
مالحظاتبرنامهگروپولداسمشماره

ت هللا جويا۱ ي سعدان شاه حضر کامیابدریعرب 

کامیابدریدري شكر هللاآرزو ۲

کامیابدریدري سيد طاهر سيد هادي حكمت ۳

رمحمد صادق۴ ي احمد حسي  کامیابدریعرب 

ي۵
کامیابدریدري امي  محمد بهشته قريش 

ي عمرمحمد سلمان ۶ کامیابدریعرب 

کامیابدریدري غالم محي الدين عطاهللا ذاكري ۷

کامیابدریدري عبدالحكيم عبدالقيوم ۸

کامیابدریEسید احمد شاه سید شاه حسینر ۹

ي۱۰
ر رحمابر کامیابدریدري عبدالرحمان عبدالمعي 

کامیابدریدري محمد عاصم محمد قايم۱۱

کامیابدریDغالم حیدر احمد ثابت ۱۲

کامیابدریدري امان هللا صفت هللا دانش۱۳

کامیابدریدري محمد جمعهعبدالرحيم رسوري ۱۴

ي هدايت هللافاطمه ۱۵ کامیابدریعرب 

کامیابدریBدرویش عیلسامعه ۱۶

کامیابدریDشمس الحق ادیب رحمنی ۱۷

ا ۱۸ کامیابدریGسید حضر گل سمي 

کامیابدریDحاج  خوشحال نجیبه ۱۹

کامیابدریCنجیب هللا عبدهللا ۲۰

کامیابدریDمحمد ذاکرشمس هللا رحمن ۲۱

کامیابدریAمحمد عیل محمد مني ۲۲

کامیابدریE نن  هللا عابد هللا احمد ۲۳

ر۲۴ کامیابدریAمحمدامي 

ي عيدگل نقيب هللا ۲۵ کامیابدریعرب 

ي نورالديناحسان هللا۲۶ کامیابدریعرب 

هللا زهره ۲۷ کامیابدریAسید نظي 

کامیابدریFنور محمد سعیده ۲۸

کامیابدریAمحمد عسکراحمد ضیا۲۹

کامیابدریDاحمد شاه عیل شفا ظریفر ۳۰

ر ۳۱ کامیابدریFپي  نظر عیل حسي 

کامیابدریFمحرم عیل همایون ۳۲

کامیابدریFحاج  عزیز احمد گل احمد ۳۳

کامیابدریDرحمت هللاحسیبه ۳۴

کامیابدریAمحمد رسولمحمد صابر۳۵

کامیابدریCسعدهللا عبدالقدیر شاکری ۳۶

کامیابدریCنیاز محمد امیدهللا ۳۷

کامیابدریCعبدالصمد خان محفوظ ۳۸

کامیابدریEغالم حسن کاظم ۳۹

ي تاج النصار ذبيح هللا ۴۰ کامیابدریعرب 

کامیابدریDعبدالبشي یلدا۴۱

کامیابدریEشي  اقاشاذیه ۴۲

ي پوهنځی دری پوهنتون کابل لست كانديدان كامياب شده برنامه ماستر
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کامیابدریFسید عبدالقدیرب  نظي  ۴۳

