
  

 

 د بلخ
 والیت 



 

 

 

 

 

  

 ل ید حالت تحل ېد پوهن  تید بلخ ول " 

 

تنه زده کوونکي    563,462  ولټ  ېکال ک  1397  بلخ په  د

چ د  ې لري  دولتي    یېتنه    538,551  خه څ  ېجمل  ې له  په 

  241,380تنه هلکان او     297,171نو  )مرکزو  زویوونښ

 زویونوښپه خصوصي    ییتنه    24,911او    ې( کېتنه نجون

  ې ( کېتنه نجون  8,259تنه هلکان او     16,652مرکزونو )

 . ديبوخت  هړپه زده ک

  ی )چ  ېمرکزونو ک  زویوونښ 730شوي زده کوونکي په    ادی

سالمي بابه د ا  43  و،ړبابه د عمومي زده ک  665  ېجمل  ې د د

لوست    کید ل  2او    ېد روزن  وونکوښبابه د    20  و،ړزده ک

  ولو ټ  ې بوخت دي. د د  هړکمرکزونه دي( په زده    ړېزده ک

بابه   3 ځېوایفعال او  یېبابه  727 خهڅمرکزونو  زویوونښ

  ولډ  زیولټپه    ېمرکزونو ک  وی شو  ادیفعال دي. په    ېریغ  یې

  8,085او    نهینار  یېتنه    5,669  ې چ  وونکيښتنه    13,754

تنه په    1,759تنه په دولتي او    11,995دي )  نهښځی  یېتنه  

 او روزنه بوخت دي.  نهووښ( په ېخصوصي مرکزونو ک

 ا یاو    وارلسڅد    یې  وونکيښ  صدیف  95  ېده چ  ړو  ېادونی  د

ک  ېدد   زده  پورته  همدارن  لري  ړېنه    صد یف  59  هګ او 

 دي.   نهښځی یی وونکيښ

  ۍ ودان  ميیدا  مرکزونه زیوونښ  صدیف  62  ېک  تیبلخ په وال  د

په ازاده    یې  ېزده کوونک   صدی ف  1ده چه    ړو  ېادونیاو د    ېلر

   کوي. "  ړېک زده ېفضاک

نقشه وید ولسوال تید بلخ ول   

 ژندنه ی پ  تیول  د بلخ" 

 

د عرض البلد    ې چ  ید   خهڅ  تونوید افغانستان د شمالي وال  بلخ

  28و  درجو ا  68او د طول البلد پر    قویدق  31درجو،    29پر  

د تاجکستان او    ېپه شمال ک  تی. دا والیپروت د  ېباند  قویدق

ه خت  وادونویازبکستان  په  سمن  ېک  یځسره،  او  کندز    ان ګ د 

لو  تونویوال په   او په  سره  تید جوزجان وال  ېک  یځدیسره، 

  ې سره پوله لري. د د  تونویوال  انګ و سمنسرپل ا  د  ېجنوب ک

د  لومترهیک  16186.3مساحت    تیوال  یېنفوس  او    یمربع 

او   نهینار یېتنه  733,209 ېچ يیږتنو ته رس 1,442,847

وال  نهښځی  یېتنه    709,638 بلخ  )مزار   تیدي.  مرکز  د 

 اداري واحدونه لري."  18( سره فیشر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 د زده کوونکو معلومات



 

  

لومړۍ دوهم دریم څلورم پنځم شپږم اووم اتم نهم لسم یوولسم دوولسم دیارلسم څوارلسم

هلکان 37,617 37,668 32,052 36,331 29,499 28,487 28,616 23,045 19,507 15,823 12,684 10,989 956 549

نجونې 30,958 30,979 26,091 28,529 23,517 22,651 21,562 17,307 14,139 11,964 10,108 8,935 1,746 1,153

ټول 68,575 68,647 58,143 64,860 53,016 51,138 50,178 40,352 33,646 27,787 22,792 19,924 2,702 1,702

عمومی زده کړی

اسالمی زده کړی

د ښوونکو روزنه

د لیک لوست زده کړی

عمومی زده کړی اسالمی زده کړی د ښوونکو روزنه د لیک لوست زده کړی

هلکان 299,713 12,373 1,397 340

نجونې 241,190 5,335 2,681 433

 کال زده کوونکي د پروګرام او جنسیت پر بنسټ   1397د 

 

28,459 1,184 1,556 -

24,083 
640 

2,860 

-

عمومی زده کړی اسالمی زده کړی د ښوونکو روزنه د لیک لوست زده 
کړی

هلکان نجونې

ر بنسټکال نوی شامل شوی زده کوونکي د پروګرام او جنسیت پ1397د

ي او جنسیت پر بنسټ   1397د 
 کال زده کوونکي د ټولګ 

  

 

68%

5%

27%

72%

4%

23%

کامیاب

ناکام

محروم

نجونې هلکان

 د جنسیت پر بنسټ ه کوونکو  پایل  کال د زد  1396د 

 

 پر بنسټ زده کړې د ځاید  کال زده کوونکي   1397د 

1397 

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

کلن6

کلن7

کلن8

کلن9

کلن10

کلن11

کلن12

کلن13

کلن14

کلن15

کلن16

کلن17

کلن18

کلن19

کلن20

کلن21

نه پورته21د 

هلکان نجونې

 او جنسیت پر بنسټ عمر د  کال زده کوونکي   1397د 

 

/خصویص زده کوونکي   1397د   کال دولتی

538,551 
96%

24,911 
4%

دولتي

خصوصي

78.6%

16.4%

1.5% 2.8% 0.7%

دایمی ودانۍ موقتی ودانۍ د جومات ودانۍ خیمه ازاده فضا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   د ښوونکو معلومات



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

بنسټ  د پروګرام او جنسیت پر  کال ښوونکي   1397د    

عمومی زده کړی

اسالمی زده کړی

د ښوونکو روزنه

د لیک لوست زده کړی

عمومی زده کړی اسالمی زده کړی د ښوونکو روزنه
د لیک لوست زده 

کړی

نارینه 5,198 287 183 1

ښځینه 7,928 35 105 17

/خصویص   ښوونکي  کال   1397د  دولتی  

ړله هغه نه لواو سانس یل څوارلسم پاس دولسم پاس د دولس نه کښته

پر بنسټ  زده کړی د کچ  کال ښوونک  د   1397د   

 

11,995 
87%

1,759 
13%

دولتي خصوصي

کال د ښځینه ښوونکو سلنه د ولسوالیو پر بنسټ   1397د   

 

 

43.0% 51.6% 5.4% 0.0% 

  

 

 

5914 7099 737 3 

 



  

 

و مرکزونو معلومات  ز  د ښوونی 



 

  

ز مرکزونه د پروګرام او ډول پر بنسټکال   1397د  ښوونی   

ښوونیز مرکزونه د ولسوالیو پر بنسټ کال  1397د   

 

ز مرکزونه د جنسیت پر    1397د  کال ښوونی 

 بنسټ

دانۍ د ډول پر بنسټ ښوونیز مرکزونه د و کال   1397د   

 

یز مرکزونه د شفټونو پر بنسټ ښوونکال   1397د   

 

32

5

6

11

9

2

250

243

172

لیسه

متوسطه

ابتدائیه

اسالمی مدرسه

دارالحفاظ

دارالعلوم

دارالمعلمین

حمایوی مرکز

د لیک لوست زده کړی

عمومی زده کړی د لیک لوست زده کړی

د ښوونکو روزنه اسالمی زده کړی

/خصویص  1397د  ز مرکزونه کال دولتی   ښوونی 

 

195 
27%

442 
60%

93 
13%

-
0%

شفټه1

شفټه2

شفټه3

شفټه4

123
17%

76
10%

531
73%

د هلکانو د نجونو ګډ

636 
87%

94 
13%

دولتي خصوصي

62.3%

31.1%

3.6%
1.4% 0.8% 0.8%

سلنه

دایمی موقتی جومات خیمہ آزاده فضا نا معلوم
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وسایلو معلوماتد زیربنا او    



  

مرکزونه د زیربنا او اسانتیاوو پر بنسټ ښوونیز کال   1397د   

 

 

وسایلو معلومات او لیسه( د   ښوونیزو مرکزونو )متوسطهکال د    1397د   

ښوونیزو مرکزونو تشنابونه د جنسیت پر بنسټ کال د    1397د   

 

69%; 85

78%; 59

62%; 329

31%; 38

22%; 17

38%; 202

د هلکانو

د نجونو

ګډ

نلری لری

ښوونیزو مرکزونو ودانۍ د جنسیت پر بنسټ کال د    1397د   
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بریښنا اوبه د لوبو لوبغالۍ

لری نلری

239
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91

171

171

193

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

د ساینس البراتوار

کتابتون

د کمپیوټر البراتوار

لری نلری

11%
62

17%
94

72%
397

8%
14

16%
29

76%
134

د نجونو د هلکانو ګډ

لری نلری



 

  

 

ز شاخصونه  ښوونی 



 

 کال د زده کوونکو د جذب سلنه او نا خالص شمولیت   1397د 

ي  - د زده کوونکو نسبت ښوونکو ته و ک  عمویم زده کړ کال   1397د 
دولتی  

تی دول  - د زده کوونکو نسبت شعبو ته و عمویم زده کړ د  کال   1397د   

 

 

119.0 

114.4

نا خالص شمولیت نا خالص جذب
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د زده کوونکو نسبت ښوونکو ته د والیت اوسط
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د  د  کوون و نس      و  ه د و    او  

 



 

 

  

کال د نجونو زده کوونکو سلنه د ولسوالیو پر بنسټ   1397د   

 

 



 

 ضمیم  



  

 ښوونکي 
 )خصویص(

 ښوونکي 
 ( )دولتی 

 د زده کوونکو داخله 
 )خصویص(

 د زده کوونکو داخله 
 ) ۍ لرونک دولتی   )دولتی

ودانز
 مرکزونه 

 نوم  د مرکزونو شمی  

   ټول نارینه ښځینه ټول نارینه ښځینه ټول
   ټول هلکان  نجونز

ي  خصویص هلکان  نجونز
 ولسوایل دولتی

 ټول  636            94               442                         297,171      241,380      538,551              16,652       8,259       24,911       5,091         7,020          12,111       578            1,065         1,643       

یف  113            80               92                           113,868      109,610      223,478              14,750       7,243       21,993       1,118         4,811          5,929         503            997            1,500         مزار شر

 نهرشاه    49               6                 25                           24,094        20,774        44,868                1,282         713          1,995         274            252             526            30              58              88            

 شورتپه   25                 -                20                           6,018          2,524          8,542                    -                  -               -                131            12                143              -                  -                  -              

 دولت آباد   29               1                 20                           11,926        8,781          20,707                96              24            120            346            85                431            10              5                 15            

 بلخ   51               2                 39                           25,845        19,662        45,507                84              107          191            504            264             768            1                 1                 2               

 چاربولک   46               1                 31                           18,642        9,886          28,528                30              36            66               498            73                571            12              2                 14            

 چمتال   34                 -                22                           12,831        6,895          19,726                  -                  -               -                281            143             424              -                  -                  -              

 ه شولگر   52               1                 35                           17,082        12,274        29,356                71              12            83               500            224             724            2                 2                 4               

 کشنده  33                 -                23                           9,763          7,273          17,036                  -                  -               -                196            29                225              -                  -                  -              

 چارکنت   26                 -                19                           4,180          2,200          6,380                    -                  -               -                99               54                153              -                  -                  -              

 دهدادي  36                 -                27                           19,968        17,878        37,846                  -                  -               -                292            667             959              -                  -                  -              

 کلدار  14                 -                9                              3,565          231             3,796                    -                  -               -                57               16                73                -                  -                  -              

 خلم   36                 -                23                           8,271          7,715          15,986                  -                  -               -                255            200             455            2                   -                2               

 مارمل   8                   -                3                              2,060          1,609          3,669                    -                  -               -                67               5                  72              9                   -                9               

تان   7                 2                 4                              2,082          2,010          4,092                  276            60            336            30               97                127              -                  -                  -                حير

