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 کندوز تیمعارف وال عتیوض لیتحل"

 

شاگرد که از آن جمله  342,309کندوز در مجموع  تیوال در

دختر(  127,811پسر و  206,941) یدر مراکز دولت 334,752

دختر  2,039پسر و  5,518)  یدر مراکز خصوص 7,557و 

 . باشندیآموزش م مصروف(

باب  482که از جمله  یمیمراکز تعل 529شاگردان متذکره در 

 2معلم و  هیباب ترب 8, یاسالم ماتیباب تعل 37, یعموم ماتیتعل

. از مجموع مراکز  باشندیمصروف آموزش م یاتیباب سواد ح

. در مراکز باشدیفعال م ریباب آن غ 8فعال و تنها  521 یمیتعل

 2,249مرد و  5,268 جملهکه از  نیمعلم 7,517متذکره مجموعا 

در مراکز  325و  یتن در مراکز دولت 7,192زن هسنتد )

که  نستی. موضوع قابل مالحظه اندینمایم سی( تدریخصوص

چهارده و باالتر از آن  لیدرجه تحص یدارا نی% معلم79.6

زن  نیمعلم 29.9% تیوال نیدر ا گرید یاما از سو باشندیم

 .باشدیموجود م

 یمیدا ریتعم یدارا یمیمراکز تعل 57.1%کندوز  تیوال در

باز  یشاگردان در فضا 7.2% شودیو قابل ذکر دانسته م باشدیم

   ".خوانندیدرس م

کندوز تیوال یادار ینقشه واحد ها  

 کندز تیوال یمعرف"

 

کهن و تاریخى بوده و در شمالشرق  اتیاز جمله وال کندز،

مربع،  لومتریک  8,080.9افغانستان واقع است. و با مساحت 

درجه،  36,22متر ارتفاع دارد. این والیت در  405ازسطح بحر

درجه،  68,6ودر  یعرض البلد شمال هیثان 30و قهیدق 58,12

.مرکز کندز ستواقع ا یطول البلد شرق هیثان 16و قهیدق 52,5

شهر کندز یاد مى شود و شش ولسوالى دارد که شامل، امام به نام 

آباد و خان آباد  یزال، چهاردره، عل ۀقلع ،یصاحب، دشت ارچ

 ماق،یهزاره، ا ک،یاست.باشندگان آنرا اقوام تاجک، پشتون، ازب

 نیا یمجموع دهدنفوسیم لیها تشک یبلوچ، ترکمن و کوچ

نفوس  نیا 552,933در حدود  رسدیم 1,091,116به  تیوال

 .دهدیم لیآن را طبقه اناث تشک 538,183را طبقه ذکور و 
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شاگردانمعلومات   



 

  

تعلیمات عمومی

تعلیمات اسالمی

تربیه معلم

سواد حیاتی

تعلیمات عمومی تعلیمات اسالمی تربیه معلم سواد حیاتی

پسر 203,868 7,539 746 306

دختر 126,030 2,377 1,362 81

 1397شاگردان بر اساس برنامه و جنسیت سال 

18,029 718 46 -

12,304 435 

100 

-

تعلیمات عمومی تعلیمات اسالمی تربیه معلم سواد حیاتی

1397شاگردان جدیدالشمول بر اساس برنامه و جنسیت سال 

پسر دختر

  1397شاگردان بر اساس صنف و جنسیت سال 

 

64%

4%

32%

67%

3%

30%

کامیاب

ناکام

محروم

دختر پسر

1396سال  اساس جنسیت نتایج شاگردان بر  

 1397محل تدریس سال اساس  شاگردان بر

15% 10% 5% 0% 5% 10% 15%

ساله6

ساله7

ساله8

ساله9

ساله10

ساله11

ساله12

ساله13

ساله14

ساله15

ساله16

ساله17

ساله18

ساله19

ساله20

ساله21

21باالتر از 

پسر دختر

1397سال  جنسیت واساس سن  شاگردان بر  

 1397دولتی/خصوصی سال شاگردان 

334,752 
98%

7,557 
2%

دولتی

خصوصی

77.1%

10.1%

1.6% 4.0%
7.2%

تعمیر دایمی تعمیر موقتی تعمیر مسجد خیمه فضای باز

اول دوم سوم چهار پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم یازدهم دوازدهم سیزدهم چهاردهم

پسر 22,035 28,332 24,858 25,629 22,851 20,265 19,032 14,377 11,423 9,343 7,484 5,979 573 278

دختر 15,218 18,427 16,135 16,618 14,535 12,382 10,142 7,592 5,838 4,525 3,757 3,214 861 606

مجموع 37,253 46,759 40,993 42,247 37,386 32,647 29,174 21,969 17,261 13,868 11,241 9,193 1,434 884



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ن یمعلومات معلم  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1397سال  و جنسیت برنامه ر اساسب معلمین  

تعلیمات عمومی

تعلیمات اسالمی

تربیه معلم

سواد حیاتی

تعلیمات عمومی تعلیمات اسالمی تربیه معلم سواد حیاتی

مرد 4,880 269 107 12

زن 2,209 23 13 4

1397سال  دولتی/خصوصیاساس  معلمین بر  

لسانس و باالتر چهارده پاس دوازده پاس کمتر از دوازده

1397سال  اساس درجه تحصیل معلمین بر  

7,192 
96%

325 
4%

دولتی خصوصی

1397ولسوالی سال اساس  فیصدی معلمین زن بر  

 

 

15.3% 64.3% 19.8% 0.6% 

  

 

 

1146 4820 1481 45 

 



  

 

 مراکز تعلیمی



 

  

1397سال  و نوعیت مراکز تعلیمی بر اساس برنامه  

 1397مراکز تعلیمی بر اساس ولسوالی سال 

9713مراکز تعلیمی بر اساس جنسیت سال   

1397مراکز تعلیمی بر اساس نوع تعمیر سال  1397درسی سال مراکز تعلیمی بر اساس شفت    

22

12

3

2

6

2

153

142

187

لیسه

متوسطه

ابتدائیه

مدرسه اسالمی

دارالحفاظ

دارالعلوم

دارالمعلمین

مرکز حمایوی

مکتب سواد حیاتی

تعلیمات عمومی سواد حیاتی تربیه معلم تعلیمات اسالمی

1397سال  دولتی/خصوصیمراکز تعلیمی   

336 
64%

150 
28%

42 
8%

1 
0%

شفت1

شفت2

شفت3

شفت4

141
27%

92
17%

296
56%

پسرانه دخترانه مختلط

507 
96%

22 
4%

دولتی خصوصی

57.1%

12.9%

5.3%
9.3%

12.7%

2.8%

فیصدی

دایمی موقت مسجد خیمہ فضای باز نا مشخص

 

159

92

36

56
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84
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 معلومات زیربنا و تجهیزات



  

  1397معلومات تجهیزات مراکز تعلیمی )متوسطه و لیسه( سال   1397مراکز تعلیمی بر اساس زیربنا و تسهیالت سال 

  1397تشناب بر اساس جنسیت مراکز تعلیمی سال 

67%; 94

47%; 43

54%; 161

33%; 47

53%; 49

46%; 135

پسرانه

دخترانه

مختلط

ندارد دارد

  1397تعمیر بر اساس جنسیت مراکز تعلیمی سال 

147

488

260

382

41

269

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

برق آب میدان ورزشی

دارد ندارد

144

165

62

117

122

129

0% 20% 40% 60% 80% 100%

البراتوار ساینس

کتابخانه

البراتوار کمپیوتر

دارد ندارد

15%
44

28%
83

57%
168

21%
48

25%
58

55%
128

دخترانه پسرانه مختلط

دارد ندارد



 

  

 

 شاخص های تعلیمی



 

 1397فیصدی جذب و شمولیت ناخالص شاگردان سال 

1397تعلیمات عمومی دولتی سال  -نسبت شاگرد بر معلم   

1397تعلیمات عمومی دولتی سال  -ه نسبت شاگرد بر شعب  

95.8 

87.6

شمولیت نا خالص جذب نا خالص
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1397بر اساس ولسوالی سال  دخترفیصدی شاگردان   



 

 ضمایم



  

نمعلمی  ن
 )خصویص(

نمعلمی  ن
) ن)دولتی

نداخلهنشاگردان
ن)خصویص(

نداخلهنشاگردان
) ن)دولتی ن مکاتبندولتی

ن نداراینتعمی 

نتعدادنمکاتب ننام

نمجموع ناناث نذکور نمجموع ناناث نذکور نمجموع ناناث نذکور نمجموع ناناث نذکور نخصویص ن ندولتی نولسوایل

          
328  

          
174  

          
154  

       
7,189  

        
2,075  

       
5,114  

       
7,557  

     
2,039  

       
5,518  

            
334,752  

    
127,811  

    
206,941  

                       
284  

             
22  

          
507  

 مجموع

          
223  

          
138  

            
85  

       
3,134  

        
1,483  

       
1,651  

       
4,757  

     
1,372  

       
3,385  

            
133,704  

      
56,577  

      
77,127  

                         
69  

             
18  

          
141  

 کندز

          
105  

            
36  

            
69  

       
1,217  

           
269  

          
948  

       
2,800  

        
667  

       
2,133  

              
73,798  

      
26,406  

      
47,392  

                         
54  

               
4  

             
88  

امام 
 صاحب

              
-    

              
-    

              
-    

          
416  

              
23  

          
393  

              
-    

           -    
              
-    

              
21,510  

        
7,603  

      
13,907  

                         
29  

              
-    

             
36  

 قلعه زال

              
-    

              
-    

              
-    

          
646  

              
39  

          
607  

              
-    

           -    
              
-    

              
26,402  

        
8,671  

      
17,731  

                         
36  

              
-    

             
56  

 چهاردره

              
-    

              
-    

              
-    

          
420  

              
60  

          
360  

              
-    

           -    
              
-    

              
19,834  

        
8,455  

      
11,379  

                         
23  

              
-    

             
38  

 علي آباد

              
-    

              
-    
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897  

           
174  

          
723  
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           -    
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31,314  

