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جذبدیپارتمنتپوهنحی
کود 

رشته
جذبدیپارتمنتپوهنحیپایین ترینبلند ترین

کود 

رشته
پایین ترینبلند ترین

۳۰O43۲۹۵۲۶۰اداره و تربیتی۵۰۰OO1۳۳۳۲۷۸عمومیاقتصاد

۳۰O44۲۹۶۲۶۳روانشناسی۱۰۰OO2۳۲۸۲۶۷تعلمیات اسالمی )اناث(شرعیات

۳۰O45۲۶۷۲۵۹پیداگوژی۳۵OO3۳۰۲۲۲۳هایدرومترولوژی )ذکور(

۳۰O46۲۷۹۲۳۴پالن و پروگرام۲۵OO4۲۵۳۱۹۰هایدرومترولوژی )اناث(

۳۰O47۲۷۰۲۴۰کار اجتماعی۳۵OO5۳۰۲۱۹۰جغرافیه )ذکور(

۳۰O48۲۸۶۲۵۲مشاوره و رهنمایی۳۵OO6۲۵۲۲۲۰جغرافیه )اناث(

۸۰O49۳۳۸۳۰۸سیول )ذکور(۴۰OO7۲۸۶۲۱۸جیولوجی )ذکور(

۳۰O50۳۲۷۲۴۲سیول )اناث(۲۰OO8۲۵۱۱۹۱جیولوجی )اناث(

۶۰O51۳۲۴۲۸۷برق و الکترونکس۴۰OO9۲۷۴۲۳۵محیط زیست )ذکور(

۵۰O52۳۱۳۲۷۰میخانیک )ذکور(۱۵O10۲۸۵۲۳۶محیط زیست )اناث(

۱۰O53۳۰۴۲۵۹میخانیک )اناث(۳۰O11۲۶۷۲۷۴منابع طبیعی )ذکور(

۵۰O54۳۲۳۲۶۴انرژی۲۰O12۳۱۸۲۸۴منابع طبیعی )اناث(

۴۰O55۳۲۴۲۹۹مهندسی )ذکور(۳۰O13۲۸۵۲۴۷اداره حوادث )ذکور(

۲۰O56۳۱۸۲۷۹مهندسی )اناث(۲۰O14۲۵۴۲۰۶اداره حوادث )اناث(

۵۰O57۳۳۳۲۸۸انجنیری نرم افزار )ذکور(۳۰۰O15۳۳۰۲۷۹عمومیحقوق

۳۰O58۳۱۷۲۶۰انجنیری نرم افزار )اناث(۸۰O16۲۷۶۲۲۹تاریخ عمومی

۵۰O59۳۲۱۲۹۴تکنالوژی معلوماتی )ذکور(۸۰O17۲۷۵۲۲۹بشر شناسی و باستان شناسی

۳۰O60۳۲۳۲۷۹تکنالوژی معلوماتی )اناث(۴۰O18۲۹۷۲۶۸فلسفه و جامعه شناسی

۵۰O61۳۱۷۲۷۸سیستم های معلوماتی)ذکور(۶۰O19۲۶۱۱۸۹تیاتر

۳۰O62۳۰۵۲۷۴سیستم های معلوماتی)اناث(۶۰O20۲۷۲۲۰۳موسیقی

۱۰۰O63۲۷۹۲۱۶عمومیعلوم وترنری۵۰O21۲۹۴۲۱۱سینما

۴۰O64۲۹۰۲۶۴اقتصاد و توسعه زراعتی۵۰O22۲۷۳۱۹۰مجسمه سازی

۳۰O65۲۶۵۲۱۰اگرانومی )ذکور(۵۰O23۳۰۲۱۸۹گرافیک دیزاین

۱۵O66۲۴۸۱۹۵اگرانومی )اناث(۴۰O24۲۶۸۲۲۹نقاشی

۴۰O67۲۶۷۲۵۸حفاظه نباتات۵۰O25۲۸۱۲۳۴فوتوگرافی

۳۰O68۲۸۸۲۱۸جنگالت و منابع طبیعی )ذکور(۶۰O26۲۵۵۲۰۵فلمنامه و نمایشنامه نویسی

۱۵O69۲۵۳۱۹۶جنگالت و منابع طبیعی )اناث(۵۰O27۲۸۰۲۶۵آلمانی

۳۰O70۲۵۹۲۰۳علوم حیوانی )ذکور(۵۰O28۲۷۲۲۳۰چینایی

۱۵O71۲۵۰۱۸۹علوم حیوانی )اناث(۷۵O29۳۳۸۲۶۱انگلیسی )ذکور(

۳۰O72۲۹۲۲۳۳هارتیکلچر )ذکور(۷۵O30۳۰۱۲۶۳انگلیسی )اناث(

۱۵O73۲۶۷۱۹۶هارتیکلچر )اناث(۳۰O31۲۹۱۲۴۰فرانسوی

۳۰O74۲۶۹۲۵۶خاک شناسی و آبیاری )ذکور(۵۰O32۳۱۲۲۲۳اسپانوی

۱۵O75۲۶۷۱۹۵خاک شناسی و آبیاری )اناث(۱۵۰O33۲۷۲۲۲۷روسی

۴۰O76۲۷۲۲۵۶بایوتکنالوژی و تولید تخم های بذری۶۰O34۲۷۸۲۴۲ترکی

۱۲۰O77۳۲۰۲۶۳ریاضیات۴۰O35۲۹۷۲۳۳عربی

۸۰O78۲۷۶۲۳۹فزیک )ذکور(۱۵۰O36۲۹۸۲۶۰فارسی دری

۶۰O79۲۳۲۲۲۵فزیک )اناث(۱۷۰O37۳۰۲۲۱۷پشتو

۸۰O80۲۷۱۲۰۵بیولوژی )ذکور(۶۰O38۳۰۴۲۷۶عمومی )ذکور(

۶۰O81۲۸۱۲۵۱بیولوژی )اناث(۶۰O39۳۰۷۲۶۴عمومی )اناث(

۸۰O82۲۸۱۲۵۵کیمیا )ذکور(۸۰O40۳۲۳۲۸۶عمومی )ذکور(

۶۰O83۲۸۰۲۵۳کیمیا )اناث(۶۰O41۳۰۱۲۷۲عمومی )اناث(

۲۰۰O42۳۰۴۲۶۴عمومیژورنالیزم

مجموع ظرفیت جذب پوهنتون کابل )4970 تن(

جدول کود رشته پوهنتون ها،  موسسات تحصیالت عالی و نیمه عالی برای امتحان کانکور سال 1394 - 1395

1- پوهنتون کابل

زمین شناسی

محیط زیست

علوم 

اجتماعی

هنر های زیبا

زبان های 

خارجی

زبان و 

ادبیات ملی

اداره و 

پالیسی عامه

فارمسی

روانشناسی و 

علوم تربیتی

انجنیری

کمپیوتر ساینس

زراعت

ساینس
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جذبدیپارتمنتپوهنحی
کود 

رشته
جذبدیپارتمنتپوهنحیپایین ترینبلند ترین

کود 

رشته
پایین ترینبلند ترین

45109304.11271.43جیولوجي انجینري )ذکور(45O84324.68292.24ساختمان هاي صنعتي و مدني )ذکور(

ساختمان هاي صنعتي و مدني 

)اناث(
16O85311.7171.12)15110263.98172.27جیودیزي انجینري )اناث

45111287.39247.95سیستم اطالعات جغرافیاي )ذکور(40O86321.73295.19مهندسي )ذکور(

15112260.85174.57سیستم اطالعات جغرافیاي )اناث(20O87318.36277.71مهندسي )اناث(

45113313.49243.38تكنالوژي مواد عضوي )ذکور(40O88315.25282.96شهر سازي صف )ذکور(

25114249.31219.65تكنالوژي مواد عضوي )اناث(20O89295.9211.06شهر سازي )اناث(

د غیر عضوي )ذکور(40O90312.17280.97اداره و ساختمان )ذکور( 45115287.5240.22تكنالوژي موا

د غیر عضوي )اناث(20O91301.48212.19اداره و ساختمان )اناث( 25116274.49228.2تكنالوژي موا

45117268.87235.43تكنالوژي مواد غذایي )ذکور(45O92297.12257.16راه آهن )ذکور(

25118259.09219.63تكنالوژي مواد غذایي )اناث(10O93274.05206.82راه آهن )اناث(

)ذکور( 35119309.17287.62تكنالوژي معلوماتي )ذکور(45O94313.19279.15انجینري ساختمان هاي ترانسپورتي 

)اناث( 25120302.87263.05تكنالوژي معلوماتي )اناث(10O95273.74191.16انجینري ساختمان هاي ترانسپورتي 