 چاه    19               1                 16                           6,414          4,139          10,553                63              64            127            216            26                242            9                   -                9               

 زارع  37                 -                18                           7,258          6,019          13,277                  -                  -               -                169            49                218              -                  -                  -              

ز   21                 -                16                           3,304          1,900          5,204                    -                  -               -                58               13                71                -                  -                  -                الير

 

 خالصه یید احصائ ت ید بلخ ول



 دولتی   -ونکو لست نو، زده کوونکو او ښوکال د ښوونیزو مرکزو 1397د 

 کلۍ  ولسوایل 
ز مرکز   د ښوونی 

 کوډ
ز مرکز نوم   اقلیم  جنسیت ډول  پروګرام  د ښوونی 

ۍ 
د ودانز
 ډول 

 حالت
زده   

  -کوونک 
 هلکان 

زده   
  -کوونک 
  
 نجونز

زده   
  -کوونک 
 ټول  

  -ښوونک   
 نارینه  

  -ښوونک   
   ښځینه

  -ښوونکي   
 ټول  

مزار  
یف  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور مولوی محمد حنیف بلخی   160100001 کارته نور خدا  شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

1,878 1,851 3,729 13 51 64 

مزار  
یف  ګډ لیسه عمویم زده کړی  کور سید نادر شاهه ذ لیس 160100002 ناحیه پنجم شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

1,545 1,315 2,860 7 19 26 

مزار  
یف  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور الحاج قاري عبدالروف  160100004 کج گذر  شر

و  د شړ
 ال عف دایم   سیمو

942 854 1,796 10 12 22 

مزار  
یف یف  شر  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور ذوالنورين  160100006 شاروایل مزار شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

702 1,041 1,743 1 37 38 

مزار  
یف ي ها  شر  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور استاد ذبيح هللا شهيد  160100007 گذر پنجشير

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

606 545 1,151 2 22 24 

مزار  
یف  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور بر بر نزاهت بشر مل  160100009 انصاری  شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

1,262 1,245 2,507 4 24 28 

مزار  
یف  ګډ متوسطه  ی عمویم زده کړ  متوسطه نسوان نور خدا  160100020 نورخدا  شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

1,455 1,454 2,909 23 76 99 

مزار  
یف  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور رئیس عبدالخالق  160100024 فقير آباد شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

1,687 1,278 2,965 6 37 43 

مزار  
یف  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خالقداد خان  160100026 بابه یادگار  شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

2,381 2,225 4,606 15 55 70 

مزار  
یف  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور بلخ باستان  160100027 بلخ باستان  شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

1,609 1,677 3,286 12 42 54 

مزار  
یف ت نعمان  160100028 خراسان  شر  ګډ سهلی عمویم زده کړی  لیسه ذکور حضی

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

1,690 1,583 3,273 11 75 86 

مزار  
یف  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور غالم حسن روشن  160100029 خمدان  شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

703 641 1,344 9 27 36 

مزار  
یف    160100030 كارته سينا  شر

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور عیل سینا بلخی
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

548 471 1,019 6 20 26 

مزار  
یف  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان فیسلوف محمد صدیق "افغان"  160100031 شهری  شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

1,716 1,596 3,312 12 75 87 

مزار  
یف  لیسه ذکور پروفیسور غالم محمد می 160100032 شهری  شر

 
 ګډ لیسه عمویم زده کړی  منگ

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

2,202 2,024 4,226 12 72 84 

مزار  
یف  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان قاری فتح هللا  160100033 شهری  شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

- 1,523 1,523 1 33 34 

مزار  
یف  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور مهدیه  160100034 کارته جعفری  شر

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
744 561 1,305 6 31 37 

مزار  
یف  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور بهرام شهید  160100035 کارته عدالت  شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

720 640 1,360 7 14 21 

مزار  
یف  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  ب  ر بالک هوا متوسطه ذکو  160100036 شهری  شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

872 800 1,672 6 40 46 
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مزار  
یف  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور موال عیل  160100037 فقير آباد ناحیه پنجم  شر

و  د شړ
 فعال  م  دای سیمو

2,139 271 2,410 9 29 38 

مزار  
یف  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان فاطمه الزهرا  160100038 5ناحیه  شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

- 2,950 2,950 - 46 46 

مزار  
یف وبی  160100039 سجادیه شر  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکورابوریحان البير

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

1,168 1,079 2,247 8 33 41 

مزار  
یف  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکورمحمد عمرفرزاد 160100040 ی شهر  شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

990 944 1,934 8 21 29 

مزار  
یف  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکوربکتاش  160100041 گذر اتفاق  شر

و   د شړ
 فعال  دایم   سیمو

1,294 614 1,908 10 61 71 

مزار  
یف  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور سید یخ عمری  160100042 کارته دولت آباد شر

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
2,924 2,452 5,376 31 75 106 

مزار  
یف  د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور   سیدجالل  160100044 نهر توب  شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

1,203 305 1,508 11 32 43 

مزار  
ی  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور ذکوربخدی  160100045 8بخدی ناحيه  2کارته نمير  فشر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

705 - 705 6 23 29 

مزار  
یف  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  محمد فطرت  متوسطه ذکورمولوی صالح  160100046 چغدک  شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

1,104 824 1,928 1 52 53 

مزار  
یف  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکورابو نض پارسا  160100047 نوشاد اول  شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

1,019 141 1,160 12 38 50 

مزار  
یف  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکورامير خشو بلخی  160100048 کارته نو  شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

377 271 648 3 22 25 

مزار  
یف  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکورخواجه عبدهللا انصار  160100049 گذر چغدک  شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

775 701 1,476 7 33 40 

مزار  
یف  نجونو د  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان یولمعرب ازبکیه 160100050 نجمناحیه پ شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

- 509 509 1 11 12 

مزار  
یف  د هلکانو  متوسطه  زده کړی یم عمو  متوسطه ذکوریولمعرب ازبکیه 160100051 گذر یولمعرب  شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

616 - 616 9 6 15 

مزار  
یف  د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکورذکورترابر  160100052 کارته امابی  شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

874 - 874 6 25 31 

مزار  
یف  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکورانصاری  160100053 کارته انصاری  شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

1,273 1,368 2,641 10 54 64 

مزار  
یف  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکوراستاد جاهد  160100054 کارته صلح   شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

493 159 652 3 23 26 

مزار  
یف ت بالل  160100055 ناحیه سوم  شر  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکورحضی

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

225 196 421 3 21 24 

مزار  
یف  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکوراستاد عبدالقادر خلم  160100056 کارته اسالم آباد   شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

1,911 2,162 4,073 16 41 57 

مزار  
یف  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور وزیرمحمد اکير خان  160100057 گذر چت گری  شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

2,873 - 2,873 20 63 83 
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مزار  
یف  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکورسید هدایت هللا نقشبندی 160100058 نور بهار دوم شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

2,325 - 2,325 19 59 78 

مزار  
یف  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان  عایشه افغان  160100060 گذر سیاه گرد شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

- 1,607 1,607 - 82 82 

مزار  
یف ی شاه مشور  160100061 پان یل چو گذر ع شر  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور الحاج سید حسیر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

799 832 1,631 14 34 48 

مزار  
یف  ګډ لیسه ه کړی  زدعمویم شهید مزاری  1لیسه ذکور نمير  160100062 عیل چوپان  شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

1,805 1,661 3,466 24 99 123 

مزار  
یف  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان ترابر  160100063 کارته امابی  شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

- 1,286 1,286 3 39 42 

مزار  
یف  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان خراسان  160100064 کارته خراسان  شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

- 2,887 2,887 3 96 99 

مزار  
یف  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان سید شاه خان  160100065 فقير آباد شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

444 1,811 2,255 - 67 67 

مزار  
یف  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  ی امان هللا لیسه ذکور غاز  160100066 پروژه پنجم شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

2,736 - 2,736 31 42 73 

مزار  
یف  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  یولمرب  1لیسه نسوان  نمير  160100067 یولمرب  شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

- 2,407 2,407 - 81 81 

مزار  
یف  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان ابو مسلم خراسابی  160100068 گذر چغدک  شر

و  د  شړ
 فعال  دایم   سیمو

1,429 1,389 2,818 17 59 76 

مزار  
یف  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور باخي   160100069 کارته باخي   شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

5,365 - 5,365 70 95 165 

مزار  
یف  ګډ لیسه عمویم زده کړی  شهید  مزاری    2لیسه نسوان نمير  160100070 زارعت توت یکه  شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

443 779 1,222 4 29 33 

مزار  
یف  ګډ لیسه زده کړی یم عمو  لیسه ذکور مقصد هللا شهید 160100071 کارته موال عیل  شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

845 633 1,478 7 46 53 

مزار  
یف  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور سلطان غیاث الدین  160100072 گذر سلطان غیاث الدین  شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

6,190 - 6,190 46 139 185 

مزار  
یف  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور محمد صدیق شهید 160100073 آغای خرماب   شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

2,565 2,365 4,930 31 76 107 

مزار  
یف  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور استاد وجدان  160100074 کارته آریانا  شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

2,240 - 2,240 32 69 101 

مزار  
یف  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان مرحوم استاد محمداسلم حدید  160100075 کارته بخدی  شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

- 1,311 1,311 - 41 41 

مزار  
یف  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکورافغان ترک  160100076 تفحصات  شر

و  د شړ
 فعال  نا معلوم  سیمو

- - - - - - 

مزار  
یف  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان هاشم برات  160100077 گذر پارسا  شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

346 2,042 2,388 - 93 93 

مزار  
یف  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکوردقیق  بلخی  160100078 دقیق  بلخی  شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

1,723 - 1,723 16 45 61 
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مزار  
یف  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان شیخ محمد صدیق شهاب  160100079 گذر حیات  شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

1,698 1,706 3,404 21 94 115 

مزار  
یف  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکوراستقالل  160100080 هشتده چمن شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

3,570 - 3,570 36 89 125 

مزار  
یف  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان فاطمه بلخی  160100081 دروازه بلخ   شر

و  د شړ
 فعال  یم  اد سیمو

136 4,133 4,269 1 140 141 

مزار  
یف یف  شر  د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکورغالرم سول سیناب   160100082 شهر مزار شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

957 61 1,018 4 44 48 

مزار  
یف  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان روشانه بلخی  160100083 گله چنار  شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

1,359 2,538 3,897 5 105 110 

مزار  
یف  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور قاضی حمید الدین 160100084 خواجه آب جوش  شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

2,846 - 2,846 20 77 97 

مزار  
یف  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان اتفاق  160100085 زراعت شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

540 672 1,212 6 37 43 

مزار  
یف  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان تجربوی  160100086 کارته باخي   شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

- 1,828 1,828 - 62 62 

مزار  
یف  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان  سلطان رضیه  160100087 ناحیه اول   شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

- 4,984 4,984 - 163 163 

مزار  
یف  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  اسماعیل بلخی لیسه ذکور سید  160100088 ناحیه پنجم گذر یولمرب  شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

2,630 - 2,630 37 41 78 

مزار  
یف  ګډ لیسه عمویم زده کړی  1لیسه ذکور سجادیه  160100089 شهرک سجادیه  شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

1,856 1,392 3,248 10 29 39 

مزار  
یف  و د نجون لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان  گوهر خاتون  160100090 گذر دربار ناحيه پنجم شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

40 2,340 2,380 - 83 83 

مزار  
یف  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور استاد عطا محمد  160100091 خراسان  شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

2,793 - 2,793 30 57 87 

مزار  
یف  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان ستاره  160100092 عقب گمرک  شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

- 1,873 1,873 - 65 65 

مزار  
یف  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان گوهر شاد بیگم  160100093 سخی آباد   شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

298 1,680 1,978 - 72 72 

مزار  
یف ویل   160100094 شهری  شر  د نجونو  لیسه کړی   عمویم زده لیسه نسوان مير

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

- 2,482 2,482 1 95 96 

مزار  
یف  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان سید هدایت هللا نقشبندی  160100098 ناحیه هشتم شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