      
10,802  
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84  

 خان اباد

              
-    
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459  

              
27  

          
432  
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-    

              
28,190  

        
9,297  

      
18,893  

                         
29  

              
-    
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 کندوز تیوال هیخالصه احصائ



 1397سال  ، شاگردان و معلمین دولتیمراکز تعلیمی 

ناقلیمنجنسیتننوعیتنبرنامهننامنمکتبنکودنمکتبنقریه ولسوایل
نوعیتن
ن نتعمی 

نحالت
ن-شاگردنن

نپرسن
ن-شاگردنن

ن ندخیی
ن-شاگردنن

نمجموعن
نزننن-معلمنننمردنن-معلمنن

ن-معلمنن
نمجموعن

  6                   -                6                 233            116            117           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه  نسوان زینب 140100001 چولک عسقالن کندز

  6                   -                6                 329            161            168           فعال خیمہ رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخواجه غلطان 140100002 خواجه غلطان کندز

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان سلطان غیاث الدین 140100003 گل پته اول کندز   4                   -                4                 448            448              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

ویس نیکه 140100004 توبره کش کندز   5                   -                5                 137              -                137           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورمی 

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان کته قرق 140100005 کته قرق گل تپه کندز   4                   -                4                 352            352              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان گل تیپه دوم 140100006 مدرسه کندز     -                  -                  -                  -                  -                  -               غی  فعال نا معلوم رسدسی   دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان شینواری گل تپه 140100007 شینواری کندز   3                   -                3                 105            105              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  7                 3                 4                 517            236            281           فعال موقت رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان بی بی سمیه 140100008 چارتاق کندز

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان وکیل قره 140100009 وکیل قره گل تپه کندز   2                   -                2                 345            345              -               فعال خیمہ رسدسی   دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان مسلمه چم تیپه 140100010 چم تیپه کندز   4                   -                4                 190            190              -               فعال خیمہ رسدسی   دخیر

  9                   -                9                 447              -                447           فعال خیمہ رسدسی   پرسانه متوسطه عمویم تعلیمات متوسطه ذکور قچ  کالن 140100011 قچ  کالن کندز

  20               12               8                 1,139         499            640           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور محمد رسور " ظریف " 140100012 شهرک 5ناحیه  کندز

  7                   -                7                 276            140            136           فعال خیمہ رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورداکیر جعفر شهید 140100013 گل تپه کندز

  4                 2                 2                 367            147            220           فعال مسجد رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوررسبند عسقال ن 140100014 رسبند عسقال ن کندز

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان زر خرید 140100015 زر خرید کندز   6                 6                   -                244            244              -               فعال موقت رسدسی   دخیر

  3                   -                3                 305            142            163           فعال فضای باز رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور ابو یوسف کاکر 140100016 کاکر کندز

  6                   -                6                 216            86               130           فعال موقت رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور مشوابی  140100017 مشوابی عسقالن کندز

ت سلطان کندز   7                 1                 6                 196            80               116           فعال موقت رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوراحمد گل شهید 140100018 حضی

  8                 1                 7                 162            64               98              فعال موقت رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورسیدجمال الدین افغان 140100019 مرکز کندز

  19               12               7                 1,711         686            1,025        فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورحیدر کرار 140100020 قهوه خانه کندز

  10               4                 6                 627            297            330           فعال موقت رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور استاد شی  زمان شهيد 140100024 ولي آباد کندز

  8                 4                 4                 610            277            333           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورنسوان غالم محمد شهيد 140100025 ورتبالق ها کندز

  8                   -                8                 944            321            623           فعال موقت رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورعبدالمی  ذاخيل 140100026 ذاخيل قديم کندز

ي گنبد کندز
  5                   -                5                 331            159            172           فعال موقت رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورظهرالدين بابر 140100027 آلتر

انه یهابتدائ تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان ارباب عل مراد 140100032 شوره خاک کندز   7                 7                   -                355            355              -               فعال موقت رسدسی   دخیر

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان ارباب محمد عل عسقالن 140100035 عسقالن کندز   5                 2                 3                 313            313              -               فعال خیمہ رسدسی   دخیر

  15               4                 11               651            137            514           فعال موقت رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور چرخاب 140100036 چرخاب کندز

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان هالل 140100037 ترناب کندز   5                 4                 1                 255            255              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان قیماقچ   140100038 قیماقچ   کندز   3                   -                3                 425            140            285           فعال داییم رسدسی   دخیر

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان ابراهیم خیل 140100039 ابراهیم خیل کندز   23               22               1                 1,046         1,046           -               فعال موقت رسدسی   دخیر

  8                   -                8                 369            117            252           فعال خیمہ رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور استاد صمدی 140100040 قلعچه کندز

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان رسول مشحون 140100041 تیموری کندز   10               3                 7                 576            576              -               فعال خیمہ رسدسی   دخیر

  35               18               17               2,304         1,094         1,210        فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور رستاق آباد 140100042 شهرک رستاق آباد کندز

  18               3                 15               733            304            429           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور جرگزر 140100043 جرگزر کندز

  30               27               3                 1,585         939            646           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور استاد غالم رسول شهید 140100044 رسدوره کندز

ی کندز ی 140100045 باغ می  انه لیسه تعلیمات عمویم متوسطه  نسوان باغ می    11               9                 2                 569            569              -               فعال موقت رسدسی   دخیر

  12                 -                12               580              -                580           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور  متوسطه ذکور تلوکه 140100046 تلوکه کندز
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  20               11               9                 1,001         444            557           فعال موقت رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور استاد عبدهللا 140100047 زیر دور کندز

کت کندز انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان فرزانه 140100048 باغ رسر   8                 4                 4                 309            309              -               فعال موقت رسدسی   دخیر

  18               3                 15               527            231            296           فعال موقت رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور امی  عل شی  نواب   140100049 بولک قچ   کندز

  9                   -                9                 434            61               373           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور توبره کش 140100050 توبره کش کندز

  8                   -                8                 636            221            415           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور بیش پله 140100051 زرد کمر عسقالن کندز

  8                   -                8                 442            184            258           فعال خیمہ رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور قوش لیش گل تپه 140100052 قوش لیش گل تپه کندز

  12               3                 9                 584              -                584           فعال موقت رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور ارباب عل مراد 140100053 شوره خاک کندز

  16                 -                16               920            223            697           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور گل تپه دوم 140100054 گل تپه کندز

  26               7                 19               1,110         319            791           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور کته خیل 140100055 کته خیل کندز

  70               27               43               2,970         1,345         1,625        فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور ترکمن ها 140100056 ناحیه سوم کندز

ی  140100057 تلوکه کندز انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان تلوکه آلچی    8                 4                 4                 436            436              -               فعال موقت رسدسی   دخیر

  7                   -                7                 293            108            185           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور خروبر  140100058 خروبر  کندز

  12                 -                12               573            164            409           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور گل تپه سوم 140100059 غرمه کمر کندز

  13               2                 11               646            225            421           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور درمن 140100060 تپه بریده کندز

  34               11               23               2,312         931            1,381        فعال موقت رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور چله مزار 140100061 چله مزار کندز

  7                   -                7                 372              -                372           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور چم تپه 140100062 چم تپه کندز

  12                 -                12               591              -                591           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان ارباب چهاری عسقالن دوم 140100063 عسقالن دوم کندز

  22               4                 18               1,953         689            1,264        فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور بولک اول 140100064 بولک اول کندز

  10               1                 9                 252            100            152           فعال فضای باز رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور تپه عل 140100065 تپه عل کندز

  12                 -                12               765              -                765           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور ارباب محمد عل عسقالن 140100066 عسقالن کندز

کت کندز   14                 -                14               573              -                573           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور عالمیار 140100067 باغ رسر

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان انگور باغ 140100068 انگور باغ کندز   9                 8                 1                 588            588              -               فعال موقت رسدسی   دخیر

  38               27               11               2,031         893            1,138        فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور سه درک 140100069 سه درک کندز

  14                 -                14               536              -                536           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور ترناب 140100070 ترناب کندز

  7                   -                7                 421              -                421           فعال موقت رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور کته قرق 140100071 کته قرق گل تپه کندز

ی  کندز   13               1                 12               955            462            493           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان بی بی هاجره 140100072 دم شاخ الچی 

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان  ملرغی  140100073 ملرغی  کندز   6                 4                 2                 383            383              -               فعال موقت رسدسی   دخیر

  12                 -                12               551            186            365           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم -متوسطه ذکور کنم کالن 140100074 کنم کالن کندز

  12                 -                12               654            222            432           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم اندوجابی متوسطه ذکور  140100075 اندوجابی  کندز

  20               7                 13               856            300            556           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور  ذاخیل خمدان 140100076 ذاخیل خمدان  کندز

ی  کندز ی  140100077 تیموری آلچی    15                 -                15               748              -                748           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور تیموری آلچی 

کت کندز   46               27               19               4,584         1,911         2,673        فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور ترکمن های رس آسیاب 140100078 رس آسیاب رسر

ی  کندز ی  140100079 آلچی  انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان آلچی    13               9                 4                 459            459              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

ی زر کندز أ 140100080 محل سپی  انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان خدیجه الکیی   153            149            4                 5,558         4,513         1,045        فعال داییم رسدسی   دخیر

