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 1 پوهنتون خصوصی کاردان 1385 کابل پروان دوم وسوم

 2 پوهنتون خصوصی امریکایی 1385 کابل سرک داراالمان

 3 پوهنتون خصوصی موالنا جالل الدین بلخی 1386 کیانتعمیر  شریف سرک دشت شورمزار

 4 خصوصی باخترپوهنتون  1386 مقابل وزارت تحصیالت عالی

 5 موسسه تحصیالت عالی خصوصی میوند 1386 پروژه تایمنی 4سرک 

 6 پوهنتون خصوصی خراسان 1386 جوی هفت نزدیک مندوی میوه -جالل آباد 

 7 پوهنتون خصوصی کاتب 1387 حبیبیهالمان مقابل لیسه اسرک دار

 8 موسسه تحصیالت عالی خصوصی طبی چراغ 1387 چهارراهی سلیم کاروان کابل مقابل ایستگاه اخیر قلعه فتح هللا,

 9 پوهنتون خصوصی مریم 1387 سرک سوم پروژه تایمنی مقابل هوتل آریانا ستار

 10 نالنبییخصوصی خاتم پوهنتون  1387 سرک اول عقب تلویزن تمدن 4کارته 

 11 موسسه تحصیالت عالی خصوصی پیشگام 1387 شهرنو عقب دفترمرکزی اتصاالت

 12 موسسه تحصیالت عالی خصوصی خاوران 1387 درحالت تعلیق است .

 13 موسسه تحصیالت عالی خصوصی سادات 1387 ویس قرن مزار شریف گذرسیاه گرد جوار مسجد

 14 پوهنتون خصوصی رنا 1397 کابل چهارراهی بره کی

 15 ریاناآموسسه تحصیالت عالی خصوصی  1388 چکنوری ,جوارمسجد تبلغی ها -جالل آباد

 16 اریــــا پوهنتون خصوصی 1388 شهر مزارشریف گذراتفاق

 17 دعـوت پوهنتون خصوصی 1388 کابل چهارراهی قمبر

 18 دنیــا پوهنتــون خصوصی 1388 قصرلیلی پروان سوم جوار

 19 موسسه تحصیالت عالی خصوصی سپین غر 1388 باغ انگور جالل آباد

 20 سالم پوهنتون خصوصی 1388 کابل چهاراهی ترافیک کلوله پشته

 21 تابش پوهنتون خصوصی 1388 متره میدان هوائی چهارراهی لب جر 08

 22 پوهنتون خصوصی کاروان 1388 اخیر ایستگاه پوهنتون کابل

 23 خصوصی مشعل پوهنتون 1388 مقابل سفارت ایران چهارراهی شیرپور -شهرنو سمت شرق پارک 

 24 خانه نور موسسه تحصیالت عالی خصوصی 1388 چهارراهی شهید بین چهارراهی حاجی یعقوب و

 25 موسسه تحصیالت عالی خصوصی اشراق 1389 هرات جاده محبس عقب شفاخانه حوزه وی

 26 خصوصی غالب پوهنتون 1389 هاجوار پارک ترقیجاده ارباب زاده  -هرات 

 27 موسسه تحصیالت عالی خصوصی تاج 1389 شرقی دانشگاه بلخ جوار –مزار شریف 

 28 غرجستان پوهنتون خصوصی 1389 ده بوری بین چهارراهی شهید و

 29 آفتابموسسه تحصیالت عالی خصوصی طلوع  1389 کابل افغانستان -تایمنی  ی سرسبزی وهبین چهاررا

 30 پوهنتون خصوصی ابن سینا 1389 جمال الدینمقابل مکتب سید 4کارته 

 31 اسالم ایران شعبه کابل دانشگاه آزاد 1389 کوچه تمدن 4ناحیه سوم کارته 

 