)ذکور( 35121292.19274.49محاسبه و علوم معلوماتي )ذکور(50O96325.14256.1 انجینري تفحص و اكتشاف معادن 

)اناث( 25122283.87259.65محاسبه و معلوماتي )اناث(10O97266.34178.39انجینري تفحص و اكتشاف  معادن 

35123305.03275.91انجینري كمپیوتر )ذکور(50O98305.09240.12نفت و گاز صرف )ذکور(

25124294.69254.11انجینري كمپیوتر )اناث(10O99230.02177.01نفت و گاز صرف )اناث(

50100293.32243.83استخراج زیر زمیني معادن )ذکور(
هایدرولیك و ساختمان هاي هایدروتخنیك 

)ذکور(
45125308.16268.59

)اناث(10101266.25178.61استخراج زیر زمیني معادن )اناث( 15126301.86213.21هایدرولیك وساختمان هاي هایدروتخنیك 

50102292.55249.56استخراج رو باز معادن )ذکور(
آب رساني و انجینري محیط زیست 

)ذکور(
45127297.06263.79

10103275.38207.61استخراج روباز معادن )اناث(
آب رساني و انجینري محیط زیست 

)اناث(
15128263.98191.04

50104303.13216.48جیولوجي انجینري و هایدرولوجي معادن

2- پوهنتون پولی تخنیک کابل

ساختمانی

جیودیزی

ترانسپورت

ی

تکنالوژی 

کیمیاوی

جیولوجی 

و معادن

انجنیری 

کمپیوتر و 

انفورماتیک

منابع آب

40105318.4274.72تامین برق )ذکور(

15106285.56197.02تامین برق )اناث(

45107295.67244.32انجینري اتومیخانكي )ذکور(

20108252.98172.84 انجینري اتومیخانیك )اناث(

جذبدیپارتمنتپوهنحی
کود 

رشته
جذبدیپارتمنتپوهنحیپایین ترین نمرهبلند ترین نمره

کود 

رشته
پایین ترین نمرهبلند ترین نمره

25138323.83288.85تكنالوژي طبي )ذکور(80129340.98319.49عمومي )ذکور(

25139303.81268.21تكنالوژي طبي )اناث(70130331.52314.73عمومي )اناث(

25140305.42270.12انستیزي )ذکور(55131325.93308.12عمومي )ذکور(

25141288.88253.12انستیزي )اناث(75132329.62304.23عمومي )اناث(

30142333.04306.21طب معالجوي 2 تن اناث 28 تن ذكور30133296.26257.6نرسنگ )ذکور(

5143295.85287.68فارمسي 1 تن اناث 4 تن ذكور50134301.51249.94نرسنگ )اناث(

5144292.3247.81 نرسنگ عالي40135311.5284.39قابلگي )اناث(

35136326.11287.19عمومي )ذکور(

45137312.17278.32عمومي )اناث(

صحت 

عامه

مجموع ظرفیت جذب پوهنتون طبی کابل )620 تن(

علوم متمم 

صحی

طب 

معالجوی 

)نظامی(

3- پوهنتون طبی کابل

طب 

معالجوی

ستوماتولوژی

نرسنگ

ک
انی
یخ
وم
تر
لک
ا

مجموع ظرفیت جذب پوهنتون پولی تخنیک کابل )1390 تن(
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جذبدیپارتمنتپوهنحی
کود 

رشته
جذبدیپارتمنتپوهنحیپایین ترین نمرهبلند ترین نمره

کود 

رشته

بلند ترین 

نمره
پایین ترین نمره

60159264.89225.2مدیریت تعلیمي80145286.9233.67دري

60160263.06220.19تعلیم و تریبه عمومي80146273.64243.48انگلیسي

60161244.08206.11تعلیم و تربیه دوره كودكستان80147279215.28پشتو

50162270.81209.43روانشناسي نابینایان70148272.13216.5عربي

50163249.27218.72روانشناسي عقب مانده گان ذهني70149269.27224.51تركي

80164244.71194.28اناث عمومي70150260.69216.62روسي

15016525.1189.84ذكور عمومي60151254.53222.08تاریخ عمومي

60166286.67257.73دیتا منجمنت60152261.61216.76جغرافیه

60167287.48255.04شبكه60153276.26235.97جامعه شناسي

60168275.65247.65روانشناسي عمومي70154266.66229.98بیولوژي

60169292.46236.79مشاوره و رهنما70155290.75245.15ریاضي

60170263.22226.42عقیده و فقه70156274.42230.78فزیك

60171283.59220.23تفسیر و حدیث70157269.93221.4كیمیا

70158275.08220.17محیط زیست

جذبدیپارتمنتپوهنحی
کود 

رشته
جذبدیپارتمنتپوهنحیپایین ترین نمرهبلند ترین نمره

کود 

رشته

بلند ترین 

نمره
پایین ترین نمره

تعلیمات 

اختصاصی

تربیت بدنی

آموزش 

کمپیوتروتکنالوژ

ی معلوماتی

روانشناسی

4- پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

زبان و 

ادبیات

علوم 

اجتماعی

علوم 

طبیعی

مجموع ظرفیت جذب پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی )1850 تن(

5- پوهنتون ننگرهار

علوم 

تربیتی و 

مسلکی

تعلیمات 

اسالمی

160202292.22208.49تعلیمات اسالميشرعیات100172278.03199.75پشتو

150203262.76186.6عموميوترنری80173255.05181.07عربي

80204240.63191.59جیولوجي و معدن )ذکور(100174246.97202.39انگلیسي )ذکور(

60205240.63173.85جیولوجي و معدن )اناث(50175267.33181.14انگلیسي )اناث(

80206238.74189.93بیولوژي )ذکور(100176235.1183.62دري

60207244.43171.07بیولوژي )اناث(80177227.28176.59هندسي

80208261.65174.73كیمیا )ذکور(150178279.21213.27عموميژورنالیزم

60209201.85170.68كیمیا )اناث(100179292.35203.3آبیاري

130210276.68193.96ریاضي100180321.3268.8سیول )ذکور(

80211241.37172.67فزیك )ذکور(20181231.51181.78سیول )اناث(

60212216.7170.48فزیك )اناث(80182261.65174.73كیمیا )ذکور(

ساینس

ات
دبی
و ا

ن 
زبا

انجنیری

تعلیم  

تربیه

50213307.27242.8نفت ویر انجینرینگ )ذکور(80183201.85170.68كیمیا )اناث(

20214245.84186.33فت و یرانجینرنگ )اناث(70184235.99186.79بیولوژي )ذکور(

50215317.75231.68دیتابیس و انفارمیشن )ذکور(70185220.73170.34بیولوژي )اناث(

20216240.56180.65دیتابیس و انفارمیشن )اناث(150186258.89184.8ریاضي

50217297.76229.19نتوركینگ و كمونوكیشن )ذکور(150187223.73170.33فزیك

20218234.85174.17نتوركینگ و كمونوكیشن )اناث(150188231.95182.18پشتو

35219238.18191.87حفاظه نباتات100189265.63173.59تاریخ

30220228.52180علوم حیواني )ذکور(130190247.97172.66جغرافیه

10221197.69172.91علوم حیواني )اناث(100191233.32173.41تعلیمات مسلكي

30222240.55171.41اگرانومي )ذکور(120192271.62214.12عمومي )ذکور(

10223226.77172.35اگرانومي )اناث(38193233.42176.97عمومي صرف  )اناث(

30224239.64192.6هارتیكلچر )ذکور(40194308.45243.89اقتصاد ملي

30225237.45175.43هارتیكلچر )اناث(40195277.44205.3سوداگري

11226303.16207.08اقتصاد و توسعه40196288.9247.08مالي و بانكي

30227270.04172.86جنگالت )ذکور(40197276.14211.53بزنس

10228248.87174.86جنگالت )اناث(100198322.9296.53عمومي )ذکور(

35229243.75184.57تكنالوژي مواد غذایي60199313.4245.82عمومي )اناث(

65200301.56246.02اداره و دیپلوماسي

65201300.55234.01قضا و حارنوالي

طب

حقوق

مجموع ظرفیت جذب پوهنتون ننگرهار )4044 تن(

س
این
 س
تر
یو
مپ
ک

زراعت

اقتصاد

تعلیم  

تربیه

اداره عامه
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جذبدیپارتمنتپوهنحی
کود 