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان بی بی آسیه 140100081 چقر قشالق کندز   14               6                 8                 425            425              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکورالحاج می  علم 140100082 کنم تتی  کندز   11               5                 6                 521            229            292           فعال داییم رسدسی   دخیر

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان قچ  کالن 140100083 ناحیه سوم  کندز   10               8                 2                 417            417              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  196            70               126            5,726         79               5,647        فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور شی  خان 140100084 مرکز شهر کندز

  18                 -                18               966              -                966           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور ملرغی  140100085 ملرغی  کندز
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  22                 -                22               937            258            679           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم 1لیسه ذکور عسقالن نمیی  140100086 عسقالن کندز

  35                 -                35               688              -                688           فعال موقت رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور شت  لیسه 140100087 ناحیه دوم کندز

  19                 -                19               761              -                761           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور زر خرید 140100088 اطمان زیزز خرید کندز

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان نمیی چهار 140100089 بندر خان آباد کندز   88               86               2                 3,250         3,099         151           فعال داییم رسدسی   دخیر

ی  کندز ی  140100090 آلچی    30               1                 29               1,338           -                1,338        فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور آلچی 

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان بی بی عایشه صدیقه 140100091 بندر رام امام صاحب کندز   118            115            3                 4,259         3,390         869           فعال داییم رسدسی   دخیر

  19                 -                19               906              -                906           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور انگور باغ 140100092 انگور باغ کندز

  82               82                 -                2,897         2,645         252           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان  زیر دوره 140100093 5ناحیه  کندز

  51               11               40               1,419           -                1,419        فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور ذاخیل 140100094 ذاخیل کندز

  63               12               51               3,326           -                3,326        فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور کهندژ 140100095 چرمگری کندز

ت عل 140100096 سه درک کندز   98               40               58               3,430           -                3,430        فعال فضای باز رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور حضی

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان سه درک 140100097 سه درک کندز   100            100              -                2,948         2,812         136           فعال داییم رسدسی   دخیر

  15                 -                15               620              -                620           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور شینواری گل تپه 140100098 شینواری کندز

  56               28               28               2,843           -                2,843        فعال موقت رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور خواجه مشهد 140100099 رشید آباد کندز

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان مسلیک تجارت 140100100 ناحیه دوم  کندز     -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  70               32               38               3,246         263            2,983        فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور استاد غازی خان 140100101 رس دوره کندز

  20               3                 17               1,057         323            734           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور خزابی  140100102 خزابی  کندز

  22                 -                22               1,032           -                1,032        فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور وکیل قره 140100103 وکیل قره کندز

  43               23               20               1,705           -                1,705        فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور ابراهیم خیل 140100104 ابراهیم خیل کندز

  183            183              -                5,198         4,344         854           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان بی بی فاطمه زهرا 140100105 مرکز کندز

  136            28               108            5,869           -                5,869        فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور مولوی رساج الدین 140100106 ناحیه چهار کندز

  21                 -                21               865              -                865           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور سلطان غیاث الدین 140100107 گل تپه اول کندز

ت سلطان کندز ت سلطان 140100108 حضی انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان حضی   10               8                 2                 552            552              -               فعال موقت رسدسی   دخیر

ت سلطان کندز ت سلطان 140100109 حضی   39                 -                39               898              -                898           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور حضی

  29                 -                29               932              -                932           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور کوب  یه 140100110 کوب  یه کندز

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان کوب  یه 140100111 کوب  یه کندز   12               10               2                 334            334              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

انه لیسه تعلیمات عمویم 2لیسه  نسوان ارباب جهاری عشقالن  140100112 عشقالن کندز   10               3                 7                 515            515              -               فعال خیمہ رسدسی   دخیر

ی کندز ی 140100113 باغ می    25                 -                25               1,348           -                1,348        فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور باغ می 

  22                 -                22               671            185            486           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور کنم سادات 140100114 کنم سادات کندز

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان  کهندژ 140100118 شهر  کندز   58               55               3                 2,461         2,461           -               فعال داییم رسدسی   دخیر

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان  خواجه مشهد 140100119 نداره کندز   60               60                 -                3,028         2,952         76              فعال موقت رسدسی   دخیر

ي   سواد حیابر  مکتب ذکور سواد حیابر  140100122 مرکز شهر کندز
  10               4                 6                 300            81               219           فعال موقت رسدسی   مختلط مکتب سواد حيابر

ی نسوان تربیه معلم  140100123 مرکز کندز ی  تربیه معلم دارالمعلمی    59               11               48               1,154         747            407           فعال داییم رسدسی   مختلط دارالمعلمی 

  55                 -                55               919              -                919           فعال داییم رسدسی   پرسانه دارالعلوم تعلیمات اسالیم دارالعلوم ذکورتخارستان 140100124 مرکز شهر کندز

  5                   -                5                 329            114            215           فعال موقت رسدسی   مختلط مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور دیتی کوب  یه 140100125 کوب  یه کندز

  6                   -                6                 190            100            90              فعال مسجد رسدسی   مختلط مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکورمرکزی 140100126 قره توت قچ   کندز

  4                   -                4                 147            69               78              فعال مسجد رسدسی   مختلط مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور  دیتی گل تپه دوم 140100127 گل تپه کندز

انه دارالعلوم تعلیمات اسالیم دارالعلوم نسوان المومنات 140100128 مرکز کندز   20               20                 -                371            310            61              فعال موقت رسدسی   دخیر

ت سلطان کندز   17                 -                17               314            49               265           فعال مسجد رسدسی   مختلط دارالحفاظ تعلیمات اسالیم دارالحفاظ نسوان  هدی 140100130 کلته تای حضی
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  3                   -                3                 117            33               84              فعال موقت رسدسی   مختلط دارالحفاظ تعلیمات اسالیم دارالحفاظ نسوان  ابوزر غفاری  140100131 قوق کندز

  16                 -                16               353              -                353           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه دارالحفاظ تعلیمات اسالیم دارالحفاظ ذکور  مرکزی 140100132 رسک زیر دوره کندز

    -                  -                  -                  -                  -                  -               غی  فعال نا معلوم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورابوبکر صدیق 140100133 خروبر  کندز

  4                   -                4                 127            36               91              فعال مسجد رسدسی   مختلط دارالعلوم تعلیمات اسالیم دارالعلوم ذکور شهدای سه درک 140100136 ندارد کندز

  3                   -                3                 198            56               142           فعال مسجد رسدسی   مختلط دارالحفاظ تعلیمات اسالیم دارالحفاظ ذکور مصعب بن عمی   140100137 ندارد کندز

  6                 1                 5                 303            124            179           فعال موقت رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورعبدالغتی خان 140100138 شینواری کندز

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورنسوان قشلیش 140100139 قشلیش کندز   1                   -                1                 237            107            130           فعال مسجد رسدسی   دخیر

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان ذاخیل قدیم  140100140 ذاخیل کندز   23               22               1                 864            850            14              فعال موقت رسدسی   دخیر

  3                   -                3                 307            142            165           فعال داییم رسدسی   مختلط دارالحفاظ تعلیمات اسالیم خالد بن ولیددارالحفاظ ذکور  140100142 جرګذر کندز

ت بالل 140100150 قوشلیش کندز   5                   -                5                 304            107            197           فعال مسجد رسدسی   پرسانه دارالحفاظ تعلیمات اسالیم دارالحفاظ ذکور  حضی

ی  کندز   3                   -                3                 182            84               98              فعال فضای باز رسدسی   مختلط دارالحفاظ تعلیمات اسالیم دارالحفاظ ذکور ابی ابن کعب 140100152 الچی 

  2                   -                2                 60                 -                60              فعال مسجد رسدسی   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور مدرسه تعلیم القران والسنه 140100153 ذاخیل کندز

  3                   -                3                 97               16               81              فعال مسجد رسدسی   پرسانه دارالحفاظ تعلیمات اسالیم دارالحفاظ ذکور عبد الفتاح شهید 140100154 چمتپه ګل تپه کندز

  3                   -                3                 316            132            184           فعال خیمہ رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوروکیل سید محمد 140100155 وکیل سید محمد کندز

  1                   -                1                 237            116            121           فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورابن حجرعسقالبی  140100158 عسقالن کندز

  8                 1                 7                 691            372            319           فعال موقت رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور مدیر محمد عل 140100159 مدیرمحمدعل کندز

  10                 -                10               445              -                445           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور ذکور بی بی آسیه 140100160 چقر قشالق کندز

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه نسوان ام گلثوم   140100161 گل تپه کندز     -                  -                  -                  -                  -                  -               غی  فعال نا معلوم رسدسی   دخیر

  1                   -                1                 407            170            237           فعال موقت رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورنوآباد اندرابی ها 140100165 اندرابی در چرخاب کندز

  3                   -                3                 263            144            119           فعال موقت رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم الحاج محمد عارف ابراهییم 140100169 0 کندز

  3                   -                3                 336            156            180           فعال موقت رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم محمد رستم احمدی 140100170 0 کندز

  2                 2                   -                122            47               75              فعال خیمہ رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم سبحان قل نامول B 140100171گروپ   5ناحیه  کندز

  1                   -                1                 376            182            194           فعال موقت رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم شورابی  140100172 شورابی  کندز

  1                   -                1                 153            66               87              فعال خیمہ رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم عبدهللا " ساحل" 140100177 الکوزی ها کندز

  1                   -                1                 82               37               45              فعال خیمہ رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم حاچی ایشم بابه 140100178 چم تپه قچ   کندز