- 2,394 2,394 - 84 84 

مزار  
یف  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان ام البالد   160100103 کارته نوب  هار شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

- 2,914 2,914 2 79 81 

مزار  
یف  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان زبیده خانم افغان ترک مزار  160100105 مرکز  شر

و  د شړ
 فعال  نا معلوم  سیمو

- - - - - - 

ر  مزا
یف  ګډ لیسه عمویم زده کړی  شهید عبدالعیل مزاری  2لیسه نسوان صلح نمير  160100106 9ناحيه  شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

1,498 2,027 3,525 21 122 143 
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مزار  
یف  ګډ لیسه عمویم زده کړی  ذکور خالد بن وليد سهلی 160100109 ناحيه اول  شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

1,590 1,814 3,404 10 60 70 

مزار  
یف  ذکور سواد حیاب  مسعود شهیدمکتب سواد حیاب    160100121 عزیز آباد شر

د لیک لوست زده  
 کړی

زده کړی   لوست د لیک
 ګډ مکتب 

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
340 328 668 1 10 11 

مزار  
یف ی نسوان تربيه معلم  160100122 شهری  شر ی  د ښوونکو روزنه  دارالمعلمیر  ګډ دارالمعلمیر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

352 1,242 1,594 38 39 77 

مزار  
یف  ګډ لعلوم دارا اسالیم زده کړی  دارالعلوم ذکور  اسدیه 160100128 گذر خواجه آهو دوش   شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

1,014 227 1,241 46 - 46 

مزار  
یف  د نجونو  دارالعلوم  اسالیم زده کړی  دارالعلوم نسوان  زینبیه 160100129 شهری  شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

- 746 746 8 12 20 

مزار  
یف  د هلکانو  دارالحفاظ  اسالیم زده کړی  دارالحفاظ ذکور عایل اسدیه  160100132 خواجه آبجوش  شر

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
381 - 381 33 - 33 

مزار  
یف  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  محمد ربیع  لیسه ذکورمير غالم 160100134 کارته نوشاد شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

2,589 - 2,589 24 69 93 

مزار  
یف یف  شر  د نجونو  دارالعلوم  اسالیم زده کړی  دارالعلوم نسوان حسینه خواهان  160100148 مرکز مزار شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

- 325 325 8 10 18 

مزار  
یف  شر

قسمت جهارم شهرک خالد بن 
ی  160100152 ولید  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوراستاد واصف باخي 

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

238 107 345 4 1 5 

مزار  
یف  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان مامورعبدهللا شهید 160100155 خالدبن ولید شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

625 725 1,350 1 20 21 

مزار  
یف  ګډ اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  امام غزایل )رح(مدرسه اسالیم نسوان  160100158 کارته امابی  شر

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
143 597 740 2 2 4 

مزار  
یف  ګډ اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم نسوان  اناثیه رحمانیه 160100159 گذرعمرفاروق)رض( شر

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
447 616 1,063 1 1 2 

مزار  
یف ال غالم محمد شهید  160100167 ولیدشهرک خالد بن  شر  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان جيی

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

661 750 1,411 - 15 15 

مزار  
یف  ګډ ابتدائیه ی عمویم زده کړ  ابتدایه ذکورمتحد  160100169 پروزه متحد  شر

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
339 283 622 1 4 5 

مزار  
یف  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخانقاه  160100170 گذرخانقا شیخ  شر

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
227 203 430 - 3 3 

مزار  
یف  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور موالنا جالل الدین 160100172 بابه یادگار  شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

5,004 - 5,004 49 81 130 

مزار  
یف  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان موالنا جالل الدین 160100173 شهرک نواقل  شر

و  د شړ
 سیمو

ازاده 
 فعال  فضا 

- 4,165 4,165 - 128 128 

مزار  
یف نوائ ه ام پروز  شر  ګډ ابتدائیه مویم زده کړی ع ابتدایه ذکورمارشال محمدقسیم فهیم  160100174 ير عیل شير

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
104 92 196 1 - 1 

مزار  
یف ی  شر ی ابتدایه ذکور  160100187 شهرک امير  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  شهرک امير

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
62 53 115 1 6 7 

مزار  
یف ی   160100188 ناحیه هشتم  شر ت امام حسیر  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورحضی

و  د شړ
 فعال  دایم   یموس

716 711 1,427 2 5 7 
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مزار  
یف ت عمر فاروق  160100189 پروژه عمر فاروق  شر  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور حضی

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

287 160 447 3 1 4 

مزار  
یف  د هلکانو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور ثابت بن قیس 160100191 پزوژه آی  شر

و  د شړ
 فعال  جومات  سیمو

73 - 73 6 - 6 

مزار  
یف  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  ابتدائیه نسوان قربابی  160100199 پروژه انتظار  شر

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
177 154 331 - 1 1 

مزار  
یف  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدائیه ذکورثناور  160100205 محب   چاراه شر

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
166 151 317 - 1 1 

مزار  
یف  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور عیل آباد  160100206 عیل آباد  شر

و د شړ 
 فعال  دایم   سیمو

1,322 1,250 2,572 10 20 30 

مزار  
یف  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور راه معرفت  160100207 شهرک سخی  شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

1,088 1,084 2,172 15 12 27 

مزار  
یف  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوراستادحاجر محمدمحقق  160100208 عیل آباد  شر

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
261 249 510 1 - 1 

ر  مزا
 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان الحاج مراد عیل مراد  160100209 عیل اباد یفشر 

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
246 242 488 - 1 1 

مزار  
یف ی آباد  شر  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  مشور  یداسدهللاذکورشهیدسابتدایه  160100210 حسیر

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
126 100 226 1 - 1 

مزار  
یف  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوروطن 160100211 جای با به شهرک  عیل آباد شر

و د شړ 
   موسی

 فعال  موقت 
91 90 181 1 - 1 

مزار  
یف  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورراه دانش   160100212 نوآباد شهرک سخی  شر

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
136 137 273 1 - 1 

مزار  
یف  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدائیه ذکور راه سعادت  160100213 شهرک سخی  شر

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
59 48 107 1 - 1 

مزار  
یف ی  شر  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدائیه ذکورذلفقار)نظری( 160100214 کارته امام حسیر

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
303 205 508 1 - 1 

مزار  
یف  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان سجادیه 160100235 هکارته سجادی شر

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
- 452 452 - 9 9 

ک  نهرشاه   ک  160200001 نواقیل کمير  ګډ وسطه تم عمویم زده کړی  متوسطه ذکور نواقیل کمپير
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

150 27 177 5 - 5 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان قاضی ابولمطیع بلخی  160200002 بابه قشقار  نهرشاه  
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

938 181 1,119 23 - 23 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور تخته پل 160200003 تخته پل  نهرشاه  
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

623 516 1,139 10 7 17 

خواه  160200004 قلعه حجری  نهرشاه    ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور محمد یوسف خير
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

2,911 2,300 5,211 17 48 65 

 ګډ لیسه ی عمویم زده کړ  لیسه ذکور شادیان  160200005 شادیان  نهرشاه  
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

268 196 464 8 2 10 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور گوریمار  160200006 گوریمار  نهرشاه  
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

666 609 1,275 11 4 15 
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 د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور آزادی  160200007 لنگر خانه خورد نهرشاه  
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
618 - 618 14 - 14 

 د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور شهرك افغانیه  160200009 شهرک افغانیه  نهرشاه  
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

490 - 490 8 1 9 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  شهرک وطتی لیسه ذکور  160200010 شهرک وطتی  نهرشاه  
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

612 310 922 14 - 14 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان قلعه قل محمد  160200011 قلعه قل محمد  نهرشاه  
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

508 449 957 12 9 21 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور اوته قل  160200012 اوته قل نهرشاه  
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

246 180 426 6 - 6 

ت بلخی  160200013 سیاه گرد نهرشاه    ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور حير
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

668 842 1,510 14 1 15 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  آباد لیسه ذکور قزل   160200014 قزل آباد  نهرشاه  
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

254 251 505 4 11 15 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور سلطان بابا عیل شير  160200015 سلطان بابا عیل شير  نهرشاه  
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

51 67 118 2 3 5 

ا  160200017 لنگر خانه خورد نهرشاه    د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان  بر بر خدیجه الکير
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

- 1,206 1,206 3 20 23 

ک  نهرشاه    ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور آریا  160200018 کمپير
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

213 170 383 8 - 8 

 ګډ اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور  نبویه 160200021 سیاه گرد ه  نهرشا
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
896 632 1,528 9 - 9 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان دهسوار  160200023 دهسوار  نهرشاه  
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

821 984 1,805 6 9 15 

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورریجن  160200025 ریجن نهرشاه  
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

45 55 100 3 - 3 

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورنواقل شهرک  160200026 نواقل شهرک  نهرشاه  
و  د شړ
 فعال  جومات  سیمو

313 244 557 1 2 3 

ی بافان  نهرشاه   ی بافان  160200027 شهرک قالیر  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان شهرک قالیر
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

158 143 301 1 3 4 

 ګډ تدائیهاب عمویم زده کړی  وان كمر بند بابه يادگار یه نسابتدا 160200028 بابه يادگار  نهرشاه  
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

810 912 1,722 9 11 20 

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان آريانا  160200031 نو آباد نهرشاه  
و  د شړ
   وسیم

 فعال  موقت 
1,583 1,601 3,184 7 7 14 

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورنو آباد سفیل   160200032 نو آباد سفیل   نهرشاه  
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
1,027 862 1,889 4 9 13 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور لنگر خانه کالن  160200033 لنگر خانه کالن  نهرشاه  
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
200 192 392 6 - 6 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکورشهرک فیض آباد  160200037 شهرک فیض آباد  نهرشاه  
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

72 61 133 2 - 2 
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 ګډ لیسه عمویم زده کړی  ه مسعودراحمد شالیسه ذکو  160200038 کارته مسعود شهید نهرشاه  
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

2,055 2,094 4,149 7 37 44 

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورویل عض  160200039 ویل عض نهرشاه  
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

1,008 552 1,560 5 9 14 

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورجنگل   160200043 نوآباد دهسوار  نهرشاه  
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
95 107 202 1 - 1 

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورمولوی داود   160200045 مولوی داود   نهرشاه  
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
328 312 640 4 1 5 

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوربشير احمد   160200047 بابه یادگار  نهرشاه  
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
174 201 375 2 - 2 

 ډګ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورترکمنیه  160200048 جوی حاجر   نهرشاه  
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
734 674 1,408 4 2 6 

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورغندک   160200049 نضت آباد سوم   نهرشاه  
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
91 73 164 1 - 1 

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورعنضی بلخی  160200050 بهارستان  نهرشاه  
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
105 100 205 - 4 4 

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوردولت آباد اول   160200051 دولت آباد اول  نهرشاه  
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

301 291 592 2 2 4 

ت حمزه ذکورسی ابتدایه 160200052 همت آباد نهرشاه    ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  دالشهدا حضی
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
305 265 570 1 - 1 

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  محمد علم شهیدابتدایه ذکورمولوی  160200053 نوآباد نهرشاه  
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

527 442 969 1 - 1 

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورعبدالحفیظ جلییل  160200054 شهرک ازادی  نهرشاه  
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

255 206 461 2 - 2 

 ګډ اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور  مرزافضل الحق  160200055 ایشنابی  نهرشاه  
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
255 329 584 2 - 2 

نوائ  160200056 پنجا من نهرشاه   عیل شير  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورامير
و  د شړ
 فعال  جومات  سیمو

140 135 275 4 - 4 

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورامام زین العابدین 160200059 برکت  نهرشاه  
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
146 118 264 - - - 

 ګډ ابتدائیه کړی عمویم زده   ابتدایه نسوان حاجر محمدایوب شهید 160200060 لنگرخانه خورد نهرشاه  
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