رشته
جذبدیپارتمنتپوهنحیپایین ترین نمرهبلند ترین نمره

کود 

رشته

بلند ترین 

نمره
پایین ترین نمره

60263324.84272.36اداره و دیپلوماسي50230330.97288.81سیول )ذکور(

120264307.78273.05قضا و سارنوالي10231300.57198.76سیور )اناث(

85265291.19222.51ریاضي30232322.97252.95آركتكچر )ذکور(

30266251.93178.63فزیك )ذکور(20233290.73264.11آركتكچر )اناث(

60267254.39175.91فزیك )اناث(40234296.94256.6میكاترونیك

30268247.3195.74كیمیا )ذکور(40235325.23273.04اداره شهري

60269261.94204.35كیمیا )اناث(160236297.75247.86تعلیمات اسالميشرعیات

حقوق

تعلیم و 

تربیه

6- پوهنتون هرات

انجنیری

30270251.28195.11بیولوژي )ذکور(50237326.69301.09عمومي )ذکور(

60271283.62218.82بیولوژي )اناث(60238322.77291.98عمومي )اناث(

30272270.89229.72زبان و ادبیات انگلیسي )ذکور(160239295227.22ریاضیات

60273286.08227.44زبان و ادبیات انگلیسي )اناث(55240292.91209.96كمیا )ذکور(

85274271.84196.2جغرافیه55241282.59225.23كیمیا )اناث(

8527525309199.35تاریخ100242293.2216.89فزیك )ذکور(

85276273.77216.91زبان و ادبیات دري40243274.95212.86فزیك )اناث(

85277255.73199.16زبان و ادبیات پشتو70244273.77201.45بیولوژي )ذکور(

50278267.31218.7تعملیات مسلكي40245291.53234.46بیولوژي )اناث(

85279263.08193.5تربیت بدني70246282.61207.58نقاشي

150280293.09249.57عموميژورنالیزم40247287.51194.35میناتوري

90281315.46262.21عمومي )ذکور(70248283.87224.81گرافیك دیزاین

70282285.77256.17عمومي )اناث(40249314.42280.18اقتصاد ملي

80283294.65209.22عموميوترنری40250300.22269.52اقتصاد تصدي

90284326.55278.97كمپیوتر انجیرینگ )ذکور(40251307.27266.73بانك داري

70285311.53262.11كمپیوتر انجینرنگ )اناث(35252293.14191.39علوم حیواني )ذکور(

100286270.61202.41تاریخ15253247.64178.53علوم حیواني )اناث(

100287279.73199.41جغرافیه35254270.56214.57اگرانومي )ذکور(

100288273.65231.38جامعه شناسي15255257.12184.84اگرانومي )اناث(

60289284.77218.12ادبیات الماني35256277.02210.67باغداري )ذکور(

30290280.03254.38ادبیات انگلیسي )ذکور(15257246.83188.08باغداري )اناث(

60291288.32244.57ادبیات انگلیسي )اناث(40258267.83198.37حفاظت نباتات

100292307.46232.22ادبیات دري40259295.9248.65اقتصاد و توسعه زراعتي

70293248.1200.85ادبیات عربي40260277.27215.46خاك شناسي

100294291.05199.68ادبیات پشتو35261245.06201.76جنگالت )ذکور(

80295337.83311.07عمومي )ذکور(15262245.06201.76جنگالت )اناث(

80296336.12298.33عمومي )اناث(

مجموع ظرفیت جذب پوهنتون هرات )4130 تن(

ولوژی
ستومات

ساینس

تعلیم و 

تربیه

هنر های 

زیبا

اداره و 

پالیسی 

عامه

اقتصاد

زراعت

کمپیوتر 

ساینس

علوم 

اجتماعی

ادبیات و 

علوم بشری

طب
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کود رشتهجذبدیپارتمنتپوهنحیپایین ترین نمرهبلند ترین نمرهکود رشتهجذبدیپارتمنتپوهنحی
بلند ترین 

نمره
پایین ترین نمره

100330286.25194.62تعلیمات اسالمي )ذکور(75297281.46205.66اقتصاد ملي

100331322.94199.7تعلیمات اسالمي )اناث(75298300.14211.69اداره و منجمنت

80332331.36263.12عمومي )ذکور(75299304.99211.42امور مالي و بانكي

50333331.14262.67عمومي )اناث(75300264.19207.95احصائیه و ایكومتري

40334288.12208.26عمومي )ذکور(80301279.38186.66ریاضي

35335278.1218.32عمومي )اناث(30302236.42184.77فزیك )ذکور(

80336260.44187.75انگلیسي )ذکور(60303254.04174.58فزیك )اناث(

40337287.98201.02انگلیسي )اناث(30304237.98195كیمیا )ذکور(

120338226.61170.31ازبكي60305254.05177.59كیمیا )اناث(

150339234.43175.93پشتو30306282.41180.03بیولوژي )ذکور(

100340252.85176.67عربي60307235.48187.53بیولوژي )اناث(

160341257.78189.63دري80308239.4180.69علوم و فرهنگ اسالمي

100342295.42194.88عممي )ذکور(80309273.9184.76ادبیات دري

100343268.77197.89عمومي )اناث(80310232.35173.42ادبیات پشتو

150344285.47192.85عموميژورنالیزم30311291.66186.23انگلیسي )ذکور(

70345283.07211.11عمومي )ذکور(60312297.4187انگلیسي )اناث(

80346262.37197.08عمومي )اناث(80313238.16181.75جغرافیه

75347257.63183.79ریاضي80314220.67178.98تاریخ

حقوق و 

علوم 
35348269.42197.97فزیك )ذکور(150315310.46212.43عمومي

40349273.75175.17فزیك )اناث(50316267.65182.18علوم نباتي

35350249.66211.65كیمیا )ذکور(45317275.8183.34جنگالت و باغداري )ذکور(

40351236.83178.63كیمیا )اناث(15318285.29180.29جنگالت و باغداري )اناث(

35352205.31173.52بیولوژي )ذکور(50319225.37176.85علوم خاكي

40353244.51186.2بیولوژي )اناث(50320250.69186.92علوم اقتصاد و توسعه

75354247.81191.7روانشناسي35321231.58174.27علوم حیواني )ذکور(

75355272.96177.87تاریخ25322291.82170.43علوم حیواني )اناث(

ژورنالیزم و 

ارتباط جمعی
75356244.32182.86باستان شناسي60323255.98184.18روابط عمومي

75357239.54178هنر هاي زیبا70324287.9201.75انجنیري و معدن صرف )ذکور(

150358231.58170.43عموميوترنری40325261.68170.83انجنیري و معدن )اناث(

انجینري آب و میحط زیست 

)ذکور(
70359302.53217.79ساختمان هاي  صنعتي و معدني )ذکور(70326289.73220.67

انجینري آب و محیط زیست  

)اناث(
40360293.61188.22ساختمان هاي صنعتي و معدني )اناث(40327247.3170.34

90361275.05203.3تكنالوژي كیمیاوي )ذکور(70328276.16214.35پطرولیم )ذکور(

60362245.72177.16تكنالوژي كیمیاوي )اناث(40329233.71170.86پطرولیم  )اناث(

120363286.22212.05ساختمان هاي  هایدروتخنیكي

پایین ترین نمرهبلند ترین نمرهکود رشتهجذبدیپارتمنتپوهنحیپایین ترین نمرهبلند ترین نمرهکود رشتهجذبدیپارتمنتپوهنحی

200379286.02234.77عمومياقتصاد130364305.17263.79 سیول )ذکور(

80380270.24207.02تعلیمات اسالمي )ذکور(20365248.5172سیول )اناث(

50381230.94172.35تعلیمات اسالمي )اناث(100366307.7216.78انرژي

150382270.44210.5عموميژورنالیزم30367294.35242.92مهندسي )ذکور(

150383307.2240.27عموميحقوق70368250.08170.69مهندسي )اناث(

120384316.53242.92عمومي )ذکور(30369292.53210.39آب و محیط زیست )ذکور(

30385263.24191.11عمومي )اناث(30370225.78172.37آب و محیط زیست )اناث(

300386239.59184.56عموميزبان و ادبیات700371257.37174.87تعلیم و تربیه عمومي

45387321.68282.97عمومي )ذکور(40372253.37193.85آموزش كمپیوتر )ذکور(

25388274.1230.4عمومي )اناث(15373235.76170.58آموزش كمپیوتر )اناث(

80374241.8417تربیت بدن 0 .5 90389327.98292.43عمومي )ذکور(8

55375262.7918انگلیسي )ذکور( 8 .9 40390329.66255.31عمومي )اناث(7

25376224.3517انگلیسي )اناث( 1.7 90391279.41222.88عمومي )ذکور(1

50377228.6917ثقافت اسالمي 1.3 15392234.89182.45عمومي )اناث(4

80378199.4317زبان بلوچي 0 250393264.13183.2عمومي )ذکور(9.