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال نا معلوم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم شهیدنضهللا 140100179 کوته ګرد کندز

دی امام صاحب دی 140200001 الف بی    24               3                 21               1,214         347            867           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور الف بی 

  32               1                 31               1,307           -                1,307        فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور کلباد 140200002 کلباد امام صاحب

  18                 -                18               630            6                 624           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور گنبد 140200003 گنبد امام صاحب

  29               3                 26               933            99               834           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور قطر بالق 140200004 قطر بالق امام صاحب

  24               1                 23               1,618         601            1,017        فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور غرو 140200005 غرو امام صاحب

  17                 -                17               918              -                918           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور کولدامن 140200006 کولدامن امام صاحب

  65               17               48               4,181         320            3,861        فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکورذکور امام صاحب 140200007 توت مزار امام صاحب

  10                 -                10               555            245            310           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور ایماق 140200008 بایکه امام صاحب

  25               5                 20               1,050         321            729           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور آفتاب لق 140200009 آفتاب لق امام صاحب

  4                   -                4                 165            72               93              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورشور قدوق 140200010 شور قدوق امام صاحب

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه  نسوان کلباد 140200011 کلباد امام صاحب   12               9                 3                 1,002         1,002           -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  8                   -                8                 506            176            330           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورسنگچه  قشالق 140200012 سنگچه قشالق امام صاحب

  10                 -                10               581            238            343           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور تازه لقر  140200013 تازه لقر  امام صاحب
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  8                 1                 7                 500            216            284           فعال فضای باز رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور تاشگذر 140200014 تاشگذر امام صاحب

  11                 -                11               899            90               809           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور یکه توت وگرگری 140200015 یکه توت امام صاحب

  20                 -                20               1,091         314            777           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور گرگریخاتون قلعه 140200016 خاتون قلعه امام صاحب

  8                   -                8                 406            133            273           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور اسماعیل قشالق 140200017 اسماعیل قشالق امام صاحب

  11                 -                11               900            361            539           فعال فضای باز رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور بته کشان 140200018 بته کشان امام صاحب

  21                 -                21               2,087         736            1,351        فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور قره کوترمه 140200019 قره کوترمه امام صاحب

  28               1                 27               1,453         223            1,230        فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور آمو 140200021 آمو امام صاحب

  23               4                 19               1,533         572            961           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور گجی   140200022 گجی   امام صاحب

یف 140200023 قنجغه شهر امام صاحب   7                 3                 4                 262            109            153           فعال موقت رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوراستاد سید رسر

  8                 2                 6                 589            139            450           فعال داییم رسدسی   مختلط دارالحفاظ تعلیمات اسالیم دارالحفاظ ذکور آیخم چال 140200024 آیخمچال امام صاحب

  13               2                 11               960            309            651           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور قرغان تپه 140200025 قرغان تپه امام صاحب

  35               35                 -                2,221         1,314         907           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان نمیی دو 140200026 آقر بای امام صاحب

  13               1                 12               795            100            695           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور ورته بالقر  140200027 ورته بالقر  امام صاحب

  7                   -                7                 152              -                152           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور شبانه 140200028 توت مزار امام صاحب

  24               1                 23               965              -                965           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور هیچکل 140200029 هیجکل ازبکیه امام صاحب

  18               5                 13               1,407         496            911           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور شی  خان بندر 140200030 شی  خان بندر امام صاحب

  15               2                 13               927            270            657           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور بیشکپه 140200031 بیشکپه امام صاحب

  34                 -                34               1,666           -                1,666        فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور  لیسه باسوس 140200032 باسوس امام صاحب

  24                 -                24               1,572         169            1,403        فعال فضای باز رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور اسیک 140200033 اسیک امام صاحب

  11               3                 8                 499            138            361           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور عبدالرحمان ترک 140200034 قرغان تپه امام صاحب

  17               1                 16               904            172            732           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور قلم گذر 140200035 قلم گذر امام صاحب

  9                   -                9                 578            5                 573           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور خانقأ 140200036 خانقأ امام صاحب

  24               3                 21               1,131         386            745           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور مجر 140200037 مجر امام صاحب

زا عبدالقادر بیدل 140200038 بتاش امام صاحب   20                 -                20               668            329            339           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور می 

  20                 -                20               897            269            628           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور قراول شور تنگ 140200039 قراول تپه امام صاحب

  18                 -                18               1,005           -                1,005        فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور زرد کمر 140200040 زرد کمر امام صاحب

  16                 -                16               1,141         179            962           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور آق مسجد 140200041 آق مسجد امام صاحب

  10                 -                10               539            199            340           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور حلقه کول 140200042 حلقه کول امام صاحب

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان باسوس 140200043 باسوس امام صاحب   18               18                 -                1,143         1,143           -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  امام صاحب
 

  140200044 چهار شنیک
 

  8                   -                8                 265            59               206           فعال خیمہ رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورچهار شنیک

  20               3                 17               1,122         347            775           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور قنجوغه 140200045 قنجوغه ازبکیه امام صاحب

  80               79               1                 4,273         3,676         597           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان امام صاحب 140200046 ناحیه سوم امام صاحب

  20               5                 15               1,004         400            604           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور آیخم چال 140200047 آیخم چال امام صاحب

  25               1                 24               1,351         562            789           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور اجغن 140200048 اجغن امام صاحب

  7                 3                 4                 568            261            307           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان درمن 140200049 درمن امام صاحب

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه  نسوان هبچکل 140200050 هبچکل ازبکیه امام صاحب   8                 4                 4                 637            637              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

ی  امام صاحب ی  140200051 آلچی    8                   -                8                 629            151            478           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور آلچی 

  5                   -                5                 352            138            214           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورحافظ آباد 140200052 حافظ آباد امام صاحب

  3                   -                3                 294            107            187           فعال داییم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورپاردریای بته کشان 140200053 بته کشان امام صاحب
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  12               1                 11               557            118            439           فعال خیمہ رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور عبدالطیف ابراهییم 140200054 باسوس پایان امام صاحب

  4                 2                 2                 281            101            180           فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورنو آباد شی  خان بندر 140200055 شی  خان بندر امام صاحب

  9                   -                9                 562            166            396           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور مراد شیخ 140200056 مراد شیخ امام صاحب

  7                   -                7                 530            179            351           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور قره ترکمتی  140200057 قره ترکمن امام صاحب

  7                   -                7                 310            111            199           فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورنور کنجک 140200060 کنجک امام صاحب

  5                   -                5                 309            120            189           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورسید جمال الدین 140200061 قوش آسیاب امام صاحب

  5                   -                5                 437            153            284           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخرویط 140200062 خرویط قیام تومشق امام صاحب

  4                   -                4                 216            81               135           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورکلباد عربیه 140200063 کلباد امام صاحب

  7                   -                7                 491            148            343           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورحکیم گل وردک 140200064 حاچی آباد امام صاحب

  6                   -                6                 341            106            235           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوروردک ها 140200065 قرغان تپه امام صاحب

  21               2                 19               511            356            155           فعال داییم رسدسی   مختلط مرکز حمایوی تربیه معلم مرکز حمایوی ذکور  شهید الحاج شی  خان  ابراهییم 140200069 مركز امام صاحب

  7                   -                7                 417            162            255           فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورنوري 140200070 عرب قشالق امام صاحب

ي قرطيب  140200071 قرطيب امام صاحب   3                   -                3                 297            113            184           فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوركوچ 

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان يكه توت گرگري 140200072 يكه توت امام صاحب   6                 1                 5                 427            427              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

ی  140200073 تركمن يرزنیکي  امام صاحب   5                   -                5                 378            116            262           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخاتم النبی 

ي گل محمد 140200074 گرگري امام صاحب   7                 1                 6                 415            149            266           فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورحاچی

  4                   -                4                 244            109            135           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورجيحون 140200075 حلقه كول پايان امام صاحب

  5                   -                5                 140            71               69              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورصادق آباد 140200076 صادق آباد كباد امام صاحب

  3                   -                3                 278            109            169           فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورعبدالغفور عبایس 140200077 شالباقی  امام صاحب

  10               3                 7                 427            175            252           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم یمابتدایه ذکورالحاج عبدالروف ابراهی 140200078 باسوس امام صاحب

  6                   -                6                 470            178            292           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورقرغز 140200079 قرغز امام صاحب

  5                   -                5                 417            133            284           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم پاب  ابتدایه نسوان  مجنون  140200081 مجنون پاب   امام صاحب

  61               39               22               6,691         2,419         4,272        فعال فضای باز رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور ذکور نمیی اول 140200082 ورته بز امام صاحب

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان  کولدامن 140200085 نداره امام صاحب   7                 1                 6                 566            566              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  3                   -                3                 209            66               143           فعال داییم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخلفای راشدین 140200087 چهل کپه امام صاحب

نوابي  140200088 غرو امام صاحب   3                   -                3                 315            151            164           فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورازبکیه عل شی 

  4                   -                4                 238            128            110           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوراستاد عل محمد 140200090 وکیل اکیی  امام صاحب

  3                   -                3                 343            148            195           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخواجه هاشم صدیقر  140200091 گم قول امام صاحب

  3                   -                3                 222            90               132           فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوررسکابی  140200092 شاخ صالح امام صاحب

  3                   -                3                 258            85               173           فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخالد بن ولید 140200094 زرعالم امام صاحب

  2                   -                2                 150              -                150           فعال موقت رسدسی   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور  مظهرالعلوم 140200095 ندارد امام صاحب