کامیابدریB سید عبدالقدیرخدیجه سادات ۴۴

کامیابدریB محمد اکرم محمد اکي ۴۵

کامیابدریEرستم عیل محمد احسان ۴۶

ر ۴۷ ر هللا میالد راستي  کامیابدریEامي 

کامیابدریدري محمد حفيظمحمد زمان۴۸

کامیابدریAمحمد اسماعیلوحیده ۴۹

ه ۵۰ کامیابدریBمحمد یونسنظي 

کامیابدریCنیاز محمد رمزیه ۵۱

کامیابدریCمحمد عثمان ب  ب  مرینه ۵۲

کامیابدریEعبدالوکیل پلوشه ۵۳

ي اورانوس شكيال۵۴ کامیابدریعرب 

کامیابدریDگل نن  غالم مصطفر۵۵

کامیابدریGضامن عیل محمد عظیم ۵۶

تطیبه ۵۷ کامیابدریBغالم حضر

کامیابدریBرسدار مي ب  ب  فرشته سادات ۵۸

کامیابدریBغالم سحرنیلوفر ۵۹

کامیابدریFخي  الدین وحیده ۶۰

کامیابدریDمحمد رستم لیال ۶۱

کامیابدریAعبدهللا نعیم هللا ۶۲

کامیابدریCخدای نظرمحمد کبي ۶۳

کامیابدریDبابه جان محمد اجمل ۶۴

کامیابدریEعبدالعلیم محمد صابر ۶۵

کامیابدریFسایمکفایت هللا ۶۶

کامیابدریAمحمد مویسناهیده ۶۷

کامیابدریAعبدالواحد ذکیه ۶۸

یفسید حمیدهللا۶۹ کامیابدریA سید رس 

کامیابدریCمحمد عیشحکمت هللا ۷۰

کامیابدریCگل رحمن وحیدالرحمن ۷۱

کامیابدریEنادر عیل محمد مهدی ۷۲

یف صفر محمد ۷۳ کامیابدریEمحمد رس 

کامیابدریGعیل بابه محمد حنیف مشتاق ۷۴

کامیابدریDاخيی محمد احمد مسعود ۷۵

کامیابدریGغالم حیدر احمد فرید ۷۶

کامیابدریEاسدهللا محمد عوض ۷۷

کامیابدریدري سيدا محمد فواد ۷۸

رامنه ۷۹ کامیابدریAعیل حسي 

کامیابدریBمحمد صدیقنسیمه ۸۰

کامیابدریFزلیم ماری ۸۱

ا ۸۲ کامیابدریFملنگسمي 

کامیابدریBویل محمد نظرمحمد ۸۳

کامیابدریBعبدالشکورصباون نوان ۸۴

ت ۸۵ کامیابدریCمحمد نورغالم حضر

کامیابدریDجانگلحمید ۸۶
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کامیابدریDگل محمد امان هللا ۸۷

