی استاد ربانی
 178 157 198 فزیک علوم طبیعی استاد ربانی
 172 151 193 کیمیا علوم طبیعی استاد ربانی
 188 153 223 ریاضی علوم طبیعی استاد ربانی
 189 174 203 فقه وعقیده تعلیمات اسالمی استاد ربانی
 175 146 203 تفسیر و حدیث تعلیمات اسالمی استاد ربانی
 207 196 218 زبان و ادبیات انگلیسی زبان و ادبیات استاد ربانی
 174 144 204 زبان و ادبیات پشتو زبان و ادبیات استاد ربانی
 189 176 203 زبان و ادبیات فارسی دری زبان و ادبیات استاد ربانی
 173 143 202 زبان و ادبیات عربی زبان و ادبیات استاد ربانی

 
 195 142 248 اداره و دیپلوماسی )ذکور( حقوق ننگرهار
 175 170 180 و دیپلوماسی )اناث(اداره  حقوق ننگرهار
 194 143 244 قضا وڅارنوالی )ذکور( حقوق ننگرهار
 192 192 192 قضا وڅارنوالی )اناث( حقوق ننگرهار
 176 142 210 تعلیمات اسالمی )ذکور( شرعیات ننگرهار
 176 164 188 تعلیمات اسالمی )ذکور( شرعیات ننگرهار
 217 186 248 اداره و تجارت اقتصاد ننگرهار
 210 170 251 اداره و تجارت اقتصاد ننگرهار
 193 169 216 اقتصاد ملی )ذکور( اقتصاد ننگرهار
 187 187 187 اقتصاد ملی )اناث( اقتصاد ننگرهار
 172 157 186 جغرافیه )ذکور( تعلیم و تربیه ننگرهار
 156 150 162 بیولوژی )ذکور( تعلیم و تربیه ننگرهار
 211 211 212 بیولوژی )اناث( لیم و تربیهتع ننگرهار
 170 158 182 )ذکور(کیمیا  تعلیم و تربیه ننگرهار
 170 158 182 کیمیا )اناث( تعلیم و تربیه ننگرهار
 208 169 247 ریاضی )ذکور( تعلیم و تربیه ننگرهار
 191 152 230 زبان و ادبیات انگلیسی )ذکور( زبان و ادبیات ننگرهار

 
 204 161 246 قضا وڅارنوالی وقحق بلخ
 176 145 208 اقتصاد ملی اقتصاد بلخ
 202 146 257 امور مالی و پولی اقتصاد بلخ
 159 154 164 زبان و ادبیات فارسی دری زبان و ادبیات بلخ
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 169 169 169 زبان و ادبیات پشتو زبان و ادبیات بلخ
 186 186 186 ریاضی تعلیم و تربیه بلخ
 153 153 153 بیولوژی م و تربیهتعلی بلخ
 159 142 177 روانشناسی تعلیم و تربیه بلخ
 170 160 179 روانشناسی و علوم تربیتی علوم اجتماعی بلخ
 158 155 161 تاریخ علوم اجتماعی بلخ

 
شیخ زاید 
 190 166 213 اداره ودیپلوماسی حقوق )خوست(

شیخ زاید 
 230 143 186 (BBAارۀ تشبثات )منجمنت و اد اداره و تجارت )خوست(

شیخ زاید 
 172 150 195 پشتو زبان و ادبیات پشتو )خوست(

شیخ زاید 
 166 151 180 کیمیا تعلیم و تربیه )خوست(

 
 184 184 184 بیولوژی تعلیم و تربیه کندز
 168 158 178 زبان و ادبیات فارسی دری تعلیم و تربیه کندز

 
 174 159 189 تاریخ علوم طبیعی بامیان
 177 152 203 بیولوژی علوم طبیعی بامیان
 177 144 210 زبان و ادبیات انگلیسی تعلیم و تربیه بامیان
 182 168 196 زبان و ادبیات فارسی دری تعلیم و تربیه بامیان

 
 196 168 223 فقه و قانون شرعیات البیرونی
 178 154 201 زبان و ادبیات فارسی دری زبان و ادبیات البیرونی
 173 142 204 ریاضی تعلیم و تربیه البیرونی
 164 142 185 تاریخ تعلیم و تربیه البیرونی

 
 179 158 200 فقه و قانون )ذکور( شرعیات هرات
 204 154 253 فقه و قانون )اناث( شرعیات هرات
 187 157 217 روانشناسی و علوم تربیتی تعلیم و تربیه هرات
 190 170 209 ریاضی و فزیک تربیهتعلیم و  هرات
 170 165 176 کیمیا تعلیم و تربیه هرات
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 178 155 201 کیمیا و بیولوژی ساینس هرات
 182 150 213 زبان و ادبیات انگلیسی زبان و ادبیات هرات
 179 151 206 زبان و ادبیات فارسی دری زبان و ادبیات هرات
 183 183 183 یعربزبان و ادبیات  زبان و ادبیات هرات