60394251.58172.56عمومي )اناث(

علوم 

اجتماعی

انجنیری

مجموع ظرفیت جذب پوهنتون بلخ

جیولوجی 

و معدن

زراعت

اقتصاد

7- پوهنتون بلخ

شرعیات

طب

کمپیوتر 

ساینس

تعلیم و 

تربیه
اداره و 

پالیسی 

عامه

فارمسی

ساینس

ادبیات

مجموع ظرفیت جذب پوهنتون کندهار )3180 تن(

8- پوهنتون کندهار

انجنیری

تعلیم و 

تربیه

شرعیات

کمپیوتر 

ساینس

ستوماتولوژی

طب 

معالجوی
اداره و 

پالیسی 

عامه

زراعت
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پایین ترین نمرهبلند ترین نمرهکود رشتهجذبدیپارتمنتپوهنحیپایین ترین نمرهبلند ترین نمرهکود رشتهجذبدیپارتمنتپوهنحی

80413319.71277.19عمومي )ذکور(80395274.67191.15تعلیام اسالميشرعیات

50414291.49228.22عمومي )اناث(50396271.27211.04اداره و تجارت

150415211.28170.31 عموميعلوم اجتماعی50397272.79201.96مالي و بانكي

75416225.75189.07پشتو50398277.78189.94اقتصاد ملي

45417223.76192.91انگلیسي  )ذکور(75399266.28201.93ژورنالیزم

35418249.2171.39انگلیسي )اناث(75400239.4172.72ارتباط عامه

75419212.23170.35دري50401212.86179اقتصاد زراعتي

75420204.86171.02اردو40402245.23170.34اگرانومي )ذکور(

190421262.13172.21كیمیا و بیولوژي )ذکور(10403214.71171.54اگرانومي )اناث(

60422267.06170.44كیمیا وبیولوژي )اناث(50404234.46170.51حفاظه نباتات

190423249.26170.35ریاضي و فزیك  )ذکور(40405219.29170.56باغداري )ذکور(

60424201.73171.45ریاضي و فزیك )اناث(10406185.59170.78باغداري )اناث(

50425293.79213.48سیستم معلوماتي  )ذکور(40407187.1170.78مالداري )ذکور(

25426223.11173.33سیستم معلوماتي )اناث(10408178.4178.4مالداري )اناث(

50427309.97203.82تكنالوژي معلوماتي )ذکور(80409300.47248.33سیول )ذکور(

25428233.25171.36تكنالوژي معلوماتي )اناث(20410214.75192.47سیول )اناث(

80429263.84177.77عموميوترنری80411311.11179.71مهندسي )ذکور(

60430280.93216.28اداره و دیپلوماسي20412201.94170.62مهندسي )اناث(

60431299.89215.78قضا و حارنوالي

پایین ترین نمرهبلند ترین نمرهکود رشتهجذبدیپارتمنتپوهنحیپایین ترین نمرهبلند ترین نمرهکود رشتهجذبدیپارتمنتپوهنحی

300435253.47185.44عموميزبان و ادبیات765432253.47185.44عموميتعلیم و تربیه

455436260.08181.82عموميزراعت150433282.29216.43عمومياقتصاد

160437312.35219.31عموميحقوق150434319.63271.82عموميطب

150438260.08181.82عموميانجنیری

زراعت

انجنیری

طب

ادبیات

تعلیم و تربیه

کمپیوتر 

ساینس

حقوق

9- پوهنتون شیخ زاید )خوست(

اقتصاد

ژورنالیزم

مجموع ظرفیت جذب پوهنتون شیخ زاید )خوست( )2265 تن(

10 پوهنتون پکتیا

مجموع ظرفیت جذب پوهنتون پکتیا )2130 تن(
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جذبدیپارتمنتپوهنحی
کود 

رشته
جذبدیپارتمنتپوهنحیپایین ترین نمرهبلند ترین نمره

کود 

رشته

بلند ترین 

نمره
پایین ترین نمره

70454264.02189.39انگلیسي )ذکور(60439331.58267.41 عمومي )ذکور(

50455226.4185.7انگلیسي )اناث(60440316.12250.6عمومي )اناث(

120456261.15184.45دري70441297.16237.02برق

50457220.23174.98پشتو65442311.35261.72سیول )ذکور(

80458234.72179.9عربي15443259.73181.35سیول )اناث(

80459272.21204.38 تعلیمات اسالمي )ذکور(50444253.92177.06ریاضي

80460257.77194.48تعلیمات اسالمي )اناث(40445249.88189.31فزیك )ذکور(

60461305.21235.97امور مالي  و بانكي20446239.01175.41فزیك )اناث(

60462290.9203.59ادره و مدیریت تشبثات30447196.91178.7بیولوژي )ذکور(

150463275.13203.37عموميژورنالیزم30448215.15178.04بیولوژي )اناث(

120464272.25188.77عمومي )ذکور(50449221.69182.32علوم دیني

30465246.72173.06عمومي )اناث(50450218.08178.2جغرافیه

80466302.8231.65عموميحقوق50451250.27176.32تاریخ

40452214.86171.48كیمیا )ذکور(

20453233.63171.07كیمیا )اناث(

جذبدیپارتمنتپوهنحی
کود 

رشته
جذبدیپارتمنتپوهنحیپایین ترین نمرهبلند ترین نمره

کود 

رشته

بلند ترین 

نمره
پایین ترین نمره

50490245.09201.19دري35467267.74220.84 جیلوجي )ذکور(

40491282.71211.36انگلیسي )ذکور(15468229.34183.57 جیولوجي )اناث(

20492278.62207.5انگلیسي )اناث(30469271.18202.41جغرافیه )ذکور(

50493276.72213.9رونشناسي20470230.45183.23جغرافیه )اناث(

40494290.73250.16كمپیوتر ساینس )ذکور(35471289.67197.41هایدرومیترولوجي )ذکور(

20495250.2234.14كمپیوترسانیس )اناث(15472236.67172.02هایدرومیترولوجي )اناث(

50496262.42190.88تعلیمات اسالمي35473267.74220.84جیودیزي  )ذکور(

50497238.41190.24پشتو15474229.34183.57جیودیزي )اناث(

50498259.92208.76مدیریت آموزشي35475259.21230.35استخراج معدن )ذکور(

50499230.32193.79پیداگوژي15476215.36171.89استخراج معدن )اناث(

45500278.52224.13ریاضي40477234.9184.15اگرانومي )ذکور(

40501255.13212.11فزیك )ذکور(15478219.14184.61اگرانومي )اناث(

15502239.44195.65فزیك )اناث(40479228.34183.43علوم حیواني )ذکور(

40503251.71210.37 كیمیا )ذکور(15480201.04174.35علوم حیواني )اناث(

15504243.56197.06كیمیا )اناث(40481235.66197.25باغداري )ذکور(

30505263.49208.36بیولوژي )ذکور(15482246.13183.25باغداري )اناث(

25506242.38209.32بیولوژي )اناث(45483273.62207.75اقتصاد و توسعه زراعتي

50507314.88246.43بانكداري و تجارت45484236.18195.1خاك شناسي

50508314.88254.37اداره و مدیریت40485253194.68جنگالت و منابع طبیعي )ذکور(

50509303.41239.94احصائیه و كمپیوتر15486237.22189.4جنگالت و منابع طبیعي  )اناث(

50510303.44246.1اقتصاد ملي40487269.84230.82 انجینري و محیط زیست )ذکور(

70511247.56194.14تاریخ15488271.55206.98انجینري و محیط زیست )اناث(

70512260.9216.74جامعه شناسي45489243.73186.15پاراكلینیك

70513264.34199.12باستان شناسي

70514252.2200.71فلسفه

70515268.28200.75توریزم

طب

انجنیری

زبان و 

ادبیات

شرعیات

اقتصاد

بیرونی 11- پوهنتون ال

تعلیم و 

تربیه

زمین 

شناسی

زراعت

علوم طبیعی

اقتصاد

علوم 

اجتماعی

زراعت

تعلیم و 

تربیه

بیرونی )1680 تن( مجموع ظرفیت جذب پوهنتون ال

12- پوهنتون بامیان

مجموع ظرفیت جذب پوهنتون بامیان )1840 تن(  
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جذبدیپارتمنتپوهنحی
کود 