  12                 -                12               1,075         248            827           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور  دیتی نعمانیه 140200097 گذر روضه امام صاحب

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان  ورته بالقر  140200098 ورته بالقر  امام صاحب   6                   -                6                 164            164              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان زردکمر  140200099 زرد کمر امام صاحب   9                 3                 6                 721            721              -               فعال خیمہ رسدسی   دخیر

  2                   -                2                 111            11               100           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم کلباد افغانیه 140200103 کلباد افغانیه  امام صاحب

  1                   -                1                 235            92               143           فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم عبدالحکیم شهید  140200104 چغر امام صاحب

  15                 -                15               788              -                788           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور خلیل سعادت 140300001 افغان مزار قلعه زال

  9                   -                9                 297            73               224           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور حلقه کول 140300002 قلعه زال قلعه زال

  18                 -                18               1,180         414            766           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور اتحاد 140300003 آق تپه قلعه زال
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انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان  بی بی رابعه 140300004 کلوخ تپه قلعه زال   7                 1                 6                 378            378              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  9                   -                9                 440            178            262           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان مخدوم قل 140300005 تربوز گذر قلعه زال

  7                   -                7                 247            79               168           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور باغچه نمیی یک 140300006 باغچه قلعه زال

  14                 -                14               944              -                944           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور ینگ آرق 140300007 ینگ آرق قلعه زال

  12                 -                12               798            296            502           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور صاقی کوت 140300008 صاقی کوت قلعه زال

  3                   -                3                 144            39               105           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخشت تپه 140300009 خشت تپه قلعه زال

  11                 -                11               737            41               696           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور کلوخ تپه 140300010 کلوخ تپه قلعه زال

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان  مریم 140300011 صالح آباد قلعه زال   11               1                 10               331            331              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  11                 -                11               443            94               349           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور بغریکول 140300012 بغریکول قلعه زال

ک قلعه زال   12                 -                12               757            167            590           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور مرکزی قلعه ذال 140300013 سه کی 

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه  نسوان چهار گل تپه 140300014 چهار گل تپه قلعه زال   10                 -                10               569            569              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  15                 -                15               875            17               858           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور درمن قلعه ذال 140300015 درمن کهنه قلعه زال

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور گوهر شاد بیگم 140300016 آق تپه قلعه زال   6                 2                 4                 312            160            152           فعال داییم رسدسی   دخیر

  8                 1                 7                 495            195            300           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان زهره 140300017 قزاق شاخ قلعه زال

  9                   -                9                 722            311            411           فعال خیمہ رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور ظلم آباد 140300018 ظلم آباد قلعه زال

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه  نسوان آق تپه 140300019 آق تپه قلعه زال   19               13               6                 1,546         1,546           -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  5                   -                5                 265            48               217           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورباغچه نمیی دو 140300020 سخسه کول قلعه زال

  18                 -                18               895            109            786           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور چهار گل تپه 140300021 چهار گل تپه قلعه زال

  15                 -                15               840              -                840           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور ورته بز 140300022 ورته بز قلعه زال

  27               5                 22               1,267         409            858           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور مرکزی قلعه زال 140300023 جوی ارساری قلعه زال

  19                 -                19               546            125            421           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور تربوز گذر 140300024 تربو ز گذر قلعه زال

  45                 -                45               1,720           -                1,720        فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور آق تپه 140300025 آق تپه قلعه زال

  21                 -                21               647              -                647           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور صالح قلعه زال 140300026 صالح آباد قلعه زال

  5                   -                5                 144            42               102           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور قباد 140300027 ظلم آباد قلعه زال

انه متوسطه تعلیمات عمویم ابتدایه  نسوان درمن 140300028 درمن قلعه زال   6                   -                6                 375            375              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

 آرق قلعه زال
 

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه  نسوان بلقیس 140300029 بنیک   4                   -                4                 314            314              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان  خلیل سعادت 140300030 افغان مزار قلعه زال   6                   -                6                 473            473              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان ابراهیم ادهم 140300031 اورته بوز قلعه زال   6                   -                6                 314            314              -               فعال موقت رسدسی   دخیر

  7                   -                7                 431            77               354           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور نور جهان 140300032 چقر قلعه زال

  6                   -                6                 372            149            223           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور وکیل اخیر سیار کوچ   140300033 کهنه قلعه قلعه زال

  7                   -                7                 78               42               36              فعال داییم رسدسی   مختلط مرکز حمایوی تربیه معلم مرکز حمایوی ذکور   140300034 مرکز ولسوال  قلعه زال

  10                 -                10               676            172            504           فعال داییم رسدسی   مختلط مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم دیتی ابو ذر غفاریمدرسه اسالیم ذکور   140300036 غوق قلعه زال

  3                   -                3                 150            66               84              فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم شهید عبدالصمد مخدوم 140300038 خطب قشالق قلعه زال

  8                   -                8                 520              -                520           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور اتفاق 140400001 درمن چهاردره

  23                 -                23               602              -                602           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور ماما خیل 140400002 ماما خیل چهاردره

ی  140400003 منگ تپه چهاردره انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان وکیل امی    9                   -                9                 660            376            284           فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  21                 -                21               329            101            228           فعال مسجد رسدسی   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور دیتی باسوس 140400004 باسوس چهاردره

  13                 -                13               314              -                314           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور باجوری 140400005 باجوری چهاردره

ی المجر چهاردره ی المجر 140400006 عی    26                 -                26               874              -                874           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور عی 
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ی المجر چهار دره چهاردره ی المجر 140400007 عی  انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه  نسوان عی    13               1                 12               68               36               32              فعال موقت رسدسی   دخیر

  13               1                 12               606            266            340           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان چاری آباد 140400009 چاری آباد چهاردره

  17                 -                17               662            298            364           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور حاچی امان هللا 140400010 حاچی امان هللا چهاردره

  16                 -                16               820            255            565           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور قوش تپه 140400011 قوش تپه چهاردره

  14                 -                14               724            362            362           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور داغ آرق 140400012 داغ آرق چهاردره

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور قنغرات 140400013 قنغرات چهاردره   8                   -                8                 422            218            204           فعال داییم رسدسی   دخیر

  5                   -                5                 153              -                153           فعال داییم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم -ابتدایه ذکورآق شاخ 140400014 آق شاخ چهاردره

  26                 -                26               709            55               654           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور باسوس چهار دره 140400015 باسوس چهاردره

  15                 -                15               551            225            326           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور سحابی سفل 140400016 سحابی سفل چهاردره

  24               1                 23               1,459         430            1,029        فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور سجابی علیأ 140400017 سجابی علیأ چهاردره

  31                 -                31               1,334           -                1,334        فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور غرو قشالق 140400018 غرو قشالق چهاردره

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان زای بیک شهید 140400019 قصاب چهاردره   7                 7                   -                352            352              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  25                 -                25               779              -                779           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور عبدالفتاح شهید 140400020 قصاب چهاردره

  14                 -                14               501            207            294           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور تال گذر 140400021 تال گذر چهاردره

  19                 -                19               504            231            273           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور قریه وزیر 140400022 وزیر چهاردره

  21               4                 17               1,335         362            973           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور نو آباد 140400023 نو آباد چهاردره

  26                 -                26               1,615           -                1,615        فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور جمعیت 140400024 مرکز ولسوال چهاردره

  21                 -                21               784            273            511           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور قریه یتیم 140400026 یتیم چهاردره

ت  140400027 قصاب چهاردره   7                 1                 6                 493            229            264           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم زبی  متوسطه ذکور حضی

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه  نسوان نازو آنا 140400028 باجوری چهاردره   11                 -                11               213            213              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  8                 1                 7                 156            73               83              فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورقره باطر 140400029 قریه باطر چهاردره

  9                   -                9                 285            149            136           فعال داییم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورگلباغ 140400030 گلباغ بلوچ چهاردره

  4                   -                4                 149            8                 141           فعال داییم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورگل محمد بلوچ 140400031 محمد ایوب چهاردره

  14               2                 12               245            145            100           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان زینب 140400032 ماما خیل چهاردره

ی المجر چهاردره   7                   -                7                 409              -                409           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور محمود فیاض 140400033 عی 

  8                   -                8                 471            196            275           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور الغ بیک 140400035 خال محمد چهاردره

  20               9                 11               1,131         416            715           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور ذین العابدین 140400036 عییس خیل چهاردره

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور نسوان قریه تیم 140400037 تیم چهاردره   10                 -                10               442            184            258           فعال داییم رسدسی   دخیر

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان  ام سلمه 140400038 اشان سید اعظم چهاردره   13               5                 8                 731            731              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  13                 -                13               468            182            286           فعال فضای باز رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور باز قوم 140400039 باز قوم چهاردره

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان اتفاق 140400040 درمن چهاردره   9                 1                 8                 326            326              -               فعال خیمہ رسدسی   دخیر

  2                   -                2                 54               25               29              فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورکوچ  سیارایر گنک 140400041 گنک   چهاردره

  8                   -                8                 411            133            278           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور آقرساي 140400043 آقرساي چهاردره

  22               5                 17               1,038         519            519           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور نسوان مركزي 140400044 دور رباط چهاردره

  2                   -                2                 287            142            145           فعال خیمہ رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورفضل هللا 140400045 پلو كمر چهاردره

ت يارس 140400046 يتيم چهاردره   6                   -                6                 142            77               65              فعال موقت رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورحضی

  6                   -                6                 100              -                100           فعال داییم رسدسی   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور مولوی رساج الدین 140400047 ای خانم چهاردره

