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روزانهنرسینگکامیاب13971401228لیسه دخترانه البیرونی نوآبادغزنیغزنیمحمد یوسفعصمت اهللیاسمین1

روزانهنرسینگکامیاب14001401202لیسه دخترانه نی قلعهغزنیغزنیعلی یاورعبدالکریمسمیه 2

روزانهنرسینگکامیاب14001401218لیسه شهدای باالسر نی قلعهغزنیغزنیعلی شیراحمدشافاطمه 3

روزانهفارمسیکامیاب14001401170لیسه دخترانه البیرونی نوآبادغزنیغزنیعید محمدشاه محمد حنیفه4

روزانهفارمسیکامیاب13991401180لیسه شهدای باالسر نی قلعهغزنیغزنیپیوند علینوروزذاکیه5

روزانهنرسینگکامیاب14001401160لیسه دخترانه نی قلعهغزنیغزنیمحمد جمعهعبدالرازقمعصومه6

روزانهقابلگیکامیاب13991401202لیسه دخترانه بی بی زینب کبراکابلغزنیمحمد ظاهرمحمد صادقشمسیه7

روزانهقابلگیکامیاب13991401230لیسه دخترانه البیرونی نوآبادغزنیغزنیمحمد ابراهیمذاکیر حسینخاطره 8

 روزانهقابلگیکامیاب13951401190لیسه شهدای باالسر نی قلعهغزنیغزنیمیرزا حسینغالم سخیثریا9

روزانهقابلگیکامیاب14001401210لیسه شهدای باالسر نی قلعهغزنیغزنیحاجی محمدمیر احمدماه گل10

روزانهقابلگیکامیاب13991401160لیسه شهدای باالسر نی قلعهغزنیغزنیمحمد نعیممحمد یونسزهرا11

روزانهقابلگیکامیاب14001401180لیسه دخترانه نی قلعهغزنیغزنیمحمدعوض علیفاطمه 12

روزانهقابلگیکامیاب13971401200لیسه دخترانه نی قلعهغزنیغزنیابراهیممحمد رضاشگوفه 13

روزانهقابلگیکامیاب14001401180لیسه دخترانه نی قلعهغزنیغزنیعلی محمدنادر علیفریضه 14

روزانهقابلگیکامیاب14001401202لیسه دخترانه نی قلعهغزنیغزنیسید اقبالسید شاه حسینطیبه 15

روزانهقابلگیکامیاب13991401186لیسه دخترانه نی قلعهغزنیغزنیمحمد محسنگل علیفرزانه16

روزانهقابلگیکامیاب13991401216لیسه شهدای باالسر نی قلعهغزنیغزنیسردارعبدالقیومشمسیه17

روزانهقابلگیکامیاب14001401162لیسه شهدای باالسر نی قلعهغزنیغزنیعلی مددمحمد آصفنادیه18

روزانهقابلگیکامیاب13991401180لیسه دخترانه نی قلعهغزنیغزنیسخیدادخادم علیفرشته 19
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روزانهقابلگیکامیاب13991401178لیسه دخترانه نی قلعهغزنیغزنیسلمان علیعلی مددطیبه 20

روزانهقابلگیکامیاب14001401202لیسه دخترانه نی قلعهغزنیغزنیگل احمدعلی حسینفرشته 21

روزانهقابلگیکامیاب13991401220لیسه شهدای باالسر نی قلعهغزنیغزنیعلی جانمحمد ظاهرکامیله22

روزانهقابلگیکامیاب13991401180لیسه شهدای باالسر نی قلعهغزنیغزنیرمضان علیجمعه خاننسرین گل23

روزانهقابلگیکامیاب13991401162لیسه دخترانه نی قلعهغزنیغزنیمحمد جمعهعبدالقیومکیمیاگل24

روزانهقابلگیکامیاب13991401196لیسه شهدای باالسر نی قلعهغزنیغزنیمحمد نعیممحمدرضاصالحه25

روزانهقابلگیکامیاب14001401226لیسه شهدای باالسر نی قلعهغزنیغزنیسلطان علیعلی احمدنازدانه26

روزانهقابلگیکامیاب13991401184لیسه شهدای باالسر نی قلعهغزنیغزنیغالم حیدرمحمد ناصرصبیره 27

روزانهقابلگیکامیاب13991401170لیسه دخترانه نی قلعهغزنیغزنیخدارحممحمد ابراهیمزهرا28