رشته
جذبدیپارتمنتپوهنحیپایین ترین نمرهبلند ترین نمره

کود 

رشته

بلند ترین 

نمره
پایین ترین نمره

60532219.13174.96بیولوژي70516256.44182.92نفت و گاز

60533230.37170.51كیمیا70517283.67178.84اكتشاف مواد مفید جامد

60534222.76170.4فزیك70518287.75186.68استخراج  معادن جامد

60535204.33172.91ادبیات ازبكي - ادبیات انگلیسي70519283.12192.15جیودیزي

60536241.18170.82تاریخ70520260.55170.43تولید مواد عضوي

60537191.42170.33جغرافیه70521238.69170.34تولید مواد غیر عضوي

60538189.71170.68تركمني70522252.81184.56برق

60539244.32186.99كمپیوترساینس70523211.26170.35تولید مواد غذایي

60540214.86173.74دري60524207.92173.49تاریخ

60541199.498170.52پشتو60525193.17172.03ادبیات ازبكي-ادبیات انگلیسي

60542250.44173.65ریاضي60526262.11178.54زبان و ادبیات تركي

80543272.51201.11حقوق جزا60527266.52181.64ژورنالیزم

60544282.97195.36اداره و دیپلوماسي60528231.51180.98روانشناسي

80545234.93175.79حقوق خصوصي50529301.1208.5مهندسي

210546272.49197.44عمومياقتصاد50530280.87170.84ساختمان هاي بند و انهار

60531280.32185.42ساختمان هاي صنعتي و مدني

جذبدیپارتمنتپوهنحی
کود 

رشته
جذبدیپارتمنتپوهنحیپایین ترین نمرهبلند ترین نمره

کود 

رشته

بلند ترین 

نمره
پایین ترین نمره

60561259.58189.18تعلیمات اسالمي  )ذکور(70547266.51170.32ریاضي

60562259.28185.14تعلیات اسالمي )اناث(70548233.97170.36فزیك

80563209.94171.48اگرانومي70549217.62170.59كیمیا

40564193.24171.25علوم حیواني70550223.45175.48بیولوژي

40565213.1178.66اقتصاد زراعتي70551188.06170.35جغرافیه

60566236.6917037هارتیكلچر70552209.38172.91تاریخ

80553231.0517دري 0 .8 80567258.52185.83جیولوجي و معدن5

80554251.1818آموزش كمپیوتر 1.0 80568311.86232.02سیول9

150555214.9517دري 9 .6 70569286.08192.7حقوق عامه9

50556231.3617پشتو 2 .4 70570279.37200.37قضا و حارنوالي8

80557206.3317ازبكي 0 .4 2

50558246.4918انگلیسي 2 .6 8

70559262.8219امور مالي و بانكي 6 .0 2

70560268.0219اداره و منجمنت 1.8 2

علوم 

اجتماعی

ساختمانی

تعلیم و 

تربیه

حقوق

13- پوهنتون جوزجان

جیولوجی 

و معادن

تکنالوژی 

کیمیاوی

ادبیات

14- پوهنتون تخار

اقتصاد

انجنیری

حقوق و 

علوم 

سیاسی

مجموع ظرفیت جذب پوهنتون جوزجان )2110 تن(

تعلیم و 

تربیه
زراعت

شرعیات

مجموع ظرفیت جذب پوهنتون تخار )1690 تن(
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جذبدیپارتمنتپوهنحی
کود 

رشته
جذبدیپارتمنتپوهنحیپایین ترین نمرهبلند ترین نمره

کود 

رشته

بلند ترین 

نمره
پایین ترین نمره

50584242.52170.38اگرانومي70571212.33178.41ثقافت اسالمي

50585214.86170.34هارتیكلچر70572209.65176.32ادبیات دري

50586247.9170.36علوم حیواني70573205.23173.21ادبیات پشتو

50587239.34179.47اقتصاد توسعه زراعتي70574201.44179.41ادبیات انگلیسي

60588281.84191.41اقتصاد ملي70575214.31170.92تاریخ

60589261.72192.72امور مالي و بانكي70576198.74170.56جغرافیه

50590288.38208.17قضا و حارنوالي70577220.26176.59بیولوژي

50591247.67196.87اداره و دیپلوماسي70578200.67170.49كیمیا

PCB80592297.24236.85ستوماتولوژی70579205.85170.44فزیك

50593287.63195.45تكنالوژي معلوماتي70580223.21175.97روانشناسي

50594255.95182.47 سیستم هاي معلوماتي70581226.27170.35ریاضي

50595298.96191.55انجینري  نرم افزار50582244.05172.41پاراكلنیك

50583231.1617066وقایوي

جذبدیپارتمنتپوهنحی
کود 

رشته
جذبدیپارتمنتپوهنحیپایین ترین نمرهبلند ترین نمره

کود 

رشته

بلند ترین 

نمره
پایین ترین نمره

75602272.4195.18دري80596267.98194.42ریاضي

75603239.36188.86پشتو80597232.41191.58بیولوژي

75604256.28201.76انگلیسي80598259.74186.8كیمیا

75605208.08176.98عربي80599253.24186.52فزیك

250606297.77218.35عمومياقتصاد80600221.81181.46تاریخ

80607272.59201.83تعلیمات اسالميشرعیات80601268.2222.4كمپیوتر ساینس

250608259.74181.4عموميزراعت

جذبدیپارتمنتپوهنحی
کود 

رشته
جذبدیپارتمنتپوهنحیپایین ترین نمرهبلند ترین نمره

کود 

رشته

بلند ترین 

نمره
پایین ترین نمره

50624261.62196.18احصائیه و كمپیوتر50609241.28174.97ریاضي

50625260.8200.8اداره و منجمنت50610231.81170.38فزیك

50626261.91202.34تجارت و بانكداري50611201.06172.88علوم و فرهنگ اسالمي

75627268.41193.57رادیوتلویزیون50612195.56170.5جغرافیه

75628269.3184.14مطبوعات50613202.99174.76تاریخ

80629247.66193.56 تعلیمات اسالميشرعیات50614213.5178.79بیولوژي

66630251.1179.51 دري50615222.05170.42كیمیا

66631216.12175.81پشتو50616252.53190.03كمپیوتر ساینس

66632223.56170.96ازبكي60617240.01186.16اقتصاد و توسعه زراعتي

66633208.05170.31عربي60618225.4170.53علوم حیواني

66634243.44181.9انگلیسي60619210.93170.36اگرانومي

66635224.63179.55جامعه شناسي60620214.98174.81باغداري

60621226.61173.42آبیاري و خاك شناسي

75622295.69230.79سیول

75623257.43191.01معادن و مواد مفید جامد

وترنری

مجموع ظرفیت جذب پوهنتون کندز )1520 تن(

ادبیات

تعلیم و 

تربیه

16- پوهنتون غزنی

15- پوهنتون کندز

تعلیم و 

تربیه

زراعت

اقتصاد

حقوق و 

علوم 

سیاسی

کمپیوتر 

ساینس

ادبیات و 

علوم بشری

تعلیم و 

تربیه

زراعت

انجنیری

مجموع ظرفیت جذب پوهنتون غزنی )1360 تن(

17- پوهنتون بغالن

اقتصاد

ژورنالیزم

مجموع ظرفیت جذب پوهنتون بغالن )1626 تن(
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جذبدیپارتمنتپوهنحی
کود 