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال نا معلوم رسدسی   مختلط مرکز حمایوی تربیه معلم مرکز حمایوی ذکور تربیه معلم چهاردره 140400048 دوررباط چهاردره

  2                   -                2                 222            117            105           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخال محمد خطاب   140400049 خطاب   چهاردره
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انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورشهید عبدالواحد 140400051 یتیم چهاردره   6                   -                6                 240            120            120           فعال داییم رسدسی   دخیر

  4                   -                4                 219            107            112           فعال مسجد رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورنتی زاده 140400052 عرب تپه چهاردره

  7                 1                 6                 93                 -                93              فعال موقت رسدسی   مختلط مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه نسوان ام گلثوم 140400053 ندارد چهاردره

  3                   -                3                 216            127            89              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان خروبر   140400054 خروبر   چهاردره

ت خباب 140400055 دوبندی چهارده چهاردره   4                   -                4                 356            166            190           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورحضی

  4                   -                4                 105              -                105           فعال مسجد رسدسی   پرسانه دارالحفاظ تعلیمات اسالیم دارالحفاظ ذکور غالم حیدر 140400056 قره خابی  چهاردره

  4                   -                4                 83                 -                83              فعال داییم رسدسی   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور فاروقیه 140400057 لعل محمد چهاردره

ت عثمان 140400058 مغل ها چهاردره   8                   -                8                 215            69               146           فعال مسجد رسدسی   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور حضی

  4                   -                4                 99               39               60              فعال مسجد رسدسی   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور خان رسول 140400059 قریه خان رسول چهاردره

  3                   -                3                 174            84               90              فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورغالم نتی طوطاخیل 140400060 نهر صوقی  چهاردره

  3                   -                3                 152            47               105           فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم تاج محمد نارسر  140400061 نواز ب  خان آباد چهاردره

شیخ  140500001 می  شیخ علي آباد   10                 -                10               291            127            164           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم 1متوسطه ذکور می 

  21                 -                21               711              -                711           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور می  شیخ عل آباد 140500002 می  شیخ علي آباد

  12                 -                12               572              -                572           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور پل خشتر  140500003 پل خشتر  علي آباد

ی عل علي آباد ی عل 140500004 سیی   7                   -                7                 334            128            206           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور سیی

ی  علي آباد ی  140500005 حاچی حسی  انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان حاچی حسی    17               14               3                 700            670            30              فعال داییم رسدسی   دخیر

  14                 -                14               872            273            599           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور الله میدان 140500006 الله میدان سوم علي آباد

  9                   -                9                 294            121            173           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور قزل سائ 140500007 قزل سای علي آباد

  16                 -                16               1,033         343            690           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور استاد سمیع هللا شهید 140500008 مدرسه علي آباد

  24                 -                24               441              -                441           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان سید احمد 140500009 سید احمد  علي آباد

  34                 -                34               1,956           -                1,956        فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور مرکزی عل آباد 140500010 مرکز عل آباد علي آباد

  20                 -                20               901              -                901           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور لرخابی  140500011 لرخابی  علي آباد

  8                   -                8                 355            132            223           فعال فضای باز رسدسی   مختلط مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور دیتی عطاشيه 140500012 مرکزی عل آباد علي آباد

  12                 -                12               502            153            349           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور عبدهللا ابن عباس 140500013 حاچی سید شاه علي آباد

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه  نسوان لرخابی  140500014 لرخابی  علي آباد   14               11               3                 633            633              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان سید احمد 140500015 سید احمد علي آباد   7                 4                 3                 306            306              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  علي آباد
 

  140500016 زنیک
 

  4                   -                4                 213            104            109           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور زنیک

  8                   -                8                 235              -                235           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور چیپ عل آباد 140500017 چیپ علي آباد

  21                 -                21               1,316           -                1,316        فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور شنه تپه 140500018 شنه تپه علي آباد

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان  ستاره 140500019 مدرسه علي آباد   12               2                 10               652            652              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  7                   -                7                 193            89               104           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور کیسه توپک 140500020 کیسه توپک علي آباد

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان  مرکزی عل آباد 140500021 مرکزعل آباد علي آباد   27               15               12               1,132         1,093         39              فعال داییم رسدسی   دخیر

  11                 -                11               1,303         460            843           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور احمد شاه بابا 140500022 ارباب گلدین خان علي آباد

  6                   -                6                 201            93               108           فعال خیمہ رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم 2ابتدایه ذکورالله میدان  140500023 حاچی شاه وزیر علي آباد

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان  حاچی عبدالطیف 140500024 چیپ علي آباد   6                 3                 3                 196            196              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

ت بالل 140500025 الله میدان اول علي آباد   7                   -                7                 139            60               79              فعال خیمہ رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورحضی

ویس بابا 140500026 حاچی حفیظ هللا علي آباد   5                   -                5                 287              -                287           فعال خیمہ رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورمی 

  علي آباد
 

  140500027 عرض بییک
 

  7                 1                 6                 184            77               107           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورعرض بییک

  6                   -                6                 186            102            84              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان قاسم عل 140500028 قاسم عل علي آباد
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ی  علي آباد ي محمد حسی  ی  140500029 حاچی ي محمد حسی    8                   -                8                 385              -                385           فعال موقت رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورحاچی

شیخ علي آباد   8                   -                8                 532            269            263           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان الفت 140500030 می 

  2                   -                2                 160            81               79              فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان  مالل 140500031 1الله میدان  علي آباد

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان  پل خشتر  140500032 پل خشتر  علي آباد   13               7                 6                 544            544              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  9                   -                9                 125            50               75              فعال داییم رسدسی   مختلط مرکز حمایوی تربیه معلم مرکز حمایوی ذکور عل آباد  140500033 عل آباد  علي آباد

شیخ علي آباد شیخ 140500036 می  انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان می    11               3                 8                 772            772              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  3                   -                3                 92                 -                92              فعال فضای باز رسدسی   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور دیتی شنه تپه 140500037 شنه تپه علي آباد

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان شنه تپه  140500038 شنه تپه علي آباد   11                 -                11               777            777              -               فعال موقت رسدسی   دخیر

)کاکړ( 140500039 ۲الله میدان  علي آباد   3                   -                3                 309            150            159           الفع فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان ارباب شی 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال نا معلوم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم سید عبدالقدیرشهید 140500040 قزاق علي آباد

  18               1                 17               759            147            612           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور چهار رسی 140600001 چهار رسی خان اباد

  5                   -                5                 55               26               29              فعال مسجد رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورمیا عل اول 140600002 میا عل اول خان اباد

  20                 -                20               648            202            446           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور دولت یار 140600003 دولت یار خان اباد

  6                 3                 3                 82               40               42              فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان شور آب جانچ   140600004 قرم قل خان اباد

  12               1                 11               512            164            348           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور درواز کن 140600005 مناس سبجابی  خان اباد

  10                 -                10               421            186            235           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور قوزی قوش تپه 140600006 تپه قوزی خان اباد

  1                   -                1                 165            67               98              فعال خیمہ رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور خواجه لقمان 140600007 خواجه لقمان خان اباد

  7                 1                 6                 240            115            125           فعال خیمہ رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان الله یک 140600008 رسخ خوابی  خان اباد

  8                 2                 6                 166            71               95              فعال خیمہ رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان سویکه 140600009 ده کالن وده ویران خان اباد

  5                   -                5                 122            54               68              فعال خیمہ رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورپیتاوک خواجه قرغ التر  140600010 پیتاوک خان اباد

  10                 -                10               409            119            290           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور خواجه پسته 140600011 خواجه پسته خان اباد

  6                   -                6                 60               31               29              فعال خیمہ رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورصندوق صای 140600012 صندوق صای خان اباد

  7                   -                7                 90               42               48              فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان چهار سای 140600013 چهار سای خان اباد

  7                   -                7                 155              -                155           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور ده کالن 140600014 ده کالن خان اباد

ي   سواد حیابر  ذکور سواد حیابر   140600015 جوار ولسوال ناحیه اول خان اباد
  6                   -                6                 87                 -                87              فعال مسجد رسدسی   پرسانه مکتب سواد حيابر

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان  دگری چهار توت 140600016 چهار توت خان اباد   7                 5                 2                 178            178              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال نا معلوم رسدسی   مختلط مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم نسوان دیتی آقتاش 140600018 لرخابی  خان اباد

  11                 -                11               338            139            199           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورپنجشی  ها 140600019 پنجشی  ها خان اباد

  9                   -                9                 259              -                259           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور لغمابی  140600020 لغمابی های آقتاش خان اباد

  10               7                 3                 419            149            270           فعال خیمہ رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان جنت باغ 140600021 جنت باغ خان اباد

  5                   -                5                 357            75               282           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورسنگوش 140600022 سنگوش وابراهیم خیل خان اباد

  8                   -                8                 234            107            127           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوریامچ   140600023 پامچ   خان اباد

  6                   -                6                 322            130            192           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورعل سینا 140600024 چوغه علیأ خان اباد

  17                 -                17               735              -                735           فعال داییم رسدسی   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور مدرسه عمر فارق)رص( 140600025 مرکز شهر خان اباد

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان نسوان خان آباد 140600028 ناحیه دوم خان اباد   58               57               1                 2,960         2,960           -               فعال داییم رسدسی   دخیر

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان نسوان جنگل بایسر  140600029 جنگل بایسر  خان اباد   9                 2                 7                 169            169              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  5                   -                5                 129              -                129           فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور چوبی  140600030 چوبی  خان اباد

  18                 -                18               603              -                603           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور جنگل بایسر  140600031 جنگل بایسر  خان اباد