 
 158 147 169 ریاضی )ذکور( تعلیم و تربیه فاریاب
 166 154 177 ریاضی )اناث( تعلیم و تربیه فاریاب
 167 143 192 بیولوژی )ذکور( تعلیم و تربیه فاریاب
 165 140 190 بیولوژی )اناث( تعلیم و تربیه فاریاب
 162 150 173 فزیک )ذکور( تعلیم و تربیه فاریاب

 170 170 170 فزیک )اناث( تعلیم و تربیه اریابف
 159 148 170 کیمیا )ذکور( تعلیم و تربیه فاریاب
 178 178 178 کیمیا )اناث( تعلیم و تربیه فاریاب
 181 151 211 زبان و ادبیات انگلیسی )ذکور( ادبیات و علوم بشری فاریاب
 166 146 186 اناث(زبان و ادبیات انگلیسی ) ادبیات و علوم بشری فاریاب
 175 155 195 زبان و ادبیات فارسی دری  )ذکور( ادبیات و علوم بشری فاریاب
 163 142 184 زبان و ادبیات فارسی دری  )اناث( ادبیات و علوم بشری فاریاب
 166 144 189 زبان و ادبیات ازبیکی )ذکور( ادبیات و علوم بشری فاریاب
 166 153 178 ان و ادبیات ازبیکی )اناث(زب ادبیات و علوم بشری فاریاب

 
 174 148 199 تعلیمات اسالمی شرعیات تخار
 192 173 212 زبان و ادبیات انگلیسی )ذکور( زبان و ادبیات تخار
 158 158 158 زبان و ادبیات انگلیسی )اناث( زبان و ادبیات تخار
 160 157 162 زبان و ادبیات فارسی دری زبان و ادبیات تخار
 160 160 160 زبان و ادبیات پشتو زبان و ادبیات تخار
 173 150 195 زبان و ادبیات پشتو تعلیم و تربیه کنر
 174 155 194 زبان و ادبیات عربی تعلیم و تربیه کنر
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 بلندترین و پایین ترین نمرات 
 ۹۳۱۱ - ۹۳۱۸مدارس دینی کانکور دولتی سال 

بلند  دیپارتمنت پوهنځی/دانشکده پوهنتون/دانشگاه
 ترین

 پایین
 اوسط ترین

 247 225 270 تعلیمات اسالمی )ذکور( شرعیات کابل
 190 155 224 تعلیمات اسالمی )اناث( شرعیات کابل
 264 240 288 فقه و قانون شرعیات کابل
 229 195 263 زبان و ادبیات عربی ادبیات کابل

 –استاد ربانی 
 210 193 226 دیث )بخش مدارس(تفسیر و ح تعلیمات اسالمی کابل

 215 193 237 عقیده و فقه تعلیمات اسالمی لکاب -استاد ربانی 
 218 191 244 فقه و قانون شرعیات ننگرهار

 218 196 240 فقه و قانون شرعیات البیرونی
 212 184 240 فقه و قانون شرعیات پروان

 189 167 211 فقه و قانون شرعیات کندهار
 252 212 293 فقه و قانون تشرعیا هرات

 221 201 241 فقه و قانون شرعیات بلخ
 204 164 244 فقه و قانون شرعیات غزنی
 216 188 245 فقه و قانون شرعیات تخار

 201 173 229 فقه و قانون شرعیات بغالن
 203 171 235 فقه و قانون شرعیات خوست

 208 170 247 فقه و قانون )ذکور( شرعیات کنر
 176 157 195 فقه و قانون )اناث( شرعیات نرک

 198 177 219 فقه و قانون شرعیات بدخشان
 208 177 239 فقه و قانون شرعیات پنجشیر
 195 159 231 فقه و قانون شرعیات هلمند
 184 165 203 فقه و قانون )ذکور( شرعیات فاریاب
 157 150 164 فقه و قانون )اناث( شرعیات فاریاب

 161 151 171 فقه جعفری شرعیات یدایکند
 172 154 190 دارالعلوم فخرالمدارس )ذکور( دارالعلوم هرات
 180 161 199 دارالعلوم فخرالمدارس )اناث( دارالعلوم هرات

 173 155 192 دارالعلوم فتح المدارس )ذکور( دارالعلوم کاپیسا
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بلند  دیپارتمنت پوهنځی/دانشکده پوهنتون/دانشگاه
 ترین

 پایین
 اوسط ترین

 183 164 202 دارالعلوم فتح المدارس )اناث( دارالعلوم کاپیسا
 164 150 178 دارالعلوم شمس المدارس )ذکور( دارالعلوم بدخشان
 155 155 155 دارالعلوم شمس المدارس )اناث( دارالعلوم بدخشان

دارالعلوم سیف المدارس ولسوالی  دارالعلوم کابل
 175 155 195 استالف )ذکور(

دارالعلوم سیف المدارس ولسوالی  دارالعلوم کابل
 169 158 180 استالف )اناث(
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