329 212 541 1 1 2 

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ذکورمحمدقربان شهیدابتدایه  160200061 محمدقربان شهید  نهرشاه  
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
238 188 426 2 - 2 

 ګډ اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور  عمر ابن الخطاب  160200062 ندارد نهرشاه  
و  د شړ
 فعال  جومات  سیمو

414 434 848 1 1 2 

یزی   160200063 یکه باغ  نهرشاه    ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشمس الحق تير
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
780 686 1,466 1 1 2 

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورپیک  160200066 پیک   نهرشاه  
و  د شړ
 فعال  جومات  سیمو

17 9 26 - 1 1 
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 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوراتفاق   160200067 اتفاق  نهرشاه  
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
418 311 729 1 2 3 

 د هلکانو  دارالحفاظ  اسالیم زده کړی  دارالحفاظ ذکور امام ابوحنیفه  160200069 شهرک افغانیه  نهرشاه  
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
203 - 203 1 - 1 

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورصفا  160200070 شهرک صفا  نهرشاه  
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
35 45 80 2 - 2 

تان  شورتپه  تان  160400001 جير  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور جير
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
296 92 388 1 6 7 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  ل ایاق ذکور قز متوسطه  160400002 هزارتوق   شورتپه 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

299 209 508 7 - 7 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور اسالم سفیل  160400003 اسالم سفیل  شورتپه 
و  د شړ
 ل فعا  دایم   سیمو

215 89 304 6 1 7 

 د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور شور اری    غ  160400004 شور اری    غ  شورتپه 
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
262 - 262 8 - 8 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور بوز اری    غ  160400005 بوز اری    غ  شورتپه 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

382 18 400 9 - 9 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور اسالم علیا  160400006 الم علیاسا شورتپه 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

300 175 475 7 - 7 

 انو د هلک متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور قلدو  160400007 چوباش شورتپه 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

322 - 322 7 - 7 

یل  160400008 تاشگذار  شورتپه   ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور ارنخر بشير
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

441 136 577 6 - 6 

 د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور ابوجعفر بلخی  160400009 جوی وکیل  شورتپه 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

959 - 959 16 - 16 

 د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور تاشگذر  160400010 هزاره توق   شورتپه 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

743 - 743 10 - 10 

 ګډ لیسه زده کړی یم عمو  لیسه ذکور دایل  160400011 دایل  شورتپه 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

414 148 562 11 - 11 

 د نجونو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان  اوغوز خان  160400012 بوزآری    غ  شورتپه 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

- 167 167 3 1 4 

 د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور حاجر دوران  160400013 پس آری    غ  رتپه شو 
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
224 - 224 3 - 3 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  روزگلدی لیسه نسوان   160400014 هزاره توق   شورتپه 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

52 560 612 7 - 7 

 د نجونو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان  ترکان خاتون  160400015 جوی وکیل  شورتپه 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

- 256 256 2 4 6 

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورمال صفأ  160400017 دایل  شورتپه 
و   د شړ
 فعال  دایم   سیمو

117 52 169 3 - 3 

 د هلکانو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور  عثمانیه 160400018 بوز آری    غ  شورتپه 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

293 - 293 5 - 5 
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 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورحاجر  هللا بردي 160400019 دایل  نو  شورتپه 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

171 49 220 3 - 3 

 د نجونو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان سارا خانون  160400020 سارا خاتون  شورتپه 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

- 264 264 5 - 5 

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکور بوزآری    غ  160400021 بوزآری    غ  شورتپه 
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
77 9 86 1 - 1 

یل  160400022 هزاره توجی   شورتپه   ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان  بشير
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
104 66 170 1 - 1 

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورکمینه  160400023 نوآباد بوزاری    غ  شورتپه 
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
57 35 92 1 - 1 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور بهبود  160400024 سارپته  شورتپه 
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
89 40 129 4 - 4 

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورمخدوم قیل فراغی  160400025 تازه اریق  شورتپه 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

105 91 196 3 - 3 

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ام محمدغزایل ذکورام  ابتدایه 160400026 چکرایالق  شورتپه 
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
96 68 164 2 - 2 

دولت 
 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور نخچير آباد 160500002 نخچير آباد  آباد

و   د شړ
 فعال  دایم   سیمو

438 229 667 13 1 14 

دولت 
 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور شاخ مغیالن  160500003 شاخ مغیالن  آباد

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

274 162 436 8 3 11 

دولت 
 د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور ظهير فاریابر  160500004 قرشر گک  آباد

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

1,171 - 1,171 29 - 29 

دولت 
 د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان واعظی  160500005 قره غجله آباد

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

- 764 764 3 10 13 

دولت 
ی قره غجله  آباد  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  شقی حسن کامتوسطه ذکور غالم  160500006 ناقلیر

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
91 84 175 4 2 6 

دولت 
 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان جوی سالتوق  160500007 جوی سالتوق  آباد

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
145 148 293 7 - 7 

دولت 
 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور زادیان  160500008 زادیان  آباد

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

289 207 496 8 1 9 

دولت 
 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور چهار باغ سیدان  160500009 چهار باغ سیدان  آباد

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

378 373 751 19 3 22 

دولت 
 د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان  رابعه بلخی  160500010 ت آباد مرکز دول آباد

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

- 1,369 1,369 2 33 35 

دولت 
 ګډ سطه متو  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور خير آباد 160500011 خير آباد  آباد

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

703 604 1,307 17 - 17 

دولت 
 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور شنگل آباد  160500012 شنگل آباد آباد

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

471 267 738 11 3 14 

دولت 
 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور هاشم آباد 160500013 هاشم آباد  آباد

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

317 68 385 11 - 11 
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دولت 
 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور تیل گک  160500014 تیل گک  آباد

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

862 747 1,609 34 4 38 

دولت 
 ګډ متوسطه  کړی زده   عمویم متوسطه ذکور خوشحال آباد  160500015 خوشحال آباد آباد

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

338 307 645 13 - 13 

دولت 
 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور پای مشهد  160500016 پای مشهد  آباد

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

707 251 958 22 5 27 

دولت 
 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور قلتاق  160500017 قلتاق  آباد

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

666 221 887 17 - 17 

دولت 
 د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان  قرشر گک  160500018 قرشر گک  آباد

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

- 1,061 1,061 12 8 20 

دولت 
 ګډ لیسه عمویم زده کړی  ابر لیسه ذکور ابو نض فار  160500019 مرکز دولت آباد  آباد

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

1,408 145 1,553 37 3 40 

دولت 
 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور شخ گنبد 160500020 شخگنبد آباد

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

637 499 1,136 12 4 16 

دولت 
 د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور موالناواعظتر  160500021 قره غجله  آباد

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

871 - 871 23 - 23 

دولت 
 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان یخدان  160500022 یخدان  آباد

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
287 263 550 7 3 10 

دولت 
 د هلکانو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  یم ذکور  حیدریه اسال   مدرسه 160500023 مرکز دولت آباد  آباد

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
726 - 726 8 - 8 

دولت 
 ګډ ابتدائیه ده کړی عمویم ز  ابتدایه ذکورسیدان خواجه ویل  160500024 میدان خواجه ویل  آباد

و  د شړ
 فعال  جومات  سیمو

51 46 97 1 - 1 

دولت 
 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورکوترمه  160500025 کوترمه آباد

و  د شړ
 فعال  خیمہ سیمو

130 107 237 7 - 7 

دولت 
 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان الم قرشر گک  160500026 قرشر گک  آباد

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

367 365 732 10 5 15 

دولت 
 ګډ حمایوی مرکز  د ښوونکو روزنه  مرکز حمایوی ذکور تربيه معلم  160500027 مركز  آباد

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
22 125 147 11 2 13 

دولت 
 د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوركوجر  الوزي   160500028 نيه شخ گنبد افغا آباد

و  د شړ
 فعال  جومات  سیمو

221 - 221 1 - 1 

دولت 
 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ازبکیهابتدایه نسوان قره غجله  160500033 قره غجله ازبکیه آباد

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
207 197 404 1 - 1 

دولت 
 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان مال رمضان  160500034 مرکز  آباد

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

149 172 321 1 - 1 

ی کوت  بلخ ی کوت  160600001 سپیر  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور سپیر
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

620 397 1,017 15 2 17 

 د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور ایلقخر  160600002 ایلقخر  بلخ
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

406 - 406 9 1 10 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  ط بلخ لیسه ذکور ربا 160600003 رباط بلخ  بلخ
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

1,115 894 2,009 22 14 36 
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 د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان حصارک  160600004 حصارک  بلخ
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

- 492 492 2 8 10 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور بوکه 160600005 بوکه  بلخ
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

773 289 1,062 12 1 13 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور باغ اوراق  160600006 باغ اوراق بلخ
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

581 548 1,129 10 4 14 

 د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  ب  متوسطه ذکور ساالر زا 160600007 ساال زاب                       بلخ
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

355 - 355 11 - 11 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور دیوایل میدان  160600008 دیوایل میدان  بلخ
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

479 406 885 14 - 14 

 د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان  فریده بلخی  160600009 مرکز ولسوایل  بلخ
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

- 4,184 4,184 - 84 84 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور شقيق بلخی  160600010 اغر حصارک  بلخ
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

1,788 182 1,970 43 - 43 

 د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  ر مهمندان ذکو  لیسه 160600011 وزیر آباد  بلخ
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

1,051 - 1,051 17 - 17 

 د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان  بر بر معصومه  160600012 قرلق بلخ
و  د شړ
 ل فعا  دایم   سیمو

- 506 506 3 2 5 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور خسپک 160600013 خسپک بلخ
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

179 109 288 6 2 8 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور ده قاضی هزاره  160600014 ده قاضی هزاره  بلخ
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

224 146 370 8 1 9 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  کور ارغون طه ذ متوس 160600015 ارغون  بلخ
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

294 263 557 10 - 10 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور داگو  160600016 داگو  بلخ
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

388 68 456 5 - 5 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور ده راضی  160600017 ده راضی  بلخ
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

876 559 1,435 28 5 33 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور اوف ملک  160600018 اوف ملک  بلخ
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

482 422 904 14 6 20 

 ګډ سطه متو  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور بنگاله  160600019 بنگاله بلخ
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

359 164 523 9 2 11 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور چقش  160600020 چقش  بلخ
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

403 267 670 8 - 8 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور باغشور  160600021 چهار شکه شهاب  بلخ
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

526 109 635 8 - 8 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور کتوری  160600022 ان اصفه بلخ
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

1,029 655 1,684 16 - 16 

  بلخ
 

  160600023 دیره گ
 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور دیره گ
و  د شړ
 ل فعا  دایم   سیمو

1,089 670 1,759 14 1 15 
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 د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور  احمدشاه ابدایل  160600024 شینگ بلخ
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

822 - 822 17 - 17 

ي  160600025 کشکک بلخ   باخي 
 د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور غالم جيالبی

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

708 - 708 16 - 16 

 د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان  كشكك  160600026 کشکک بلخ
و  د شړ
 فعال  خیمہ سیمو

- 609 609 3 6 9 

  بلخ
 

  160600027 نواردکوتگ
 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور نوارد کوتگ
و  د شړ
 فعال  یم  دا سیمو

431 - 431 9 - 9 

  بلخ
 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور خواجه عکاشاه ویل  160600028 منده گ
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

468 429 897 10 7 17 

   بلخ
 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور رحمن بابا  160600029 ټت 

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

345 254 599 8 - 8 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور نو بهاربلخ  160600030 مرکز ولسوایل  بلخ
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

5,519 103 5,622 56 48 104 

 د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور   چهار سنگ  160600031 چهار سنگ بلخ
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
536 - 536 13 - 13 

 د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان چهار سنگ  160600032 چهار سنگ بلخ
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

- 715 715 3 19 22 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور شهید رحمت هللا  160600033 علم خیل بلخ
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

860 511 1,371 15 2 17 

 د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان شيخ حبیب عجم  160600034 زرغون کوت   بلخ
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