رشته
جذبدیپارتمنتپوهنحیپایین ترین نمرهبلند ترین نمره

کود 

رشته

بلند ترین 

نمره
پایین ترین نمره

200644279.21186.37عمميزراعت80636200.75170.45عربي

90645270.07204.75تعلیمات اسالميشرعیات80637217.07173.26پشتو

75646266.97214.39پروگرامیك80638221.88180.04انگلیسي

75647267.87213.9نتوركینگ80639213.71170.48تاریخ و جغرافیه

120648292.46223.33عمومياقتصاد80640239.35170.44ریاضي وفزیك

80641214.47170.41كیمیا

80642217.65177.44بیولوژي

80643233.48174.59روانشناسي

جذبدیپارتمنتپوهنحی
کود 

رشته
جذبدیپارتمنتپوهنحیپایین ترین نمرهبلند ترین نمره

کود 

رشته

بلند ترین 

نمره
پایین ترین نمره

120653215.15170.45حفاظه نباتات150649304.05242.34سیولانجنیری

ادبیات و 

علوم 

بشری

120654228.39170.31اگرانومي600650245.56179.75عمومي

120655218.97170.34جنگالت150651272.72170.48ریاضي و فزیك

120656245.31176.8اقتصاد و توسعه زراعتي150652212.08170.34كیمیا وبیولوژي

120657241.83170.57هارتیكلچر

جذبدیپارتمنتپوهنحی
کود 

رشته
جذبدیپارتمنتپوهنحیپایین ترین نمرهبلند ترین نمره

کود 

رشته

بلند ترین 

نمره
پایین ترین نمره

تعلیم و 

تربیه
260661299.19192.66عموميانجنیری400658252.68170.31عمومي

150662260.22184.27عموميحقوق200659247.49180.52عمومياقتصاد

ادبیات و 

علوم 

بشری

400663237170.35عموميزراعت600660239.13170.34عمومي

جذبدیپارتمنتپوهنحی
کود 

رشته
جذبدیپارتمنتپوهنحیپایین ترین نمرهبلند ترین نمره

کود 

رشته

بلند ترین 

نمره
پایین ترین نمره

100664206.19170.35 ریاضي
ادبیات و 

علوم بشری
220673252.88176.65عمومي

140674296.7195.02عمومياقتصاد60665214.52170.67فزیك )ذکور(

50675304.15202.13عمومي )ذکور(40666210.15172.08فزیك )اناث(

30676254.32186.62عمومي )اناث(60667210.5170.34كیمیا )ذکور(

70677188.49170.36جغرافیه40668195.01170.55كیمیا )اناث(

70678277.46175.89جامعه شناسي60669206.13174.09بیولوژي )ذکور(

70679195.03170.38تاریخ40670213.55175.42بیولوژي )اناث(

75680279.69183.77تعلیمات اسالمي )اناث(شرعیات210671276.04178.85عموميزراعت

150672316.93201.68عموميحقوق

تعلیم و 

تربیه

زراعت

مجموع ظرفیت جذب پوهنتون لغمان )1650 تن(

20- پوهنتون فاریاب

مجموع ظرفیت جذب پوهنتون فاریاب )2010 تن(

مجموع ظرفیت جذب پوهنتون کنر )1200 تن(

19- پوهنتون لغمان

18- پوهنتون کنر

تعلیم تربیه

کمپیوتر 

ساینس

21- پوهنتون بدخشان

تعلیم و 

تربیه

مجموع ظرفیت جذب پوهنتون بدخشان )1595 تن(

کمپیوتر 

ساینس

علوم 

اجتماعی
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جذبدیپارتمنتپوهنحی
کود 

رشته
جذبدیپارتمنتپوهنحیپایین ترین نمرهبلند ترین نمره

کود 

رشته

بلند ترین 

نمره
پایین ترین نمره

70694264.99175.47علوم و فرهنگ اسالمي125681229.43186.04بیولوژي

80695233.8178.13جامعه شناسي125682226.43170.48كیمیا

70696233.45172.01تاریخ125683238.07183.23ریاضي

70697233.89172.9جغرافیه125684218.02170.57فزیك

50698248.3183.67مطبوعات100685216.47185.31دري

50699261.04194.42رادیوتلویزیون100686220.91178.67پشتو

75700258.9186.9اقتصاد و توسعه زراعتي100687239.26192.19انگلیسي

75701213.01172.07علوم نباتي100688228.17170.35فرانسوي

75702206.39170.32علوم حیواني75689280.9205.45اداره و دیپلوماسي

75703202.55173.37باغداري75690279.85215.12قضا و حارنوالي

150691313.37213.31عموميکمپیوتر ساینس

75692297.69208.02امور مالي و بانكي

75693280.57199.25اداره و منجمنت

جذبدیپارتمنتپوهنحی
کود 

رشته
جذبدیپارتمنتپوهنحیپایین ترین نمرهبلند ترین نمره

کود 

رشته

بلند ترین 

نمره
پایین ترین نمره

انجنیری برق
عمومي

100704289.57224.71
جیولوژی و 

عموميمعدن
100705269.78205.71

جذبدیپارتمنتپوهنحی
کود 

رشته
جذبدیپارتمنتپوهنحیپایین ترین نمرهبلند ترین نمره

کود 

رشته

بلند ترین 

نمره
پایین ترین نمره

70713229.12171.59ریاضي70706204.59173.41دري

70714218.6170.64كیمیا70707228.17176.45انگلسي

70715232.45170.45فزیك70708237.05182.12آموزش كمپیوتر

70716208.92173.28تعلیمات اسالمي70709187.69170.46تاریخ

50717231.34177.75اگرانومي70710194.94170.32جغرافیه

50718221.04177.04جنگالت  و باغداري50711279.97196.46مالي و بانكداري

50719255.4185.89اقتصاد زراعتي50712263.86196.87اداره و مدیریت

جذبدیپارتمنتپوهنحی
کود 

رشته
جذبدیپارتمنتپوهنحیپایین ترین نمرهبلند ترین نمره

کود 

رشته

بلند ترین 

نمره
پایین ترین نمره

250720245.22170.6عموميزراعت
تعلیم و 

عموميتربیه
240722232.02170.35

150721283.42201.48عمومياقتصاد

جذبدیپارتمنتپوهنحی
کود 

رشته
جذبدیپارتمنتپوهنحیپایین ترین نمرهبلند ترین نمره

کود 

رشته

بلند ترین 

نمره
پایین ترین نمره

80727263.96196.07تعلیمات اسالميشرعیات80723253.68170.35ریاضي وفزیك

80724225.42171.31كیمیا و بیولوژي
جیولوژی و 

معدن
60728250.35184.82استخراج مواد مفید جامع

80725211.27176.51انگلیسي

80726218.56170.38پشتو

مجموع ظرفیت جذب موسسه تحصیالت عالی پنجشیر )460 تن(

اقتصاد

تعلیم و 

تربیه

زراعت

مجموعه ظرفیت جذب موسسه تحصیالت عالی سمنگان )880 تن(

25- موسسه تحصیالت عالی بادغیس

مجموعه ظرفیت جذب موسسه تحصیالت عالی بادغیس )640 تن(

26- موسسه تحصیالت عالی پنجشیر

تعلیم و 

تربیه

مجموع ظرفیت جذب پوهنتون پروان )2040 تن(

علوم 

اجتماعی

ژونالیزم

زراعت

23- پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنی

مجموع ظرفیت جذب پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنی )200 تن(

24- موسسه تحصیالت عالی سمنگان

تعلیم و 

تربیه

22- پوهنتون پروان

تعلیم و 

تربیه

ادبیات

حقوق

اقتصاد
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جذبدیپارتمنتپوهنحی
کود 