روزانهقابلگیکامیاب13991401216لیسه دخترانه نی قلعهغزنیغزنیحسین علیقربانعلیشکیبا29

شبانهقابلگیکامیاب13991401178لیسه دخترانه نی قلعهغزنیغزنیسید ابراهیمسید صادقبی بی لیال30

شبانهنرسینگکامیاب14001401200لیسه نسوان خواجه علیغزنیغزنیمحمد آصفروح اهللحنیفه31

 روزانهقابلگیکامیاب13941401160لیسه نسوان البیرونی نوآبادغزنیغزنیخدارحممحمد جمعهزهرا32

شبانهقابلگیکامیاب13981401186لیسه دخترانه قلعه شهادهغزنیغزنیغالم حسنسید محمد حسینبی بی فاطمه33

روزانهقابلگیکامیاب13951401170لیسه نسوان حیدرآبادغزنیغزنیعلی رحمعلی احمدمنصوره34

روزانهنرسینگکامیاب13971401198لیسه امام قایم بکاولغزنیغزنیسید محمد عظیمسید محمد کریمسید احمدرشاد35

شبانهقابلگیکامیاب13981401170لیسه دخترانه ولیعصرغزنیمیدان وردکخدابخشعلی محمدلطیفه36

روزانهقابلگیکامیاب13991401188لیسه حضرت محمدغزنیغزنیبوستاناسماعیلنازنین37

روزانهقابلگیکامیاب14001401200لیسه دخترانه حیدرآبادغزنیغزنیمحمد عیسیملتان شاهسکینه38

روزانهقابلگیکامیاب13931401185لیسه نسوان توحید آبادغزنیغزنیخدارحممحمد جمعهبختاور39

روزانهقابلگیکامیاب13891401180لیسه نسوان حیدرآبادغزنیمیدان وردکعوض علیرجبنسرین40

روزانهقابلگیکامیاب13981401172لیسه بهاییغزنیغزنیحسنجعفرعلیلیال41

روزانهقابلگیکامیاب13991401182لیسه نسوان بی بی فاطمه زهراغزنیغزنیموسیناصرثریا42

روزانهقابلگیکامیاب13981401202لیسه دخترانه البیرونی نوآبادغزنیغزنیغالم علیاسماعیلنجیال43

روزانهقابلگیکامیاب13991401182لیسه ولیعصرغزنیبامیانعید محمدجان محمدالیقه44

اسناد ناقص استروزانهقابلگیکامیاب14001401224لیسه دخترانه پیرزادهغزنیغزنیسید عادل شاهسید انور شاهصاحبه45

روزانهنرسینگکامیاب13971401238لیسه عالی تاسنغزنیغزنیامیر محمدسلطان محمدنظر محمد46



روزانهقابلگیکامیاب13981401170لیسه عالی بی بی هاجر جرمتوغزنیغزنیمحب علیسخی دادسمیه 47

روزانهنرسینگکامیاب13991401166لیسه پسرانه داکتر زبیر شهیدغزنیغزنیمیر عبدالغنیمیر امان الدینمیرفخرالدین48

روزانهنرسینگکامیاب13991401172لیسه میرزاخیلغزنیغزنیمحمد نبیمحمد نعیمعید محمد49

روزانهفارمسیکامیاب13981401225لیسه عالی سناییغزنیمیدان وردکمحمد اسمعیلغالم جیالنیمدثر50

روزانهفارمسیکامیاب13981401180لیسه محمد ابراهیم شهیدغزنیغزنیعبدالحیمحمد کاظماحمد رشاد51

روزانهقابلگیکامیاب13981401242لیسه نسوان حیدرآبادغزنیغزنیمحمد علمنعمت اهللکیمیا52

روزانهقابلگیکامیاب13981401162لیسه نسوان شهید محراب علیغزنیغزنیمحمد جمعهعلی جانسکینه53

روزانهفارمسیکامیاب13991401183لیسه البیرونی جیرمتوغزنیغزنیسخیدادغالم صفدرکبیر احمد54

روزانهقابلگیکامیاب13991401186لیسه بی بی فاطمه زهراغزنیغزنییعقوبحسین علیصبرماه55

روزانهقابلگیکامیاب13981401186لیسه دخترانه ککرکغزنیغزنیحسین علیعصمت اهللفاطمه 56

 روزانهقابلگیکامیاب13981401200لیسه نسوان بی بی فاطمه زهراغزنیغزنیقمبرفقیر حسیننصیبه57

شبانهقابلگیکامیاب14001401162لیسه نسوان حیدرآبادغزنیغزنیمحمد عثماندل آغابی بی سامعه58