- 1,282 1,282 3 18 21 

 نو د نجو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان  زرغونه انا  160600035 مهمندان  بلخ
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

- 358 358 1 3 4 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور حسن خیل 160600036 حسن خیل بلخ
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

457 225 682 7 - 7 

 د نجونو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان  ایلقخر  160600037 ایلقخر  بلخ
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
- 227 227 7 2 9 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خواجه بهاوالدین 160600038 مرکز  بلخ
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

667 452 1,119 12 1 13 

 د هلکانو  درسه یم ماسال  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور سلمان فارس  160600039 مرکز  بلخ
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
563 - 563 6 - 6 

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ذکوراورغاری ابتدایه  160600040 اوغاری  بلخ
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
212 157 369 3 - 3 

 د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان وطوط بلخی  160600042 وچه ونه بلخ
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
- 618 618 2 9 11 

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشهید ضیا خان  160600043 شایسته مير خیل  بلخ
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
190 225 415 1 - 1 

 ګډ حمایوی مرکز  د ښوونکو روزنه  علمذکور تربیه ممرکز حمایوی   160600044 برگ برک بلخ
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
17 139 156 6 - 6 
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 د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان  احمد شاه ابدایل  160600045 نداره  بلخ
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

- 1,137 1,137 - 5 5 

 160600046 ندارد بلخ
اناثیه الحاج عبدالحمد خان تره  مدرسه اسالیم نسوان  

 ګډ اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  گ
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

185 176 361 1 - 1 

ويس نيكه  160600048 نوارد بهاوالدين  بلخ  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورمير
و  د شړ
 سیمو

ازاده 
 فعال  فضا 

59 16 75 1 - 1 

 د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوراو,مگ  160600049 اومگ  بلخ
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

268 210 478 2 - 2 

 ګډ اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم نسوان  محمد رسوهللا)ص( 160600054 نواباد کلینیک  بلخ
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

156 164 320 - 1 1 

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورارغنداب  160600056 دندوگ  بلخ
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
165 21 186 1 - 1 

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشدارمحمد داود خان   160600057 بابا یوسف بلخ
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
90 102 192 1 - 1 

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدائیه نسوان سید آباد 160600059 سید آباد بلخ
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

110 202 312 - 1 1 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور احمد آباد 160700001 احمدآباد  چاربولک 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

507 498 1,005 14 2 16 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  ولوی محمد یوسف نسوان ممتوسطه  160700002 رحمت آباد چاربولک 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

376 223 599 7 3 10 

 ګډ اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکورحقانیه 160700004 مرکزی  چاربولک 
و  د شړ
 فعال  جومات  سیمو

405 144 549 6 - 6 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور ابو المو ئید بلخی  160700005 لندی چاربولک 
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
650 336 986 17 - 17 

ی بیس پیکال  چاربولک  ی بیست پیکال  160700006 ناقلیر  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور ناقلیر
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

410 351 761 10 2 12 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور مرکز چهار بولک  160700007 چهار بولک  چاربولک 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

618 437 1,055 9 4 13 

دار  160700008 اورناغه  چاربولک   ګډ متوسطه  ه کړی  زدعمویم متوسطه نسوان خواجه گلير
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

341 429 770 8 6 14 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور شیخ تاشتیمور  160700009 شیخ تاشتیمور  چاربولک 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

558 257 815 11 - 11 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور شهید نیک محمد  160700010 سپينگ   چاربولک 
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
205 134 339 8 - 8 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور چوبه 160700011 چوبه چاربولک 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

400 295 695 16 1 17 

 ګډ متوسطه   زده کړی ویمعم متوسطه ذکور نوی کوت  160700012 نوی کوت  چاربولک 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

248 218 466 10 - 10 

 د نجونو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور وزیر محمد گل خان مهمند  160700013 زیگزیگ  چاربولک 
و  د شړ
 فعال  جومات  سیمو

235 97 332 9 1 10 
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 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور غازی محمد جانخان  160700014 ساالر تپه وطتی  چاربولک 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

385 213 598 13 - 13 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان دهنو 160700015 دهنو چاربولک 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

507 409 916 14 3 17 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور بدایع بلخی  160700016 تیمورک علیا  چاربولک 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

614 166 780 17 1 18 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور عیل آباد  160700017 عیل آباد  چاربولک 
و  د شړ
 فعال  یم  اد سیمو

450 376 826 16 3 19 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور خوشحال خان  160700018 گور تپه چاربولک 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

253 128 381 12 - 12 

ی سفیل  چاربولک  چیر  د نجونو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان  سلطان ابراهیم  160700019 دلير
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
- 289 289 - 13 13 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور بیست پیکال  160700020 بیست پیکال  چاربولک 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

452 289 741 22 1 23 

 ګډ سطه متو  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور رحمن بابا  160700021 لبک چاربولک 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

104 76 180 10 - 10 

ی سفیل  چاربولک  چیر  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور سلطان ابراهیم ادهم  160700022 دلير
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

730 101 831 24 4 28 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور سالبارون  160700023 سالبارون  چاربولک 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

369 236 605 11 1 12 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان قاضی فاروق شهید 160700024 ارزنکار  چاربولک 
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
920 366 1,286 33 - 33 

 ګډ لیسه  زده کړی ویمعم لیسه ذکور ژنگوری  160700025 ژنگوری وطتی  چاربولک 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

1,132 639 1,771 15 3 18 

 د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور منگویل  160700026 منگویل  چاربولک 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

528 - 528 15 1 16 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور شهید جاوید  160700027 بزتپه  چاربولک 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

210 111 321 10 - 10 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور ابو شکور بلخی  160700028 آق تپه چاربولک 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

816 169 985 22 2 24 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  باقرالعلوم متوسطه ذکور  160700029 نوارد شلخی نو آباد  چاربولک 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

201 151 352 9 1 10 

 د نجونو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان ابو شکور بلخی  160700030 آق تپه چاربولک 
و  د شړ
 ال فع دایم   سیمو

- 364 364 9 3 12 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان احمد شاه بابا  160700031 نواریر وچه ونه  چاربولک 
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
719 219 938 9 2 11 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور توره تیگه 160700032 توره تیگه چاربولک 
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
593 350 943 12 2 14 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور قزل قلعه وطتی  160700033 قزل قلعه وطتی  چاربولک 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

287 249 536 4 2 6 
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 ګډ متوسطه  ی عمویم زده کړ  متوسطه ذکور سلیمان بابا  160700034 مرکز  چاربولک 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

325 108 433 6 - 6 

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  خواجه روشناب  ابتدایه ذکورنوارد  160700035 نوارد خواجه روشناب   چاربولک 
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
279 10 289 4 1 5 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور قوره جر   160700038 قوره جر   چاربولک 
و  د شړ
 سیمو

ازاده 
 فعال  فضا 

190 173 363 4 1 5 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور حمید بابا 160700040 تیمورک سفیل  چاربولک 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

676 273 949 13 1 14 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان شهید شدار محمد داود خان  160700042 بولک  4نوررد کهنه  چاربولک 
و  د شړ
 سیمو

ازاده 
 فعال  فضا 

328 191 519 13 - 13 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خواجه روشناب   160700043 خواجه روشناب   چاربولک 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

485 111 596 11 - 11 

 د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور محمد ظاهر بابا ملت  160700046 چاربولک   چاربولک 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

233 2 235 6 - 6 

 ګډ حمایوی مرکز  د ښوونکو روزنه  تربیه معلم مرکز حمایوی ذکور   160700049 مرکز  چاربولک 
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
102 37 139 7 - 7 

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورجمعه خان )همدرد( 160700050 سبوسخور  چاربولک 
و  د شړ
 فعال  خیمہ سیمو

110 97 207 4 - 4 

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورعبدالروف  160700051 شش پیکال  چاربولک 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

169 134 303 3 - 3 

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ير محمد رسول  ابتدایه ذکورشهید انجن 160700052 نوارد قزل قلعه   چاربولک 
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
372 143 515 4 - 4 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور داود طاب   160700053 آدینه مسجد  چاربولک 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

277 269 546 9 5 14 

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  سیدال خان نارصی  160700056 نارصی  چاربولک 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

139 18 157 1 - 1 

 د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور وطوا ط بلخی  160700057 وچه ونه چاربولک 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

734 - 734 16 - 16 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور قلعه رزاق  160800001 قلعه رزاق  چمتال 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

322 62 384 9 - 9 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان شورابر  160800002 شورابر  چمتال 
و  د شړ
 فعال  یم  دا سیمو

146 106 252 5 4 9 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور عرب مزاری  160800003 عرب مزاری  چمتال 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

515 387 902 18 3 21 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور بارگاه  160800004 بارگاه  چمتال 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

352 61 413 6 - 6 

اب   چمتال  ی اب   160800005 نوشهر علير ی  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور نوشهر علير
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

868 - 868 11 - 11 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور ویل عض  160800006 مرکز چمتال  چمتال 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

510 467 977 17 14 31 
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 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور مرکز چمتال  160800007 مرکز چمتال  چمتال 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

1,951 1,059 3,010 32 15 47 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور پشمه قلعه  160800008 پشمک قلعه  چمتال 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

344 239 583 3 6 9 

 قلعه  چمتال 
 

 د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان ابو معشر بلخی  160800009 ینگ
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

700 - 700 16 1 17 

اف  چمتال  اف  160800010 آسیاب شر  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان آسیاب شر
و   د شړ
 فعال  دایم   سیمو

237 314 551 6 11 17 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور رباط چمتال  160800011 رباط  چمتال 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

273 261 534 13 7 20 

 د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور شآسیاب  160800012 شآسیاب  چمتال 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

858 - 858 22 - 22 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان شآسیاب  160800013 شآسیاب  چمتال 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

- 779 779 1 21 22 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور آسیاب گرگ  160800014 آسیاب گرگ  چمتال 
و  د شړ
 فعال  یم  دا سیمو

233 247 480 7 4 11 

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورنوشهر توجی  160800015 نوشهر توجی  چمتال 
و  د شړ
 سیمو

ازاده 
 فعال  فضا 

194 95 289 7 3 10 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور امام صاحب  160800016 امام صاحب  چمتال 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

331 28 359 9 - 9 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان پالو  160800017 لوپا چمتال 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

178 157 335 7 10 17 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور نوشهر تره گ  160800018 نوشهر ترهگ  چمتال 
و د شړ 
 فعال  دایم   سیمو

570 123 693 10 - 10 

قاسم جان  چمتال  قاسم جان  160800019 مير  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور مير
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

763 - 763 20 - 20 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکوربابه سنجید  160800020 جرقلعه افغانیه چمتال 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

487 63 550 10 - 10 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان جنگل  160800021 جنگل چمتال 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

261 273 534 10 6 16 

 ګډ سطه متو  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور نوشهر کاکړی  160800022 نوشهر کاکړی  چمتال 
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
445 102 547 8 - 8 

اب   چمتال  ی  ګډ اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور قاسمیه  160800023 نوشهر علير
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

315 28 343 9 - 9 

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورفاطمه خيل  160800025 فاطمه خيل  چمتال 
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
267 90 357 2 - 2 

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورصد ميش 160800026 صد ميش چمتال 
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
198 146 344 - 2 2 

 د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورمولوي حاجر  عبدالسالم  160800027 نوارد تره گ  امام صاحب  چمتال 
و  د شړ
 فعال  جومات  سیمو

195 124 319 5 - 5 
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قاسم  چمتال  قاسم جان لیسه نسوانم 160800030 مير  نجونو  د  لیسه عمویم زده کړی  ير
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

- 791 791 1 22 23 

 د هلکانو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور  دیتی شهید عبدالقدوس   160800031 عرب مزاری  چمتال 
و  د شړ
 فعال  جومات  سیمو

319 - 319 3 - 3 

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورآسیاب فرقه  160800033 آسیاب فرقه   چمتال 
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
154 79 233 1 - 1 

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوررحمان بابا  160800034 چمتال  چمتال 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