رشته
جذبدیپارتمنتپوهنحیپایین ترین نمرهبلند ترین نمره

کود 

رشته

بلند ترین 

نمره
پایین ترین نمره

تعلیم و 

عموميتربیه
زراعت640729263.48170.34

عمومي
400730244.12170.35

جذبدیپارتمنتپوهنحی
کود 

رشته
جذبدیپارتمنتپوهنحیپایین ترین نمرهبلند ترین نمره

کود 

رشته

بلند ترین 

نمره
پایین ترین نمره

علوم 

طبیعی
270731239.9170.73 عمومي

تعلیم و 

تربیه
210733273.67173.67عمومي

100734260.07170.67عموميزراعت150732274.34170.42عموميادبیات

جذبدیپارتمنتپوهنحی
کود 

رشته
جذبدیپارتمنتپوهنحیپایین ترین نمرهبلند ترین نمره

کود 

رشته

بلند ترین 

نمره
پایین ترین نمره

250737240.93170.31عمومیزراعت400735301.27170.36عموميتعلیم و تربیه

100736247.68174.69عموميشرعیات

جذبدیپارتمنتپوهنحی
کود 

رشته
جذبدیپارتمنتپوهنحیپایین ترین نمرهبلند ترین نمره

کود 

رشته

بلند ترین 

نمره
پایین ترین نمره

80742238.61177.18اكتشاف واستخراج ساحات نفت وگاز75738205.41170.41ریاضي و فزیك

80743227.23170.98تفحص و اكتشاف مواد مفید جامد100739203.9170.38كیمیا وبیولوژي

75740208.34170.39زبان و ادبیات ازبكي

75741213.61170.35زبان وادبیات انگلیسي

جذبدیپارتمنتپوهنحی
کود 

رشته
جذبدیپارتمنتپوهنحیپایین ترین نمرهبلند ترین نمره

کود 

رشته

بلند ترین 

نمره
پایین ترین نمره

130749263.88170.39هارتیكلچر120744232.21171.21ریاضي و فزیك

130750234.32170.75علوم حیواني120745215.38170.34كیمیا و بیولوژي

120746214.84170.33علوم دیني

120747228.76170.48انگلیسي

120748205.79170.45پشتو

جذبدیپارتمنتپوهنحی
کود 

رشته
جذبدیپارتمنتپوهنحیپایین ترین نمرهبلند ترین نمره

کود 

رشته

بلند ترین 

نمره
پایین ترین نمره

70753218.65170.41كیمیا70751243.34172.62ریاضي وفزیك

70754222.14176.05بیولوژي70752212.5170.53فزیك

جذبدیپارتمنتپوهنحی
کود 

رشته
جذبدیپارتمنتپوهنحیپایین ترین نمرهبلند ترین نمره

کود 

رشته

بلند ترین 

نمره
پایین ترین نمره

تعلیم و 

تربیه
150757301.56225.65عموميانجنیری500755246.27170.32عمومي

150758238.98170.32عموميوترنری200756255.56170.59عموميزراعت

33- موسسه تحصیالت عالی هلمند

مجموع ظرفیت جذب موسسه تحصیالت عالی هلمند )1000 تن(

32- موسسه تحصیالت عالی لوگر

تعلیم و 

تربیه

تعلیم و 

تربیه

مجموع ظرفیت جذب موسسه تحصیالت عالی لوگر )280 تن(

تعلیم و 

تربیه

جیولوجی و 

معدن

مجموع ظرفیت جذب موسسه تحصیالت عالی سرپل )485 تن(

31- موسسه تحصیالت عالی پکتیکا

تعلیم و 

تربیه

زراعت

مجموع ظرفیت جذب موسسه تحصیالت عالی پکتیکا )860 تن(

27- موسسه تحصیالت عالی فراه

مجموع ظرفیت جذب موسسه تحصیالت عالی فراه )1040 تن(

28- موسسه تحصیالت عالی غور

مجموع ظرفیت جذب موسسه تحصیالت عالی غور )730 تن(

29- موسسه تحصیالت عالی ارزگان

مجموع ظرفیت جذب موسسه تحصیالت عالی ارزگان )750 تن(

30- موسسه تحصیالت عالی سرپل
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جذبدیپارتمنتپوهنحی
کود 

رشته
جذبدیپارتمنتپوهنحیپایین ترین نمرهبلند ترین نمره

کود 

رشته

بلند ترین 

نمره
پایین ترین نمره

60761259.23205.34ریاضي و فزیك60759218.07187.44جنگالت و باغداري

60762284.58201.79كیمیا وبیولوژي60760221.57179.65اگرانومي

جذبدیپارتمنتپوهنحی
کود 

رشته

بلند ترین 

نمره

پایین ترین 

نمره
جذبدیپارتمنتپوهنحی

کود 

رشته

بلند ترین 

نمره
پایین ترین نمره

75764222.37170.49هارتیکلچرزراعت75763262.72170.69اگرانومیزراعت

جذبدیپارتمنتپوهنحی
کود 

رشته
پایین ترین نمرهبلند ترین نمره

تکنالوژی 

معلوماتی و 

مخابرات

50765306.33263.63عمومی )لیلیه ندارد(

جذبدیپارتمنتپوهنحی
کود 

رشته
جذبدیپارتمنتپوهنحیپایین ترین نمرهبلند ترین نمره

کود 

رشته

بلند ترین 

نمره
پایین ترین نمره

150773264.191783.68عموميوالیت کندز40766284.36244.11قابلگي عالي )اناث(

130774287.02225.93عموميوالیت هرات80767278.81222.47نرسنگ عالي

40768297.5245.74پروتیز دندان
والیت 

بدخشان
85775222.41176.7عمومي

105776263.76170.76عموميوالیت هلمند40769265.45226.65رادیولوژي

80777258.66171.65عموميوالیت فراه40770297.25237.12تكنالوژي طبي

280778258.91180.37عموميوالیت بلخ40771268.29229.9دواسازي

30772269.58220.76فزیوتراپي
والیت 

کندهار
150779273.46170.31عمومي

والیت 

ننگرهار
250779273.46177.63عمومي

مجموع ظرفیت جذب انستیتیوت پوهاند غضنفر )1540 تن(

34- موسسه تحصیالت عالی دایکندی

زراعت
تعلیم و 

تربیه

مجموع ظرفیت جذب موسسه تحصیالت عالی دایکندی )240 تن(

35- موسسه تحصیالت عالی وردک

مجموع ظرفیت جذب موسسه تحصیالت عالی وردک )150 تن(

36- وزارت مخابرات

مجموع ظرفیت وزارت مخابرات )50 تن(

مجموع ظرفیت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی )50 تن(

37- انستیتیوت علوم صحی پوهاند غضنفر مرکز کابل و والیات

والیت کابل
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جذب
کود 

رشته
جذبپایین ترین نمرهبلند ترین نمره

کود 

رشته

بلند ترین 

نمره
پایین ترین نمره

600781266.44201.02300808200.41171.25

100782216.18170.66150809215.64171.39

400783211.37170.49100810215.64169

100784193.75172.78250811204.89170.34

350785198.72170.32250812188.32173.88

100786233.18170.45250813187.52174.56

100787195.05171.11100814187.52174.56

100788191.6170.45250815189.36170.34

350789221.54170.33150816196.43174.08

200790216.35170.75200817186.39170.62

100791170.44170.44150818220.68170.62

300792196.37170.45150819198.49179.05

100793195.39170.44150820201.27171.82

350794238.39191.22150821231.02182.23

100795201.08171.09100822238.33172.58

350796222.12170.34100823238.33172.58

350797212.72170.38100824191.59171.94

100798196.83170.99100825177.74173.34

200799222.09170.34150826183.85171.9

100800236.57170.34200827213.08170.35

200801189.36170.35200828218.14170.39

400802192.09170.41

350803186.26170.32

350804194.97170.35

350805200.53172.69

100806178.66170.6

300807206.37173.76

تربیه معلم دایکندی

مجموع ظرفیت جذب موسسات تربیه معلم )10050 تن(

تربیه معلم جوزجان

تربیه معلم فاریاب

تربیه معلم اندخوی فاریاب

تربیه معلم فراه

تربیه معلم لوگر

تربیه معلم لغمان

تربیه معلم کنر

تربیه معلم چوکی کنر

تربیه معلم سنگان

تربیه معلم بادغیس

تربیه معلم نیمروز

تربیه معلم زابل

تربیه معلم ارزگان

تربیه معلم غور

تربیه معلم بامیان

تربیه معلم شرنه پکتیکا

تربیه معلم ارگون پکتیکا

تربیه معلم نورستان

تربیه معلم سرپل

تربیه معلم خوست

تربیه معلم پنجشیر

تربیه معلم شیندند هرات

تربیه معلم کاپیسا

تربیه معلم پروان

تربیه معلم غوربند پروان

تربیه معلم غزنی

تربیه معم جاغوری غزنی

تربیه معلم پکتیا

تربیه معلم تخار

تربیه معلم بغالن

تربیه معلم کشم بدخشان

تربیه معلم شغنان بدخشان

تربیه معلم درواز بدخشان

تربیه معلم بلخ

تربیه معلم کندهار

تربیه معلم پنجوایی کندهار

تربیه معلم کندز

تربیه معلم امام صاحب کندز

تربیه معلم هرات

تربیه معلم سید جمال الدین کابل

تربیه معلم قره باغ کابل

تربیه معلم ننگرهار

موسسه

تربیه معلم هلمند

تربیه معلم میدان وردک

تربیه معلم نرخ میدان وردک

تربیه معلم غنی خیل ننگرهار

تربیه معلم فیض آباد بدخشان

38- موسسات عالی تربیه معلم

موسسه
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جذبانستیتیوت هاوالیت
کود 