روزانهقابلگیکامیاب13931401174لیسه نسوان ککرکغزنیغزنیغالم رسولغالم علیشکریه59

روزانهقابلگیکامیاب13991401170لیسه نسوان حیدرآبادغزنیغزنیمحمد اسحقعلی خاننفیسه60

شبانهقابلگیکامیاب13961401166لیسه نسوان حیدرآبادغزنیغزنیمحمد عثمانذکراهللمرسل61

روزانهقابلگیکامیاب13981401200لیسه نسوان قلعه شهادهغزنیغزنیحاجی محمدسید محمد حسنمنیژه62

شبانهقابلگیکامیاب13941401202لیسه عالی جهان ملکهغزنیغزنیحفیظ اهللحبیب اهللهدیه 63

روزانهقابلگیکامیاب13981401206لیسه نسوان پیرزادهغزنیغزنیسید لطف احمدسید عبداهللبی بی ذکیه64

روزانهقابلگیکامیاب13961401188لیسه جهان ملکهغزنیمیدان وردکسورگل چارگلنجیال65

شبانهقابلگیکامیاب13901401202لیسه دخترانه حیدرآبادغزنیغزنیسید محمد صادقسید رجب علیسلیمه66

روزانهفارمسیغیر حاضر140014010لیسه ذکور چهارصد خانهغزنیدایکندیدیدار علیاهلل یارعلی67

روزانهنرسینگکامیاب14001401214لیسه شمس العارفینغزنیغزنیمحمد نورنصرت اهللمحمد نصیر68

شبانهنرسینگکامیاب13951401232لیسه شامیرغزنیغزنینورگلمحمد عارفمحمد یوسف69

روزانهنرسینگکامیاب13981401200لیسه ذکور قلعه شهادهغزنیارزگانمحمد ایوبعبداهللنجیب اهلل70

شبانهنرسینگکامیاب14001401180لیسه میرزاخیلغزنیغزنیعبدالرحمنعبدالحنانصیف الرحمن71

شبانهنرسینگکامیاب13961401230لیسه علی الال صاحبغزنیغزنییار محمدعبدالوکیلعبدالقادر72

روزانهفارمسیکامیاب13991401180لیسه عالی شامیرغزنیغزنیامان اهللعبدالرحمناحمد بالل73



روزانهقابلگیکامیاب114001401198لیسه امیرالمومنین نمبر غزنیغزنیکلبی حسینمحمد سرورزهرا 74

روزانهنرسینگکامیاب13911401220لیسه دخترانه نی قلعهغزنیغزنیسخیداداسحق علیعارفه75

روزانهقابلگیکامیاب13991401180لیسه دخترانه البیرونی نوآبادغزنیغزنیمحمد علیمحمد جوادنسیمه76

شبانهنرسینگغیر حاضر139214010قروال شورتنگغزنیکندزعبدالغنیعبدالطیفعبدالقیوم 77

روزانهنرسینگکامیاب13951401200لیسه شهید فیاض مکنکغزنیغزنیمحمد داوودعبدالغنیآصف 78

شبانهفارمسیکامیاب13961401190لیسه سلطان محمود روضهغزنیغزنیحاجی یار محمدعبدالباریعبدالباسط79

سند دوازده نداردروزانهقابلگیکامیاب14001401228لیسه عالی خصوصی نور غزنهغزنیغزنیغالم رضاغالم سخیتمکین80

روزانهقابلگیغیر حاضر140014010لیسه نسوان مغالنغزنیغزنیخدادادمحمد جانسکینه81

روزانهقابلگیکامیاب13991401236لیسه نسوان البیرونی نوآبادغزنیغزنیحسین علیشیر احمدفرزانه82

روزانهفارمسیناکام13991401110لیسه عالی سلطانیغزنیغزنیخدادادعبدالکریمروف83

سند دوازده نداردروزانهقابلگیکامیاب13981401226لیسه نسوان حیدرآبادغزنیغزنیجانعلی گل احمدپلوشه84

روزانهقابلگیکامیاب13981401192لیسه نسوان حیدرآبادغزنیغزنیطورگلصادقزینب85

روزانهقابلگیکامیاب13991401218لیسه عالی نور غزنهغزنیغزنیجمعهمحمد زمانزینب86

شبانهفارمسیکامیاب13981401230لیسه عالی شمس العارفینغزنیغزنیصفت اهللعزت اهللحزب اهلل87

روزانهقابلگیکامیاب13971401168لیسه نسوان حیدرآبادغزنیغزنیعبدالحکیممحمد داوودپروانه88