272 102 374 1 - 1 

عثمان )رح( 160800035 محمد نادر بلوچ   حاجر  چمتال   ګډ اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور حضی
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
266 148 414 1 - 1 

 ګډ اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  عبدهللا بن عمر مدرسه اسالیم ذکور  160800036 عرب مزاری  چمتال 
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
266 161 427 2 - 2 

 قله چمتال 
 

 ګډ حمایوی مرکز  د ښوونکو روزنه  مرکز حمایوی ذکور چمتال  160800038 ینگ
و  د شړ

   موسی
 فعال  موقت 

41 56 97 9 - 9 

 قلعه  چمتال 
 

 د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان  ابوالمعشر بلخی   160800040 ینگ
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

- 347 347 - 14 14 

 د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان بر بر آمنه  160900001 قوربقه خانه  شولگره
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

- 703 703 1 19 20 

ی  شولگره  د نجونو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان  بر بر ساره  160900002 ایلی 
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
- 514 514 1 6 7 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  ابوعیل سینا بلخی متوسطه ذکور   160900003 آغرسای  شولگره
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
126 119 245 8 - 8 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور کنگوری  160900004 تابیاق شولگره
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

197 100 297 8 - 8 

ت عمر فاروق  160900005 قلند شولگره  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور حضی
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

717 101 818 27 - 27 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان عبدالرحیم زاب   160900006 عبدالرحیم زاب   شولگره
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

280 241 521 11 2 13 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور قوجر قزل  160900007 قوجر قزل  شولگره
و  د شړ
 فعال  جومات  سیمو

182 52 234 4 2 6 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور چرخاب  160900008 چرخاب  شولگره
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
100 71 171 7 1 8 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان بر بر فاطمه  160900009 حاجر نظر  شولگره
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
104 144 248 - 11 11 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان آقچه داالن  160900010 آقچه  شولگره
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
205 147 352 6 4 10 

 د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان  بر بر خدیجه  160900011 خواجه سکندر  شولگره
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

- 1,214 1,214 6 26 32 

 د نجونو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان قدیم  160900012 قدیم شولگره
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

- 604 604 - 13 13 
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ویه  160900013 بابه عوض شولگره  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور احمد الحضی
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

1,490 - 1,490 36 - 36 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان پل برق  160900014 پل برق شولگره
و  د شړ
 فعال  خیمہ سیمو

574 576 1,150 15 11 26 

 د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان  قپچاق  160900015 قپچاق  شولگره
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
- 1,344 1,344 2 24 26 

 د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور باغ پهلوان  160900016 باغ پهلوان شولگره
و د شړ 
 فعال  دایم   سیمو

887 - 887 15 - 15 

 د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور خواجه بلند 160900017 قالعیل سای  شولگره
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

247 85 332 8 1 9 

 د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور داالن  160900018 داالن  شولگره
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

426 376 802 15 13 28 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور شهدا  160900019 نوآباد شولگره
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

140 110 250 2 3 5 

 د نجونو  ه متوسط  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان  پیکان دره 160900020 پیکاندره شولگره
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

- 411 411 - 9 9 

 د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان  بر بر حلیمه  160900021 قلند خلییل شولگره
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

- 666 666 3 11 14 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور کندیل  160900022 کندیل شولگره
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

167 117 284 4 2 6 

ی  شولگره ی علیا  160900023 ایلی   د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور ایلی 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

706 - 706 13 - 13 

 د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  ن درهلیسه ذکور پیکا 160900024 پیکاندره شولگره
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
584 - 584 11 - 11 

کوت  شولگره کوت  160900025 اسي   ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور اسي 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

567 292 859 16 - 16 

 د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان  بر بر زینب  160900026 بابه عوض شولگره
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

- 897 897 4 24 28 

 د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور شهید عیل فلند 160900027 قلند علیا  شولگره
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

855 - 855 23 - 23 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور موالنا شير محمد  160900028 اوی ماهوت  شولگره
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

96 63 159 4 - 4 

 د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور قدیم  160900029 قدیم شولگره
و  د شړ

 فعال  دایم   موسی
2,492 - 2,492 52 - 52 

 د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور سید جمال الدین افغان  160900030 خواجه سکندر  شولگره
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

915 - 915 30 - 30 

 د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور بوریا بافان  160900031 غم شولگره
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

401 23 424 10 - 10 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور ارالت  160900032 ارالت  شولگره
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
259 138 397 11 1 12 
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 ګډ متوسطه  ی عمویم زده کړ  متوسطه ذکور قزل کنت  160900033 قزل کنت  شولگره
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
144 114 258 5 2 7 

ت حمزه 160900034 قدیم شولگره  ګډ دارالعلوم  اسالیم زده کړی  دارالعلوم ذکور حضی
و  د شړ
 فعال  جومات  سیمو

484 112 596 14 - 14 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان خير آباد 160900035 خير آباد  شولگره
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
130 113 243 5 1 6 

 د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور شهید افضل  160900036 قوریعه خان  شولگره
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

729 - 729 15 - 15 

 د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  مریم  لیسه نسوان بر بر  160900037 ش اسیاب   شولگره
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

- 684 684 6 13 19 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور وحدت آباد  160900038 وحدت آباد  شولگره
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
155 124 279 6 3 9 

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورکوجر های بهرام گور  160900039 بهرام گور  شولگره
و  د شړ
 فعال  خیمہ سیمو

71 70 141 2 2 4 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان حلقه جر  160900040 حلقه جر  شولگره
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

357 236 593 8 1 9 

 د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورقفالن دره 160900041 ه قفال ندر  شولگره
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

110 - 110 3 - 3 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور شهیدعبدالسمع  160900042 دولت زی شولگره
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

139 138 277 10 3 13 

 ګډ حمایوی مرکز  د ښوونکو روزنه  مرکز حمایوی نسوان تربيه معلم  160900043 مركز  شولگره
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

24 146 170 10 2 12 

  سعد بن وقاص مدرسه اسالیم ذکور   160900044 پشتاب توغخر   شولگره
 د هلکانو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  ديتی

و  د شړ
 فعال  جومات  سیمو

162 - 162 3 - 3 

 ډګ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورايتك قشالق  160900045 ايتك قشالق شولگره
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

110 37 147 2 2 4 

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان شهيد نادر 160900046 يورمه كنده رهشولگ
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
68 69 137 2 - 2 

 د هلکانو  متوسطه  زده کړی عمویم  متوسطه ذکور رحمت آباد  160900047 رحمت آباد شولگره
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

235 - 235 11 - 11 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور محمد حسن شهید  160900050 نوآباد شولگره
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
471 305 776 12 7 19 

 شولگره
ی پاطو.سنگ  سوراخ.کهنه  ناقلیر

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکورشهدا  160900052 قلعه 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

140 110 250 2 3 5 

 د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان  باغ پهلوان  160900053 باغ پهلوان شولگره
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

- 632 632 10 2 12 

 د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشهیدمحمد اسماعیل  160900055 اب شآسی شولگره
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
413 - 413 7 - 7 

 ګډ ابتدائیه زده کړی  عمویم ابتدائیه ذکورعبدالرحمن جایم  160900057 کرب   شولگره
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

423 276 699 5 - 5 
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 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور کشنده علیا 161000001 کشنده علیا  کشنده
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

868 575 1,443 12 - 12 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور تنج  161000002 تنج کشنده
و  د شړ
 فعال  خیمہ سیمو

663 535 1,198 9 7 16 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور چشمه سوال  161000003 چشمه سوال  دهکشن
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

92 91 183 6 - 6 

ک  کشنده ک  161000004 آقکير  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان آقکير
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

- 1,423 1,423 4 14 18 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور بام پشت  161000005 بام پشت  کشنده
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

81 46 127 4 - 4 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور کشنده سفیل  161000006 کشنده سفیل  کشنده
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

617 453 1,070 14 4 18 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور للم  161000007 للم  کشنده
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

146 125 271 6 - 6 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور سوخته  161000008 باخي   کشنده
و   د شړ
 فعال  دایم   سیمو

186 130 316 6 - 6 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور شیخ شدره  161000009 شیخ وشدره  کشنده
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

315 233 548 5 - 5 

که و چکانه کشنده  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور وکیل خال محمد  161000010 مير
و  د شړ
 فعال  جومات  سیمو

233 134 367 5 - 5 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور چکانه 161000011 علیکه  کشنده
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

107 76 183 2 - 2 

 د هلکانو  طه متوس عمویم زده کړی  متوسطه ذکور قزل سای  161000012 قزل سای  کشنده
و  د شړ
 فعال  جومات  سیمو

81 78 159 4 - 4 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور چهار اولیا  161000013 چکانه  کشنده
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
299 249 548 5 - 5 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور میالد 161000014 شاب  کشنده
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

440 349 789 8 - 8 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور امام اعظم  161000015 قره باب  اول  کشنده
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

256 213 469 6 - 6 

 ګډ متوسطه   زده کړی عمویم متوسطه ذکور مولوی رحمت هللا  161000016 کرم شاه  کشنده
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

230 104 334 8 - 8 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور بابری  161000017 چوچله  کشنده
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

475 232 707 7 - 7 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور مرحوم عطا محمد  161000018 جمعک  کشنده
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

256 190 446 7 - 7 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور جمشاد  161000019 تپه  کشنده
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

249 91 340 2 - 2 

 د هلکانو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور خاتم االنبیا 161000020 مرکز ولسوایل  کشنده
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
545 14 559 9 - 9 
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 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور خواجه اسلم  161000021 شآب  کشنده
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

106 98 204 2 1 3 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور دهک  161000022 دهک کشنده
و  د شړ
 فعال  خیمہ سیمو

282 113 395 5 - 5 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور اندر آب  161000023 اندر آب  کشنده
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
456 359 815 5 - 5 

ی پوش ابتدایه ذکورخوا 161000024 قوشم ساب   کشنده  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  جه سير
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
178 116 294 5 - 5 

ك  کشنده ك لیسه ذکور   161000025 آقكير  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  آقكير
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

1,013 - 1,013 22 - 22 

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورحاجر مرزا نظر محمد  161000026 چفزار  کشنده
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
221 147 368 5 - 5 

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخواجه شخ  161000027 چرخان  کشنده
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

288 235 523 2 - 2 

 ګډ حمایوی مرکز  د ښوونکو روزنه  مرکز حمایوی ذکور کشنده   161000029 کشنده  کشنده
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
40 42 82 3 2 5 

 ګډ ائیهابتد عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورآقچه گوری  161000030 آقچه گوری سفیل   کشنده
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

115 139 254 5 - 5 

ت شمعون ابتدایه ذکورح 161000031 بای بغه ادچب  کشنده  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ضی
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
217 134 351 4 - 4 

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورامام غزایل )رح(  161000032 سوخته سفیل  کشنده
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

195 162 357 3 1 4 

 د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورابوهریره)رح(  161000033 قره بای  کشنده
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

191 189 380 3 - 3 

ت جابرانصار ابتدا 161000034 ذیقوت  کشنده  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  یه ذکورحضی
و  د شړ
 فعال  خیمہ سیمو

322 198 520 3 - 3 

 د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور شور بالق  161100001 شور بالق  چارکنت 
و  د شړ
 فعال  یم  دا سیمو

783 21 804 8 - 8 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور حامدیه  161100002 نانواب   چارکنت 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

123 108 231 4 5 9 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور اویبالق  161100003 اویبالق چارکنت 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

96 81 177 5 1 6 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور شخ کوچه  161100004 شخ کوچه  چارکنت 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

78 51 129 1 2 3 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور ازون چاه  161100005 کابیل  چارکنت 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

85 75 160 2 2 4 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور سید اسد هللا مشور  161100006 سفید چشمه چارکنت 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

55 43 98 2 3 5 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان عیل قاق  161100007 ۱کهنه جر چارکنت 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

248 166 414 5 7 12 
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 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور بابه قوانخر  161100008 بابه قوانخر  چارکنت 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