رشته

بلند ترین 

نمره

پایین ترین 

نمره
جذبانستیتیوت هاوالیت

کود 

رشته

بلند ترین 

نمره
پایین ترین نمره

650857اداره و حسابداری - صنایعکنر900829زراعت و وترنری

لغمان500830اتومیخانیکی
اداره و حسابداری - کثیر 

الرشتوی
700858

450859معادن - زراعتلوگر400831میخانیکی

میدان وردک800832اداره و حسابداری
زراعت و وترنری - کثیرالرشتوی چک - 

اداره و حسابداری دست توپ - 

کثیرالرشتوی چغتو - تخنیکی میدان

1100860

ننگرهار300833اداره و حسابداری نسوان
میخانیکی - زراعت و وترنری - 

اداره و حسابداری - زراعت چپرها
1250861

200862اداره و حسابدارینورستان500834تکنالوژی و کمپیوتر

نیمروز200835ساختمانی و جیودیزی
اداره و حسابداری - کثیر 

الرشتوی
500863

هرات400836لسان خارجی
زراعت و وترنری - تخنیکی - 

صنایع - اداره و حسابداری
1300864

هلمند700837تکنالوژی افغان
زراعت - اداره و مدیریت 

مرکز - کثیر الرشتوی
800865

300866اداره و حسابداریارزگان400838هنر های زیبا و صنایع

400867اداره و حسابداریبادغیس500839تجارت

ا بامیان400840کثیر الرشتوی احمد شاه باب
زراعت و وترنری - تخنیکی افغان 

ایران بامیان - اداره و حسابداری
1000868

800869زراعت و اداره و حسابداریبدخشان400841ژورنالیزم

بغالن300842تربیت بدنی و سپورت
میخانیکی - اداره و حسابداری 

- زراعت - کثیر الرشتوی
1500870

بلخ200843زراعت چهار آسیاب
اداره و حسابداری - زراعت و 

وترنری - نفت گاز - تخنیکی سجادیه
1700871

پروان300844کثیر الرشتوی بگرامی
زراعت - تخنیکی - زراعت 

سیاه گرد
1000872

دایکندی300845کثیر الرشتوی ده سبز
اداره و حسابداری مرکز - 

زراعت
800873

زابل300846کثیر الرشتوی خاک جبار
اداره و حسابداری - زراعت 

مرکز
600874

سرپل250847کثیر الرشتوی سروبی
نفت و گاز مرکز - اداره و 

حسابداری - زراعت
1000875

سمنگان700848زراعت - ادره و حسابداریپکتیکا
تخنیکی مرکز - زراعت و وترنری -

 اداره و حسابداری نسوان
1100876

غزنی400849تخنیکی مرکزپنجشیر
تخنیکی - اداره و حسابداری - 

زراعت
1150877

400878تخنیکی - زراعت مرکزغور300850تخنیکی مرکزتخار

جوزجان
زراعت و وترنری - تخنیکی - 

اداره و حسابداری
فاریاب1200851

زراعت - کثیر الرشتوی مرکز - 

کثیر الرشتوی اندخوی - اداره و 

حسابداری

1100879

خوست
میخانیکی - اداره و حسابداری - کثیر 

الرشتوی موسی خیل - کثیر الرشتوی 

مرکز

پکتیا900852
کثیر الرشتوی مرکز - کثیر 

الرشتوی نسوان - میخانیکی
800880

400853زراعت - کثیر الشتوی مرکزفراه

کاپیسا
معاون انجنیری - زراعت 

نجراب
750854

کندهار
اداره و حسابداری - کثیر الرشتوی 

مرکز - زراعت میوند - زراعت دامان
1000855

کندز
زراعت و وترنری - اداره و 

حسابداری
850856

39- انستیتیوت های مرکز و والیات

کابل

ولسوالی 

های کابل

مجموع ظرفیت جذب انستیتیوت های مرکز و والیات )35150 تن(

 



 1395 – 1394 سال کانکور در عالی نیمه و عالی تحصیالت موسسات جذب ظرفیت چگونگی و پائین و بلند نمراتکامل ترین 

 گرد آورنده:                                                            انجنیر حنیف هللا حکیمی
16 

جذبدارالعلوموالیت
کود 

رشته
جذبدارالعلوموالیتپایین ترین نمرهبلند ترین نمره

کود 

رشته

بلند ترین 

نمره
پایین ترین نمره

450900دارالعلومبلخ400881دارالعلوم عربی کابل

350901دارالعلومکندز500882دارالعلوم امام ابوحنیفه

علوم بی بی عایشه صدیقه صرف  دارال

برای اناث
1450902دارالعلومپروان200883

حفاظ مرکزی صرف )ذکور( در  دارال

صورتی که حافظ باشند
600903دارالعلومپنجشیر150884

500904دارالعلوممیدان وردک250885دارالعلوم حاجی چمن

850905دارالعلومبدخشان250886دارالعلوم جنتیه

300906دارالعلومتخار200887دارالعلوم مرکزبغالن

450907دارالعلوملوگر250888دارالعلوم عثمانیهسمنگان

خوست
دارالعلوم سلطان محمود 

غزنوی
600908دارالعلومکاپیسا200889

450909دارالعلومکنر250890دارالعلوم ابوذر اغفاریفراه

اپکتیا200891 دارالعلوم امام ابوحنیفهغور 200910دارالعلوم روحانی باب

250911دارالعلوم اسالمیهلغمان250892دارالعلوم اتفاقبامیان

250912دارالعلوم ابومسلمفاریاب250893دارالعلوم نورستاننورستان

200913دارالعلوم جمع اولیاغزنی300894دارالعلوم محمدیهکندهار

250914دارالعلوم ابوسلیمانجوزجان250895 دارالعلوم مرکز ذکورنیمروز

دایکندی
دارالعلوم مرکز اختصاصی 

اهل تشیع
250915دارالعلوم خالد بن ولیدبادغیس200896

250916دارالعلوم نجم الدین آخند زادهننگرهار200897دارالعلوم مرکزهلمند

1200917دارالعلوم150898دارالعلوم مرکزپکتیکا

250899دارالعلوم دامال عبدالرحمنسرپل
دارالعلوم امام صادق صرف 

برای اهل تشیع
250918

40- دارالعلوم های مرکز و والیات

کابل

مجموع ظرفیت جذب دارالعلوم های مرکز و والیات )13800 تن(

هرات
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کود رشتهجذبپوهنحیپوهنتون

50919 تن

50920 تن

30921 تن ادبیات

30922 تن

30923 تن

80924 تنشرعیاتهرات

50925  تن شرعیاتالبیرونی

50926 تنفقه و قانون شرعیاتتخار

50927 تنشرعیاتخوست

50928 تنشرعیاتبلخ

80929 تن شرعیاتکنر

80930 تنشرعیاتکندهار

160931 تنشرعیاتننگرهار

40932 تنشرعیاتغرنی

60933 تنشرعیاتبدخشان

80934 تنشرعیاتبغالن

40935 تنشرعیاتپنجشیر

فقه و قانون از مدارس دینی

تعلیمات اسالمی از مدارس دینی

عربی از مدارس دینی

عقیده و فقه

تفسیر و حدیث

فقه و قانون از مدارس دینی

41- رهنمای انتخاب کود رشته فارغان صنوف دوازدهم مدارس دینی پوهنتون های 

مرکز و والیات

فقه و قانون از مدارس دینی

فقه و قانون از مدارس دینی

دیپارتمنت

مجموع ظرفیت جذب فارغان صنوف دوازدهم مدارس دینی )1010( تن

فقه و قانون از مدارس دینی

از مدارس دینی

از مدارس دینی

فقه و قانون از مدارس دینی

فقه و قانون از مدارس دینی

فقه و قانون از مدارس دینی

فقه و قانون

فقه و قانون از مدارس دینی

فقه و قانون از مدارس دینی

کابل
شرعیات

تعلیمات اسالمی

تعلیم و 

تربیه 

شهید 

تن
 5

83
10 مجموع ضرفیت جذب پوهنتون ها و موسسات تحصیالت عالی 

مرکز و والیات برای سال 1394 - 1395

تن
 6

05
40 مجموع ظرفیت جذب موسسات نیمه عالی )انستیتوت ها، تربیه 

معلم و دارالعلوم ها( مرکز و والیات برای سال 1394 - 1395

تن
 6

05
40 مجموع ظرفیت جذب موسسات نیمه عالی )انستیتوت ها، تربیه 

معلم و دارالعلوم ها( مرکز و والیات برای سال 1394 - 1395

تن
 1

18
85

0

ظرفیت مجموعی جذب پوهنتون ها، موسسات تحصیالت عالی و 

نیمه عالی برای سال 1394 - 1395

تن
 1

18
85

0

ظرفیت مجموعی جذب پوهنتون ها، موسسات تحصیالت عالی و 

نیمه عالی برای سال 1394 - 1395

 

 

 

  

 www.kankorafghanistan.com 
 دوستان عزیز!

اگر می خواهید تمام فورم های کانکور سال های گذشته، فورم های جدید 
کانکور، امتحانات آزمایشی کانکور، بانک سواالت کانکور، بانک 
سواالت تمام مضامین مکتب مطابق با نصاب جدید تعلیمی و صد ها مواد 

 پس از سایت انترنتی آموزشی دیگر را بصورت رایگان بدست آورید،
  www.kankorafghanistan.com .دیدن نمایید 
 

hanifullah.hakimi1@gmail.com 

Kankor.Afghanistanwww.facebook.com/: FB 

kankash.academywww.facebook.com/: FB 

 kankash academy – فیسبوک: آموزشگاه کنکاش

 آدرس آموزشگاه: کابل، سرک سوم کارته نو

 : کابل، کارته نو، سرک حلقوی، مقابل مکتب ذکور توتیا2آدرس

 
 

 

 کنکاش؛ پیشگام در عرصه اساسات مضامین ساینسی و آمادگی کانکور

 
 

 امید موفقیت ره هچ بیشتر شما!هب 
 انجنیر حنیف اهلل حکیمی
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