  12                 -                12               377            127            250           فعال داییم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورمحفل 140600032 محفل خان اباد
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  8                   -                8                 344              -                344           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور مویس زی 140600034 مویس زی خان اباد

  30                 -                30               1,054         137            917           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور آقتاش 140600035 توت مزار آقتاش خان اباد

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه  نسوان صد رمضان 140600036 نیک ب   خان اباد   17               17                 -                508            508              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  29                 -                29               963              -                963           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور صد رمضان  140600037 صد رمضان نیک ب   خان اباد

  9                   -                9                 174            58               116           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکوراکا خیل 140600038 اکا خیل خان اباد

  21                 -                21               895              -                895           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان ایشان توپ 140600039 ایشان توپ خان اباد

ی  خان اباد   24               2                 22               701              -                701           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور حاچی محمد یوسف 140600040 بوئی 

  8                   -                8                 292            8                 284           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورزرد کمر 140600041 زرد کمر خان اباد

  11                 -                11               304            88               216           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور غرو شاخ 140600042 غرو شاخ خان اباد

  10                 -                10               286            94               192           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور کهنه قلعه 140600043 کهنه قلعه خان اباد

  7                   -                7                 148            62               86              فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور ودانکل 140600044 دهنه ده ویران خان اباد

  30               10               20               1,464         481            983           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور نمیی دو مرکزی 140600045 مرکز ولسوال خان اباد

  14                 -                14               527            39               488           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور  تاق چنار 140600046 تاقه چنار خان اباد

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه  نسوان امی  محمد شهید )چوغه( 140600047 چوغه خان اباد   6                 5                 1                 135            135              -               فعال خیمہ رسدسی   دخیر

  24               5                 19               642            182            460           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور چهار توت 140600048 چهار توت خان اباد

  10                 -                10               445            191            254           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورنمیی سوم مرکزی ) قرغز ( 140600049 مرکز ولسوال خان اباد

  63               8                 55               2,807         596            2,211        فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور محمد حسن میاخیل 140600050 ناحیه اول خان اباد

  5                 3                 2                 91               52               39              فعال مسجد رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان  حاچی صفدر 140600051 نیک ب  تپه صفدر خان اباد

  5                   -                5                 300            135            165           فعال خیمہ رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه  نسوان دانش 140600052 سهاگ خان اباد

  6                   -                6                 151            64               87              فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه  نسوان ځدران 140600053 کابل خان اباد

ی  خان اباد ی  140600054 بوهی  انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه  نسوان بوهی    7                   -                7                 157            157              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  7                   -                7                 239            113            126           فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان غاروچ   140600055 غاروچ   خان اباد

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان نسوان لغمابی  140600056 لغمابی آقتاش خان اباد   4                 1                 3                 96               96                 -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان نسوان ایشان توپ 140600057 ایشان توپ خان اباد   8                   -                8                 196            196              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

  6                   -                6                 94               40               54              فعال داییم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورامی  آباد 140600058 امی  آباد خان اباد

  7                 1                 6                 127            54               73              فعال خیمہ رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورکهنه قشالق 140600059 کهنه قشالق خان اباد

  6                 1                 5                 94               48               46              فعال خیمہ رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورعرب قدوق 140600061 عرب قدوق خان اباد

  7                   -                7                 138            70               68              فعال مسجد رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخواب دره 140600062 خواب دره خان اباد

  5                   -                5                 181            77               104           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان شور آب خرم قول  140600063 خرمقول خان اباد

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان نسوان ده کالن 140600064 ده کالن خان اباد   6                   -                6                 116            116              -               فعال موقت رسدسی   دخیر

  5                   -                5                 145            54               91              فعال خیمہ رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان نسوان عبدالحکیم سجابی  140600065 بوذ آقتاش خان اباد

 سای خان اباد
 

 سای 140600066 زنیک
 

  5                   -                5                 117            59               58              فعال خیمہ رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورزنیک

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان نسوان چوبی  140600067 چوبی  خان اباد   4                 1                 3                 116            116              -               فعال خیمہ رسدسی   دخیر

  4                   -                4                 72               37               35              فعال خیمہ رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورتوگرک 140600068 توگرک خان اباد

  4                   -                4                 163            53               110           فعال مسجد رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورفضیلت 140600069 لرخابی آقتاش خان اباد

  15                 -                15               104            85               19              فعال داییم رسدسی   مختلط مرکز حمایوی تربیه معلم مرکز حمایوی ذکور تربيه معلم  140600070 مرکز شهر خان اباد

  6                 4                 2                 501            153            348           فعال خیمہ رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان کوکب 140600072 نوآباد خان اباد

  6                   -                6                 134            68               66              فعال مسجد رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورزاهد دره 140600073 زاهد دره خان اباد

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه  نسوان غروشاخ 140600074 غروشاخ خان اباد   5                   -                5                 17               17                 -               فعال خیمہ رسدسی   دخیر



ناقلیمنجنسیتننوعیتنبرنامهننامنمکتبنکودنمکتبنقریه ولسوایل
نوعیتن
ن نتعمی 

نحالت
ن-شاگردنن

نپرسن
ن-شاگردنن

ن ندخیی
ن-شاگردنن

نمجموعن
نزننن-معلمنننمردنن-معلمنن

ن-معلمنن
نمجموعن

  9                   -                9                 191              -                191           فعال داییم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوردگری 140600076 دگری خان اباد

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه  نسوان میاعل دوم 140600079 میاعل دوم خان اباد   4                 1                 3                 61               35               26              فعال موقت رسدسی   دخیر

  18               1                 17               359            131            228           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور آبشور 140600080 آبشور خان اباد

  15               2                 13               440              -                440           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور امی  محمد شهید 140600081 چوغه  خان اباد

دوم 140600084 مندوی خان اباد انه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم نسوان  نمیی     -                  -                  -                  -                  -                  -               غی  فعال نا معلوم رسدسی   دخیر

  44               13               31               2,466           -                2,466        فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور احمدشاه مسعود 140600085 ورته بز خان اباد

  3                   -                3                 81               40               41              فعال مسجد رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورجرنیل غالم حیدر خان 140600086 چنیک   خان اباد

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه  نسوان نیک ب   140600087 نیک ب  سفل خان اباد   24               16               8                 708            409            299           فعال داییم رسدسی   دخیر

  6                   -                6                 67               22               45              فعال خیمہ رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوررسگل 140600088 رسناگل خان اباد

  2                   -                2                 172            75               97              فعال مسجد رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورجوره گل 140600089 کوالبی  خان اباد

  3                   -                3                 73               22               51              فعال خیمہ رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان مختلط نعمان 140600090 نعمان خان اباد

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان تاقه چنار.  140600091 تاقه چنار خان اباد   4                 3                 1                 204            204              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

  1                   -                1                 100            47               53              فعال مسجد رسدسی   پرسانه دارالحفاظ تعلیمات اسالیم دارالحفاظ ذکور دارالحفاظ قرلق 140600092 رسدوره خان اباد

ت بالل 140600093 ارباب مقام خان اباد   2                   -                2                 88                 -                88              فعال خیمہ رسدسی   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور  حضی

  3                   -                3                 125            47               78              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورالهام 140600094 ارباب مقام خان اباد

ین 140600095 اندرابی توت مزار خان اباد   2                 1                 1                 90               33               57              فعال خیمہ رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوروکیل خان شی 

ي    13                 -                13               759              -                759           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور مرحوم غالم صدیق خان 140700001 حاچی نعیم دشت ارچ 

ي    14                 -                14               1,102           -                1,102        فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور ترکمن های مال قل 140700002 مال قل دشت ارچ 

ي    10                 -                10               816            381            435           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور عشقری 140700003 تاجک قشالق دشت ارچ 

ي    20                 -                20               1,072         6                 1,066        فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور وزیر محمد گل خان 140700004 حاچی زرغون دشت ارچ 

ي    17                 -                17               873              -                873           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور عبدالواحد شهید 140700005 نور هللا دشت ارچ 

ي  انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه  نسوان زرغون 140700006 حاچی زرغون دشت ارچ    6                   -                6                 293            293              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

ي    5                   -                5                 197            60               137           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوروزیر خان 140700007 وزیر خان دشت ارچ 

ي    7                 1                 6                 521            266            255           فعال مسجد رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور قره قویسر  140700008 دشت ارچ   دشت ارچ 

ي    36                 -                36               2,543         244            2,299        فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور مرکزی 140700009 مرکز ولسوال دشت ارچ 

ي    9                   -                9                 190              -                190           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم هوریتلیسه ذکور جم 140700010 مرکز دشت ارچ 

ي    9                   -                9                 492            57               435           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور ارباب شی  عل 140700011 رسه مته دشت ارچ 

ي    16                 -                16               1,217           -                1,217        فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور دوران کل 140700012 دوران کل دشت ارچ 

ي    6                 1                 5                 351            156            195           فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوررحیم الدین 140700013 نهر شی  خان دشت ارچ 

ي    28                 -                28               1,811         44               1,767        فعال فضای باز رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور شهروان 140700014 شهروان دشت ارچ 

ي  ش دشت ارچ  ش 140700015 کلیر   11                 -                11               511            141            370           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورکلیر

ي  انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان قرلق 140700016 قرلق دشت ارچ    26               12               14               1,501         1,501           -               فعال داییم رسدسی   دخیر

ي    3                   -                3                 171            37               134           فعال فضای باز رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورزرغون 140700017 کوچه دشت ارچ 