102 74 176 4 3 7 

 ګډ متوسطه  کړی عمویم زده   متوسطه ذکور محمودیه 161100009 شاه انجير  چارکنت 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

127 99 226 3 1 4 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور احمدیه  161100010 چهار محله  چارکنت 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

131 103 234 6 - 6 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان قره غاج 161100011 قربان قدوق چارکنت 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

62 86 148 2 2 4 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور محمدیه  161100012 پس چاه  چارکنت 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

375 345 720 7 8 15 

 ګډ متوسطه  کړی   عمویم زده متوسطه ذکور کل قدوق  161100013 کل قدوق  چارکنت 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

86 76 162 1 3 4 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور تندورک  161100014 تندورک چارکنت 
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
213 24 237 4 1 5 

شر  چارکنت   ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور امام محمد باقر  161100015 شر
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

220 123 343 10 2 12 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  کالن قاق متوسطه ذکور    161100016 کالن قاق  چارکنت 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

80 60 140 5 - 5 

 د هلکانو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  صدیقیه مدرسه اسالیم ذکور  161100017 مرکز ولسوایل  چارکنت 
و  د شړ
 فعال  جومات  سیمو

384 - 384 7 - 7 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور قوریق  161100019 قوریق  چارکنت 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

98 66 164 5 1 6 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور مير حاجر   161100020 مير حاجر   چارکنت 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

235 138 373 3 1 4 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور مصطفوی  161100021 جانبالق چارکنت 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

164 128 292 3 2 5 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور دین محمد خان  161100022 خواجه بندی  چارکنت 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

66 77 143 1 4 5 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور جوادیه  161100023 یکه تال چارکنت 
و  د شړ
 فعال  ایم  د سیمو

67 54 121 5 1 6 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان شیخ مفید  161100024 دشت   چارکنت 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

41 54 95 1 2 3 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور امام حسن  161100025 آب خانه چارکنت 
و  د شړ
 فعال  جومات  سیمو

97 77 174 2 1 3 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور مرتضوی  161100026 کورگاه  چارکنت 
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
89 71 160 1 2 3 

 د هلکانو  یم مدرسه اسال  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور  نعمانیه 161100027 ندارد چارکنت 
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
75 - 75 2 - 2 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور شیخ ثمر الدین شهاب  161200001 شير آباد  دهدادي
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

872 461 1,333 23 8 31 
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 د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور فردوش  161200002 ساحه رهایشر کود برق  دهدادي
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
2,308 - 2,308 23 59 82 

 د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان  عابده بلخی  161200003 پل بابو دهدادي
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

14 2,845 2,859 2 87 89 

اباد دهدادي  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان ابو ذید 161200004 شير
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

- 2,175 2,175 - 46 46 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان استاد ذبیح هللا شهید 161200005 شير آباد  دهدادي
و  د شړ

 فعال  دایم   یموس
627 870 1,497 15 24 39 

 د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور استاد غالم محمد شهید  161200006 کرملگ دهدادي
و د  شړ

 فعال  دایم   سیمو
1,535 274 1,809 14 33 47 

مست  دهدادي   161200007 شير
 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان قلعه جنگ
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

308 1,396 1,704 1 46 47 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان استاد صالح محمد  161200008 پشت باغ دهدادي
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

1,354 1,115 2,469 31 44 75 

 د هلکانو  ارالحفاظ د اسالیم زده کړی  دارالحفاظ ذکور سید مير عصمت هللا   161200009 گذر خانقای خورد دهدادي
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

115 - 115 11 - 11 

 د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور توخته  161200010 توخته دهدادي
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

811 - 811 20 - 20 

 د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور شهید بلخی  161200011 مرکز دهدادی   دهدادي
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

2,579 272 2,851 18 67 85 

 د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور نو آباد  161200012 نو آباد دهدادي
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

952 121 1,073 8 24 32 

 د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی    لیسه ذکور ابو زید  بلخی  161200013 ش آباد دهدادي
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

2,293 - 2,293 21 27 48 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان شیخ آباد 161200014 شیخ آباد  دهدادي
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

242 329 571 9 13 22 

 د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان نسوان توخته  161200015 توخته دهدادي
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

- 912 912 - 21 21 

 د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور کاکا کوت  161200016 کاکا کوت  دهدادي
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

621 109 730 14 - 14 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  وان کاریز خورد متوسطه نس  161200017 کاریز خورد  دهدادي
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

31 25 56 3 - 3 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور چهل گزی  161200018 چهل گزی  دهدادي
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

856 698 1,554 11 8 19 

 د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان بر بر زینب  161200019 کودوبرق ساحه رهایشر   دهدادي
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
- 2,199 2,199 - 74 74 

 نسوان سواد حیاب  دهدادی مکتب سواد حیاب    161200020 نو آباد دهدادي
د لیک لوست زده  

 کړی
د لیک لوست زده کړی  

 د نجونو  مکتب 
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
- 105 105 - 7 7 

 د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور نسوان کاکا کوت  161200022 کاکا کوت  دهدادي
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
72 513 585 7 7 14 
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 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور خواجه امير جان  161200023 شير آباد سفیل  دهدادي
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

1,170 963 2,133 15 21 36 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور خاصه پز  161200024 خاصه پز  دهدادي
و  د شړ

 فعال  دایم   یموس
390 331 721 2 21 23 

ت خان اګاه   161200025 بابه کهنه دهدادي  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور غالم حضی
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

432 390 822 4 17 21 

 ګډ حمایوی مرکز  د ښوونکو روزنه  مرکز حمایوی ذکور تربيه معلم 161200026 کرملک دهدادي
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

1 112 113 6 1 7 

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ذکورحقداد دلجو  ابتدایه 161200027 زمبوکان  دهدادي
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

255 251 506 11 5 16 

ت عمر فاروق  161200029 یکه توت دهدادي  ګډ متوسطه  زده کړی  عمویم متوسطه ذکورحضی
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

462 315 777 8 3 11 

 ګډ اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور سید مير عصمت هللا کتوری 161200031 گذرخانقا خود  دهدادي
و  د شړ
 فعال  یم  دا سیمو

439 160 599 4 - 4 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشهید نضالدین "همدرد"  161200032 شهرک نضالدین همدرد  دهدادي
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

165 129 294 2 - 2 

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدتئیه ذکور سید جمال الدین افغان  161200033 کارته عزت اهللا  دهدادي
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
101 93 194 1 - 1 

آباد  دهدادي  ګډ اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  امام اعظم  161200034 شير
و  د شړ
 سیمو

ازاده 
 فعال  فضا 

76 73 149 1 - 1 

محمدسیدجان  161200035 آتیال دهدادي  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدائیه ذکور شهیدانجنير
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
216 161 377 1 - 1 

 ګډ دائیهابت عمویم زده کړی  ابتدائیه ذکور نقیباهلل بلوچ 161200036 تپه کرملک دهدادي
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
183 134 317 3 3 6 

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدائیه ذکور عصمت هللا شهید  161200037 پشت باغ دهدادي
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
46 27 73 1 - 1 

ان  دهدادي آباد چهل دخي   ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدائیه ذکور کاکا نور محمد  161200038 شير
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

261 156 417 1 1 2 

آباد  دهدادي  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدائیه ذکور استاد محراب الدین 161200039 خير
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
181 164 345 1 - 1 

 د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور بوز اری    غ  161300001 اری    غ بوز  کلدار 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

473 - 473 5 5 10 

 د هلکانو  ه متوسط  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور جوی جدید  161300002 جوی جدید  کلدار 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

273 - 273 4 4 8 

 د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور مرکز کلدار  161300003 قرانطغی  کلدار 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

578 - 578 11 1 12 

 د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور کهنه کلدار  161300004 کهنه کلدار  کلدار 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

222 - 222 6 - 6 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور تزالق  161300005 تزالق کلدار 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

351 41 392 5 2 7 
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 د هلکانو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  کور امام ابو حنیفه مدرسه اسالیم ذ  161300007 بوز اری    غ  کلدار 
و  د شړ
 فعال  جومات  سیمو

495 - 495 11 - 11 

ار  161300008 قره جه کلدار   انو د هلک ابتدائیه عمویم زده کړی  سالن ابتدایه ذکورامير
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
197 - 197 2 - 2 

 د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخواجه کا کلدار  161300009 خواجه کاکلدار  کلدار 
و  د شړ
 فعال  خیمہ سیمو

146 - 146 1 - 1 

 د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورسلطان سنجر  161300010 تازه اری    غ  کلدار 
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
208 - 208 1 1 2 

 د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورمخدوم قیل فراغی  161300011 کادی اری    غ  کلدار 
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
79 - 79 1 - 1 

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان مرکز کلدار  161300012 فراسطوق   کلدار 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

179 72 251 3 1 4 

 ګډ متوسطه  زده کړی عمویم  متوسطه ذکور آری    غ ایاق  161300013 آری    غ ایاق  کلدار 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

205 65 270 4 1 5 

 د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  محمود غزنوی ابتدایه ذکورسلطان   161300014 نوآباد کلدار 
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
159 - 159 2 - 2 

 د نجونو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه  نسوان اری    غ ایاق   161300017 اری    غ ایاق   کلدار 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

- 53 53 1 1 2 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور اولچ تو  161400001 اولج تو   خلم
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

149 170 319 6 5 11 

 د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خلم  161400002 گذرآبدار  خلم
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

1,737 - 1,737 43 - 43 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان دهنو 161400003 دهنو  خلم
و  د شړ
 عال ف دایم   سیمو

84 89 173 3 1 4 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان سیغانخر  161400004 سیغانخر   خلم
و  د شړ
 نا معلوم  سیمو

غير 
 فعال 

- - - - - - 

 د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خواجه برهان  161400005 شهنگ  خلم
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

976 - 976 21 2 23 

زا شمس  خلم زا شمس 161400006 گذر مير  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان مير
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

561 - 561 21 - 21 

 د هلکانو  لیسه  زده کړی عمویم لیسه ذکور احمد شاه مسعود  161400007 حق نظر خلم
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

1,055 - 1,055 27 - 27 

ی  161400008 خانقا  خلم ی حسیر  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان نسوان امیر
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

- 1,215 1,215 - 36 36 

 د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  پوهاندعبدالروف لیسه ذکور  161400009 شت علیا  خلم
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

648 - 648 20 - 20 

 د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور سید عبدالرشیدخطیب  161400010 حاجر کریم خلم
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

339 - 339 11 - 11 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان ناهید شهید 161400011 فغانیه تپه شیخی ا خلم
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

65 395 460 - 15 15 
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 اری    غ  خلم
 

 اری    غ  161400012 ینگ
 

 کانو د هل متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور ینگ
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
144 - 144 5 - 5 

 اری    غ  خلم
 

 اری    غ  161400013 ینگ
 

 د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان  ینگ
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

- 137 137 - 8 8 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور شدار خان  161400014 شدار خان  خلم
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

103 111 214 6 2 8 

  خلم
 

  161400015 تنگ
 

 د نجونو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان  تنگ
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

- 426 426 1 12 13 

 د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور صیاد  161400016 صیاد خلم
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
447 - 447 10 - 10 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور غازی آباد  161400017 غازی اباد خلم
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

72 101 173 3 4 7 

 د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان نسوان مهست   161400018 دهوردگ  خلم
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

- 2,110 2,110 - 61 61 

 د هلکانو  دارالحفاظ  اسالیم زده کړی  دارالحفاظ ذکور فیض محمدی  161400019 خواجه برهان  خلم
و  د شړ
 فعال  جومات  سیمو

467 - 467 14 - 14 

 د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  ه حسن متوسطه ذکور د 161400020 ده حسن خلم
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

484 - 484 15 - 15 

 د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان  خواجه برهان  161400021 شهنگ خلم
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

- 1,015 1,015 5 23 28 

 د نجونو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان  صیاد  161400022 صیاد خلم
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

- 387 387 3 5 8 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور حاجر عیل  161400023 حاجر عیل  خلم
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
63 59 122 6 2 8 