کامیابدریCوحیدهللا مسیح هللا ۸۸

کامیابدریEصفر هللاذبیح هللا صیفر ۸۹

کامیابدریEشي  جان قدروش ۹۰

کامیابدریGعبدالصمدنصي  احمد ۹۱

کامیابدریB محراب الدین عظم الدین ۹۲

کامیابدریB خال محمد سمع هللا رحییم ۹۳

کامیابدریB عبدالواحد محمد ادریس ۹۴

کامیابدریB پاینده محمد عیل محمد ۹۵

کامیابدریFمحمد عوض امام عیل ۹۶

کامیابدریBمحمد صفاسانیا۹۷

۹۸
ی
رزهرا اخالق کامیابدریEمحمد حسي 

کامیابدریFضیا محمد مروه ضیا فیضر ۹۹

کامیابدریFروز محمد صاحبه ۱۰۰

کامیابدریEسید جالل ب  ب  تاج ۱۰۱

ر جان زینب ۱۰۲ کامیابدریEمعي 

کامیابدریB عبدالعزیزمحمد فدا۱۰۳

کامیابدریBاسدهللا نضت هللا۱۰۴

کامیابدریCصمد عیل محمد عیل ۱۰۵

کامیابدریCخدا داد نصي  احمد ۱۰۶

کامیابدریCعبدالحسحر۱۰۷

کامیابدریEعطا محمد پویاضیاوالرحمن پویا۱۰۸

کامیابدریEقربان عیلخالقداد دانش۱۰۹

کامیابدریEسید غالم ربابر سید ارشاد احمد ۱۱۰

کامیابدریFحلمراد نضین ۱۱۱

ی ۱۱۲ کامیابدریFعبداال مي مطیع هللا امي 

کامیابدریGمحمد فاروق محمد ندیم ۱۱۳

کامیابدریGمحمد اکي  محمد عیل ۱۱۴

کامیابدریGخواجه عبدالمني خواجه ارسار هللا ۱۱۵

رمالیل۱۱۶ کامیابدریAمحمد یاسي 

کامیابدریAمحمد عیل نرگس ۱۱۷

ا ۱۱۸ کامیابدریAمحمد ظریفحمي 

کامیابدریAنذیر هللا میثم ۱۱۹

کامیابدریAنن  هللا زهرا۱۲۰

کامیابدریAسلطان عیل مومنه ۱۲۱

کامیابدریCعبدالقدوسعبدالحکیم ۱۲۲

کامیابدریCصفر هللا سایع زحل سایع ۱۲۳

کامیابدریAحاج  محمد علم ذکرهللا۱۲۴

ر هللا ۱۲۵ کامیابدریAغالم حسن امي 

ر ۱۲۶ کامیابدریCخانزاده جعفر حسي 

کامیابدریCسید بهاوالدینسید احمد ضیا ۱۲۷

کامیابدریDلطیف خانحشمت هللا ۱۲۸

کامیابدریEزوار شاه محمد ذیک ۱۲۹

ر۱۳۰ انگي  کامیابدریEمحمد صادق مي 
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کامیابدریFسید پدشاه ااهام الرحمن ۱۳۱

کامیابدریGحاج  احمد خي  محمد ۱۳۲

کامیابدریAسید لعل شاهصفورا۱۳۳

کامیابدریCداد حقشاذیه ۱۳۴

کامیابدریCاسدهللا نیازی فهیمه نیازی ۱۳۵

کامیابدریDمحمد مویسخاطره حسینر ۱۳۶

کامیابدریEصالح محمد فرزانه ۱۳۷

کامیابدریFسید احمدشقایق ۱۳۸

کامیابدریGمحمد رسول حسینا۱۳۹

ر وژمه ۱۴۰ کامیابدریDمحمد متي 

کامیابدریAعبدالمقیم انجیال۱۴۱

کامیابدریAلعل محمد سوسن ۱۴۲

کامیابدریBعبداالحمدذبیح هللا ۱۴۳

ر هللا ۱۴۴ کامیابدریCتورسنامي 

کامیابدریFبند عیل غالم عیل ۱۴۵

کامیابدریFذبیح هللاضیاو الرحمن ۱۴۶

کامیابدریDحاج  مومن محمد حسن ۱۴۷

کامیابدریGمحمد حنیف محمد ظریف ۱۴۸

کامیابدریDعتیق الرحمن فخریه ۱۴۹

کامیابدریDعبدالکریم شگوفه ۱۵۰

کامیابدریEمحمد ابراهیم مرغلره ۱۵۱

کامیابدریFعیل احمد فاطمه ۱۵۲

کامیابدریDمحمد نظي  فضیله ۱۵۳

کامیابدریB سعدهللا راضیه ۱۵۴

کامیابدریB محمد ابراهیم انیسه ۱۵۵

ر ۱۵۶ کامیابدریAابوبکرالدینیاسمي 

کامیابدریBمحمد اکرم شکیال۱۵۷

کامیابدریBمحمد صدیقفوضیه۱۵۸

کامیابدریAمحمد یوسف محمد ضمي ۱۵۹

کامیابدریAاسماعیلرضا ۱۶۰

کامیابدریBقیوم الدیننسیبه قاری زاده۱۶۱

کامیابدریCشاه محمد عطا محمد نوروزی ۱۶۲

یف۱۶۳ ر رس  انمحمد کامبي  کامیابدریCمي 

کامیابدریFعیل احمد نصي  احمد سحر زاده ۱۶۴

کامیابدریFگل محمد عبدالوهاب ۱۶۵

کامیابدریGامي  احمد عالوالدین ۱۶۶

کامیابدریEعبدالمنان محمد ارشاد ۱۶۷

کامیابدریAعبدالمسعودهللا ۱۶۸

کامیابدریCمحمد نن  ناهیده ۱۶۹

کامیابدریA سارا خان سعادت هللا۱۷۰

کامیابدریAعبدالجبار عصمت هللا ۱۷۱

کامیابدریBعبدالمنان فراهاد ۱۷۲

کامیابدریCمحمد حسن عنایت هللا ۱۷۳

کامیابدریFعزیز احمدمحمد ذکریا ۱۷۴
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ر شاویل ۱۷۵ کامیابدریFمحمد امي 