ي    11                 -                11               410            50               360           فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور گلبالق 140700018 گلبالق تخته دشت ارچ 

ي    7                   -                7                 634            24               610           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور خی  المدارس 140700019 حاچی رسفراز دشت ارچ 

ي    4                   -                4                 213            51               162           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورداوی ها 140700020 الحاج عبدالحکیم داوی دشت ارچ 

ي    10               1                 9                 421            213            208           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور تیمور بیگ 140700021 چیچکه دشت ارچ 

ي    5                   -                5                 340            144            196           فعال خیمہ رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور عبدالقیوم 140700022 وکیل قیوم دشت ارچ 

ي  انه لیسه تعلیمات عمویم نسوان مرکزی ارچ  لیسه   140700023 مرکز ولسوال دشت ارچ    19               10               9                 1,075         1,037         38              فعال موقت رسدسی   دخیر
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ي    28                 -                28               1,654           -                1,654        فعال داییم رسدسی   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور قرلق 140700024 قرلق دشت ارچ 

ي    17                 -                17               572            60               512           فعال مسجد رسدسی   مختلط مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور  مرکزی ارچ   140700025 رئیس عبدهللا کاکر دشت ارچ 

ي  انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان شینواری 140700026 دورانسفل دشت ارچ    4                   -                4                 247            247              -               فعال فضای باز رسدسی   دخیر

ي    5                   -                5                 878            397            481           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورکوبچ  قرلق 140700027 قرلق دشت ارچ 

ي  انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه  نسوان شهروان 140700028 شهروان دشت ارچ    7                   -                7                 387            387              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

ي  انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان مال قل 140700029 مال قل دشت ارچ    4                   -                4                 502            502              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

ي    7                   -                7                 257            257              -               فعال داییم رسدسی   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان  بی بی سارا 140700030 حاچی نعیم دشت ارچ 

ي      -                  -                  -                  -                  -                  -               غی  فعال نا معلوم رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورقجر خانه 140700031 قجر خانه دشت ارچ 

ي    4                 1                 3                 269            129            140           فعال فضای باز رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور قزان بالق 140700032 آبشور دشت ارچ 

ي    3                   -                3                 213            80               133           فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورمحمدیه 140700033 تریک دشت ارچ 

ي    4                   -                4                 223            78               145           فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورهجده نهری 140700034 هجده نهری دشت ارچ 

ي    3                   -                3                 150            71               79              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورگلیم تابه 140700035 گلیم تابه دشت ارچ 

ي    3                 1                 2                 258            194            64              فعال خیمہ رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکور رسه مټه 140700036 رسه مټه دشت ارچ 

ي    3                   -                3                 196            91               105           فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورحاچی عبدالحکیم 140700037 گل بالق باال دشت ارچ 

ي    4                   -                4                 282            262            20              فعال خیمہ رسدسی   مختلط ابتدائیه ات عمویمتعلیم ابتدایه  نسوان گلبالق 140700038 گلبالق دشت ارچ 

ي    6                   -                6                 764            227            537           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورعبدالوهاب 140700039 شینواری دشت ارچ 

ي    5                   -                5                 391            106            285           فعال خیمہ رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورحبیب کلیوال 140700040 حاچی جمعه خان دشت ارچ 

ي    5                   -                5                 364            121            243           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور وکیل سید اکیی  140700041 ماجوری دشت ارچ 

ي  انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه  نسوان باجوری 140700042 باجوری دشت ارچ    4                   -                4                 214            214              -               فعال داییم رسدسی   دخیر

ي    4                   -                4                 507            242            265           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور نسوان مصباح 140700043 جمع رجب دشت ارچ 

ي  ي عبدالمنان کوچ   140700044 نهر جدید دشت ارچ    3                   -                3                 88               36               52              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورحاچی

ي  ي محمد عالم دشت ارچ    3                   -                3                 142            49               93              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوربرنا 140700045 حاچی

ي    4                   -                4                 410            109            301           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوروكيل جمال 140700046 شينواري دشت ارچ 

ي    3                   -                3                 176            60               116           فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورمحمد هللا وردك 140700047 وكيل عبدهللا وردك دشت ارچ 

ي  ی ذکورالحاقیه ارچ   140700049 مرکز دشت ارچ    9                   -                9                 136            82               54              فعال داییم رسدسی   مختلط مرکز حمایوی تربیه معلم دارالمعلمی 

ي    2                   -                2                 109            32               77              فعال خیمہ رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورمولوی عبدالهادی 140700050 یسفزی دشت ارچ 

ي    2                   -                2                 138            52               86              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان عبدالحمید )عابدی( 140700051 صوفیان دشت ارچ 

ي    2                   -                2                 143            56               87              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورگل محمد شهید 140700052 گل محمد دشت ارچ 

ي    2                   -                2                 157            75               82              فعال مسجد رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورحمید آغا 140700053 سلطان آباد ترکمن ها دشت ارچ 

ي    3                   -                3                 166            76               90              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورشهید صوقی محمد اسماعیل 140700054 آب شور دشت ارچ 

ي    3                   -                3                 126            1                 125           فعال خیمہ رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان حاچی مویس خان 140700055 حاچی مویس خان دشت ارچ 

ي    3                   -                3                 147            77               70              فعال موقت رسدسی   مختلط مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور نمیی دوم 140700057 حاچی نعیم دشت ارچ 

ي    3                   -                3                 162            107            55              فعال مسجد رسدسی   مختلط دارالحفاظ تعلیمات اسالیم دارالحفاظ نسوان  امام بخاری 140700058 مرکز دشت ارچ 

ي    3                   -                3                 136            70               66              فعال موقت رسدسی   مختلط مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور  منارالقرآن 140700059 رسه مټه دشت ارچ 

ي    2                   -                2                 113            45               68              فعال فضای باز رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم شهید محمد کریم اتمانخیل 140700060 0 دشت ارچ 

ي      -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال نا معلوم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم حاچی عمر 140700061 سلیمانخیل دشت ارچ 

ي      -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال نا معلوم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم مولوی عبدهللا قرلق 140700062 شیخ اباد دشت ارچ 

ي      -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال نا معلوم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ارباب لعل خان 140700063 نیازی دشت ارچ 

ي      -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال نا معلوم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم اقسای 140700064 0 دشت ارچ 
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ي      -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال نا معلوم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم حاچی عبدالواحدعرب 140700065 0 دشت ارچ 

ي  برهان الدین دشت ارچ  برهان الدین 140700066 انجینی      -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال نا معلوم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم انجینی 

 

 

 

  



 1397سال  خصوصیمراکز تعلیمی ، شاگردان و معلمین 

نناقلیمنجنسیتننوعیتنبرنامهننامنمکتبنکودنمکتبنقریه ولسوایل نن-شاگردنننپرسنن-شاگردنننحالتننوعیتنتعمی  نمجموعنن-معلمنننزننن-معلمنننمردنن-معلمنننمجموعنن-شاگردننندخیی

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخصویص القلم 140100021 مرکز کندز

    -                  -                  -                  -                  -                  -               غی  فعال موقت رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخصویص تابش 140100023 نو آباد خواجه مشهد کندز

    -                  -                  -                  -                  -                  -               غی  فعال موقت رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخصویص کلمه هللا 140100033 ناحیه سوم کندز

  58               43               15               1,271         384            887           فعال موقت رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور خصویصي سعادت كندز 140100116 جاده صلح کندز

  57               33               24               884            210            674           فعال موقت رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور خصویصي لمركندز 140100117 مركزكندوز کندز

  31               15               16               681            232            449           فعال داییم رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور خصویص لیسه امت 140100120 مرکز کندز

ی ذکورخصویص  نوشاد 140100135 مرکز کندز ی  تربیه معلم دارالمعلمی      -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدسی   مختلط دارالمعلمی 

  13               10               3                 263            39               224           فعال موقت رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخصویص آزمایش 140100147 مرکز شهر کندز

    -                  -                  -                  -                  -                  -               غی  فعال موقت رسدسی   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور لیسه خصویص حقیقت 140100148 مرکز  کندز

  11               7                 4                 328            77               251           فعال موقت رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نسوان عمرعادل 140100151 ناحیه هفتم کندز

  5                 2                 3                 82               18               64              فعال موقت رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخصویص دارارقم 140100162 ذاخیل کندز

  6                   -                6                 487            130            357           فعال موقت رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخصویص ایوب انصاری کندز 140100164 0 کندز

  4                 4                   -                50               30               20              فعال موقت رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم خصویص کهندژ  140100166 0 کندز

  8                 5                 3                 158            41               117           فعال موقت رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم خصویص نوشاد 140100167 0 کندز

  13               10               3                 329            113            216           فعال داییم رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم خصویص نجات نمیی دوم 140100168 0 کندز

  9                 5                 4                 158            67               91              فعال موقت رسدسی   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم خصویص ضمی  مادر  140100173 5ناحیه  کندز

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم خصویص صدیقه  140100174 5رسدوره ناحیه  کندز

  8                 4                 4                 66               31               35              فعال داییم رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم خصویص محب هللا ابراهییم  140100175 ناحیه اول کندز

  78               24               54               1,903         455            1,448        فعال موقت رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور نجات 140200100 امام صاحب امام صاحب

  17               9                 8                 549            122            427           فعال موقت رسدسی   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورارهنگ معارص 140200101 اول شهر امام صاحب

  7                 3                 4                 348            90               258           فعال موقت رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم خصویص افغان عمر زی  140200102 ناحیه اول امام صاحب

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدسی   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم خصویص ثبات  140200105 بندر روضه  امام صاحب

 

 

 