روزانهنرسینگکامیاب13981401194لیسه نسوان خواجه علیغزنیغزنیسید رجب علیسید قربان علیشبنم 89

سند دوازده نداردروزانهقابلگیکامیاب14001401220لیسه نسوان خواجه علیغزنیغزنیگل احمدمیرآغابی بی سعیده90

روزانهقابلگیکامیاب14001401162لیسه دخترانه علیاتو شغلهغزنیغزنیغالم شاهاسحق علیگل افروز 91

شبانهقابلگیکامیاب13921401164لیسه نسوان شهید احمدیغزنیکابلغالم علیحبیب اهللشکیبا91

روزانهقابلگیکامیاب13981401160لیسه نسوان توحید آبادغزنیغزنیقرباننوروز علیرویا93

روزانهقابلگیکامیاب14001401240لیسه نسوان توحید آبادغزنیغزنیابراهیمخان زمانبی نظیر94

روزانهقابلگیکامیاب13981401188لیسه نسوان توحید آبادغزنیغزنیابراهیمخان زمانزهرا95

روزانهفارمسیکامیاب14001401184لیسه سلطان مسعودغزنیغزنیسید معصوم شاهسید سردارسید باسط96

سند دوازده نداردروزانهقابلگیکامیاب14001401172لیسه دخترانه خواجه علیغزنیغزنیمحمد عارفمحمد قاهر جانسومن97

روزانهقابلگیکامیاب13981401198لیسه دخترانه حیدرآبادغزنیغزنیعبدالحمیدعطاء اهلل نیلوفر 98

شبانهنرسینگکامیاب13851401172لیسه عالی سرابغزنیغزنیحسین علیمیرزا حسینمحمد رضا99

روزانهفارمسیکامیاب14001401220لیسه امام قایم بکاولغزنیغزنیمحمد یونسحفیظ اهللذبیح اهلل100



روزانهقابلگیکامیاب14001401222لیسه نسوان البیرونی نوآبادغزنیغزنیسید عبدالخالقسید عبدالواحیدبی بی شکیبا101

روزانهقابلگیکامیاب14001401222لیسه نسوان خواجه عمریغزنیغزنیقربانمحمد فاضلقدریه102

شبانهقابلگیکامیاب13901401190لیسه نسوان سلطان محمود غزنویغزنیغزنیعبدالعزیزعبدالقیومبی بی آمنه103

روزانهقابلگیکامیاب13991401230لیسه نسوان حیدرآبادغزنیغزنیعبدالکریمغالم حسیندیانا104

شبانهقابلگیکامیاب13981401202لیسه عالی جهان ملکهغزنیغزنیغالم صدیقمحمدبصیره 105

شبانهقابلگیکامیاب13931401196لیسه دخترانه عرفان غزنیغزنیولی محمدمحمد ظاهرلیال106

شبانهقابلگیکامیاب13871401218لیسه نسوان تمکیغزنیغزنیمیرزا محمدمحمد زماننازدانه107

روزانهفارمسیکامیاب13981401230لیسه نسوان خواجه علیغزنیغزنیسید غالم نبیسید فریدونهدیه 108

روزانهقابلگیناکام13981401105لیسه نسوان شهداغزنیغزنیصادقصمدرقیه109

روزانهفارمسیکامیاب13991401196لیسه نسوان خواجه علیغزنیغزنیسید غالم نبیسید فریدونآریا110

روزانهنرسینگکامیاب14001401180لیسه شبانه شیخ عطارغزنیغزنیسلیمانمبارک شاهسید محمد حسین111

روزانهفارمسیکامیاب14001401170لیسه سید قاضی منگورغزنیغزنیافغانعلی شاهجمشید112

روزانهنرسینگکامیاب14001401208لیسه دخترانه مکنکغزنیغزنیمحمد باقرءمحمد ضیاءروح افزاء113

روزانهقابلگیناکام13981401110لیسه نسوان فاطمیهغزنیغزنیمحمد علیایوبخاتمه114

روزانهفارمسیکامیاب13991401216لیسه خصوصی غزنه درخشانغزنیغزنیمحمد نبی محمد امیناحمد شبیر115

روزانهفارمسیکامیاب1401180لیسه ذکور نی قلعهغزنیغزنیمحمد سلیمعلی حسنعنایت اهلل116

شبانهقابلگیکامیاب113961401174لیسه خصوصی تالش دانش نمبر غزنیبامیانکلبی حسینمیرزا حسینفاطمه 117

روزانهقابلگیکامیاب139871401200لیسه شهید واعظ سرآبغزنیغزنیمحمد عوضاقبال علیشکریه 118
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