کامیابدریGتوراخان سید آغا۱۷۶

کامیابدریGافریدای دیدار احمد ۱۷۷

ر محمد ذاکر ۱۷۸ زا حسي  کامیابدریEمي 

کامیابدریAمحمد عثمان اکرم ۱۷۹

کامیابدریAسیف الرحمن مهجوبه ۱۸۰

کامیابدریCحفیظ هللا زهره ۱۸۱

کامیابدریCمحمد مقیمحمیده ۱۸۲

کامیابدریCمحمد رحیم حمیده زال۱۸۳

کامیابدریGمحمد مویس زهرا۱۸۴

کامیابدریDمحمد افضل فرشته ۱۸۵

کامیابدریAحبیب هللاعزیز هللا ۱۸۶

کامیابدریAاسدهللا حشمت هللا بیان ۱۸۷

کامیابدریAعیل احمد رجب عیل ۱۸۸

کامیابدریBعبدالحکیم ایمل صفا۱۸۹

محمد کاکا خان ۱۹۰ کامیابدریCشي 

کامیابدریCنظر محمد عبدالعلیم نوری ۱۹۱

ر ضیاوهللا ۱۹۲ کامیابدریCمحمد مبي 

کامیابدریDعسکر عیل نعمت هللا ۱۹۳

کامیابدریEمحمد عیل شي  احمد ۱۹۴

کامیابدریEقیویم صنا هللا ۱۹۵

کامیابدریFسید عزیز هللا سید عارف ۱۹۶

کامیابدریFمحمد هاشیم محمد مختار ۱۹۷

ر ۱۹۸ کامیابدریFکرییم عبدالمتي 

کامیابدریEنضهللا سمیع هللا ۱۹۹

کامیابدریB عبدالخلیلعبدالقدیر۲۰۰

کامیابدریB سید روحابر محمد روحابر ۲۰۱

ي ابراهيمرحمان داد ۲۰۲ کامیابدریعرب 

کامیابدریBعبدالخالقرمزیه ۲۰۳

کامیابدریFگل اغاوحیده ۲۰۴

ی ۲۰۵ رمشيی کامیابدریDعبدالمتي 

کامیابدریDمحمد هاشم زلفا ۲۰۶

کامیابدریCعبدالظاهراسدهللا ۲۰۷

ر الدین ۲۰۸ کامیابدریDغوث الدین عي 

کامیابدریDشیخمفتاح الدین ۲۰۹

کامیابدریDمحمد حکیم محمد نجیم ۲۱۰

رخادیم ۲۱۱ کامیابدریCغالم حسي 

کامیابدریEمحمد ایوب عیل عباس محمد ی ۲۱۲

کامیابدریGعیاض الدین سامعه شمس ۲۱۳

کامیابدریEعبدالرحیمعبدالرب ۲۱۴

کامیابدریGشوکت هللا شیما ۲۱۵

کامیابدریCمحمد عیل کریمه ۲۱۶

کامیابدریDعبدالحبیب فرزانه ۲۱۷

کامیابدریCفیض محمد سحر ۲۱۸
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کامیابدریB محمد سلیم زهره ۲۱۹

کامیابدریCسید انور شاهسید مختار فخری ۲۲۰

کامیابدریEغالم ربابرغالم مذکر ۲۲۱

ر ۲۲۲ کامیابدریFجانعیل طالب حسي 

کامیابدریFفیض خدا نور اقا ۲۲۳

ویس ۲۲۴ کامیابدریEبزرگ جمیل مي 

کامیابدریEجمعه خان محمد قاسم ۲۲۵

کامیابدریEعبدالرسولمحمد قاسم رسویل ۲۲۶

کامیابدریAسید محمود نادر خان ۲۲۷

کامیابدریAگل احمد عبدالغنر ۲۲۸

هللا ۲۲۹ کامیابدریدري امان هللا فقي 

کامیابدریCعبدالهادی حسنر ۲۳۰

کامیابدریDرحمت هللاسویتا ۲۳۱

کامیابدریEنفی محمد نیالب ۲۳۲

کامیابدریFنقیب هللا عثمامه ۲۳۳

کامیابدریDغالم غوث زرغونه ۲۳۴

کامیابدریDاسالم الدین نصیبه ۲۳۵

وز ۲۳۶ کامیابدریBخدای نظرمحمد في 

کامیابدریBمحمد سید عباس ۲۳۷

کامیابدریCعبداالحد نور علم ۲۳۸

کامیابدریCعبدالصادق نوید ۲۳۹

کامیابدریDغالم سحر غزال الدین ۲۴۰
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