 ګډ متوسطه  کړی عمویم زده   ذکور خوشتوت  متوسطه 161400024 خوشتوت  خلم
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

42 55 97 3 - 3 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور شهیدان  161400025 شهیدان  خلم
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

29 20 49 3 - 3 

 د نجونو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان نسوان ده حسن 161400026 ده حسن خلم
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

- 344 344 3 8 11 

زا قاسم  خلم  د هلکانو  دارالعلوم  اسالیم زده کړی  دارالعلوم ذکور  فیض محمدی  161400027 مير
و  د شړ
 فعال  جومات  سیمو

242 - 242 6 - 6 

 ګډ حمایوی مرکز  د ښوونکو روزنه  مرکز حمایوی نسوان تربيه معلم  161400028 شت علیا  خلم
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
92 212 304 4 - 4 

 د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  ل خیل  متوسطه ذکوراسماعی 161400029 اسماعیل خیل  خلم
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
61 88 149 6 - 6 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکورباغاتچه   161400030 باغابچه  خلم
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
56 33 89 6 - 6 

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورنایب آباد  161400031 نایب آباد   خلم
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
25 28 53 2 - 2 
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 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکوراستاد خواجه محمد خلم   161400032 استاد خواجه محمد خلم   خلم
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

75 101 176 - 2 2 

دوم ناهید شهید  161400033 شیخی افغانیه   خلم  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور  نمير
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
- 428 428 - 14 14 

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  وردوکتور نور محمد خلم ابتدایه ذک 161400034 چغير  مخل
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
51 46 97 1 - 1 

 ډګ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوراستاد عبدالرزاق شهید  161400035 نوآباد خلم
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
56 39 95 1 - 1 

احمد شهیدابتدائیه ذکور آمر  161400036 محمد عیل بیگ خلم  د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  شير
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
148 106 254 2 - 2 

 د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور ابو عصمت بلخی  161500001 مسجد جامع  مارمل 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

954 - 954 26 - 26 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور مال افغان  161500003 مال افغان  مارمل 
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
189 212 401 11 - 11 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  سطه ذکور بحراب ها متو  161500004 بحراب ها  مارمل 
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
248 135 383 9 - 9 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور پرواز ها  161500005 پرواز ها  مارمل 
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
204 146 350 7 - 7 

   161500006 چهارمغز ساي  مارمل 
 د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان نسوان ابو عصمت بلخی

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

- 775 775 11 5 16 

 د هلکانو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور   مصعب بن عمير  161500007 پسته قلچ  مارمل 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

418 - 418 10 - 10 

 د نجونو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدائیه عبدالقادر آخند 161500010 شمزار  مارمل 
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
- 286 286 1 - 1 

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ذکوراستاد ذبیح هللا شهید ابتدائیه 161500011 باغقظ  مارمل 
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
47 55 102 1 - 1 

تان  تان  حير  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور نارصخشو بلخی  161600001 حير
و  د  شړ

 فعال  دایم   سیمو
1,200 - 1,200 16 19 35 

تان  تان  حير  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان  نارص خشو بلخی  161600002 حير
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

- 1,171 1,171 - 44 44 

تان   ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورش چاه  161600003 شچاه  حير
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

625 571 1,196 4 12 16 

ت ی ذکورتربيه معلم  161600006 نداره  ان حير  د هلکانو  حمایوی مرکز  د ښوونکو روزنه  دارالمعلمیر
و  د شړ
 نا معلوم  سیمو

غير 
 فعال 

- - - - - - 

تان  ی ابتدائی 161600007 مرکز  حير  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ه ذکورالحاج عبدالروف امير
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
19 13 32 - 1 1 

تان  تان  حير  ګډ اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  امام ابو حنیفه  161600008 شهرک حير
و  د شړ
 فعال  نا معلوم  سیمو

- - - - - - 

تان   ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدائیه ذکوراستاد عطامحمد نور  161600010 مرکز  حير
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

238 255 493 - 1 1 
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 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور فرخ آباد  161700001 فرخ آباد چاه  
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

657 582 1,239 23 1 24 

 د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خاله بچگان  161700003 خاله بچگان  چاه  
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

367 279 646 17 2 19 

 د هلکانو  متوسطه  کړی   عمویم زده متوسطه ذکور انوری  161700004 قضان  چاه  
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

264 - 264 9 - 9 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور نوروز  161700005 دایل چاربولک  چاه  
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

432 115 547 11 - 11 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور دهنو  161700006 دهنو چاه  
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

265 266 531 17 2 19 

ی  چاه   جیر ی  161700007 دلير جیر  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور دلير
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

186 142 328 8 - 8 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور حیاتان  161700008 حیاتان  چاه  
و   د شړ
 فعال  دایم   سیمو

801 628 1,429 21 8 29 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور مراد بخش ویل  161700009 غشر  چاه  
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

299 279 578 13 - 13 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور تمیم انصار  161700010 بیدو چاه  
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

625 318 943 19 4 23 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  سه ذکور صدر آبادلی 161700011 صدر آباد  چاه  
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

537 340 877 17 2 19 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور ابوذر غفاری  161700012 طاغن آریق چاه  
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

276 172 448 9 - 9 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور ارنخر  161700013 ارنخر  چاه  
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

137 118 255 4 - 4 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور مرکز چاه  161700014 چاه  چاه  
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

211 94 305 9 - 9 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  فارس  لیسه ذکور سلمان  161700015 نیچکه چاه  
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

436 155 591 12 - 12 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور خواجه حسام الدین ویل  161700016 لوچک اری    غ  چاه  
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

147 132 279 7 - 7 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور قریش  161700017 قریش چاه  
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
150 114 264 6 - 6 

فیه  161700018 بازار چاه  چاه    ګډ اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور  اشر
و  د شړ
 فعال  جومات  سیمو

377 193 570 8 - 8 

 د هلکانو  ابتدائیه ړی عمویم زده ک ابتدایه ذکوربخت شاه  161700020 بخت شاه   چاه  
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
73 74 147 3 - 3 

 هلکانو د  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورسید عبدالصمد منصوری  161700021 بیدو چاه  
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

174 138 312 4 - 4 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور خواجه ویل  161900001 دلمرق  زارع
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

141 152 293 7 1 8 
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 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور بیضا  161900002 بیضا زارع
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
166 178 344 6 - 6 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور پخته گان  161900003 گان   بخته زارع
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

185 155 340 4 1 5 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خواجه روشناب   161900004 خیابک زارع
و  د شړ

 فعال  دایم   یموس
243 244 487 10 1 11 

 د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور امرخ  161900005 امرخ  زارع
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

594 - 594 10 - 10 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور مراد بخش ویل  161900006 بلوچ باال زارع
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

131 107 238 6 - 6 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور امام مهدی  161900007 دوقدشت بند ق زارع
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

213 132 345 5 1 6 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور عبدالگان  161900008 عبدالگان  زارع
و   د شړ
 فعال  دایم   سیمو

86 69 155 3 2 5 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور سید قاسم محمدی  161900009 بایه زارع
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

360 295 655 6 - 6 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور مير هاشم جان  161900010 نو آباد زارع
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

192 209 401 5 2 7 

 د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور ابوالقاسم بلخی  161900011 نوقخر  عزار 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

1,032 - 1,032 17 - 17 

 د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان  بر بر راحله  161900012 قزاق  زارع
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
- 676 676 2 7 9 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان محمد ابراهیم  161900013 چقرک  زارع
و  د شړ
   وسیم

 فعال  موقت 
307 304 611 4 3 7 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور مرغزار  161900014 مرغزار  زارع
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

348 305 653 8 6 14 

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خاتم االنبیا 161900015 بام شاخ نگاری  عزار 
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

274 241 515 9 1 10 

 ګډ ه متوسط  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور پسته کمر  161900016 پسته کمر  زارع
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

305 277 582 6 3 9 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور قلعه نورک  161900017 قلعه نورک  زارع
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

116 110 226 4 - 4 

زاب   زارع  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور خواجه احمد یسوی  161900018 مير
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

265 278 543 7 1 8 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان بلند اری    غ 161900019 بلند اری    غ زارع
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
458 504 962 6 4 10 

 نجونو  د  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان  امرخ  161900020 امرخ  زارع
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
- 388 388 - 8 8 

 د هلکانو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور سعد بن وقاض  161900021 قفاق  زارع
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
343 - 343 4 - 4 
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 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور ابوزر غفاري  161900022 پشت گردنه زارع
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

138 97 235 4 3 7 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  cbsمتوسطه ذکور كرسنگ  161900023 كرسنگ  زارع
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
135 145 280 3 1 4 

ی  161900024 ميانه بند عبدالگان  زارع  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور امام حسیر
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
152 127 279 1 2 3 

 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان دره كلمه  161900025 دره كلمه  زارع
و  د شړ
 ال فع خیمہ سیمو

80 85 165 3 - 3 

 ګډ متوسطه  ړی عمویم زده ک متوسطه ذکور امام باقر  161900026 بنوش زارع
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
153 120 273 4 - 4 

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورامام سجاد  161900028 میانه بند زارع
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
92 82 174 1 1 2 

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورابوحنیفه  161900029 شکوتل  زارع
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
42 36 78 4 - 4 

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان عمرفاروق  161900030 غوله بلوچ زارع
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
99 141 240 4 - 4 

 زارع
.دبسن.وتگاب  قرهخوال 

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورعثمان ذولنورین 161900031 شصت 
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
103 89 192 3 - 3 

ی  161900032 کپه قروغ زارع  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخاتم النبیر
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
53 58 111 - 1 1 

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان بوستانک  161900033 بلهاق  زارع
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
101 88 189 2 - 2 

یف ابتدایه ذکو  161900034 بدوق زارع  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  رمولوی محمد شر
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

112 83 195 3 - 3 

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان سلمان فارس  161900035 رمه ره زارع
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
63 83 146 3 - 3 

ی  161900036 بندک زارع المومنیر  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورامير
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
120 119 239 4 - 4 

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  احمدشاه مسعود ابتدائیه ذکور  161900037 خونابه  زارع
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
56 42 98 1 - 1 

 د هلکانو  دارالحفاظ  اسالیم زده کړی  دارالحفاظ ذکور خالد بن ولید  161900038 مرکز  ارعز 
و د شړ 
 فعال  نا معلوم  سیمو

- - - - - - 

ز   ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  قمشیل متوسطه ذکور   162000001 قمشیل  الير
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

145 97 242 3 1 4 

ز   ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور گزه سفیل  162000002 نره خیل  الير
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

158 123 281 4 - 4 

ز   ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور توغدانعیل  162000003 توغدانعیل  الير
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

217 116 333 3 - 3 

ز   ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور چهل خیل  162000004 چهل خیل الير
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

134 105 239 1 2 3 
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ز   ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  شدره متوسطه ذکور بی 162000005 بيشدره الير
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

184 109 293 3 3 6 

ز   ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور لقمان  162000006 لقمان  الير
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

139 88 227 1 1 2 

ز   ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور چغناق  162000007 چغناق  الير
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

162 93 255 3 - 3 

ز   ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور گزه علیا 162000008 مال جمعه خان  الير
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

133 107 240 3 2 5 

ز   ګډ متوسطه  ویم زده کړی عم متوسطه ذکور یکرویه 162000009 یکرویه الير
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

209 65 274 3 - 3 

ز   ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور امير عیل شير نواب   162000010 قزل قدوق  الير
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

123 77 200 3 - 3 

ز   ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور باورجر  162000011 باورجر  الير
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

137 88 225 3 2 5 

ز   ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور سمسای  162000012 سم سای  الير
و  د شړ
 فعال  جومات  سیمو

182 95 277 2 - 2 

ز   ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  آق شهیدابتدایه ذکور  162000013 آق شهید  الير
و  د شړ
 فعال  جومات  سیمو

192 132 324 2 1 3 

ز   ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورغرمیل  162000014 غرمیل  الير
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
150 96 246 3 - 3 

ز   ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورکورچه  162000015 کورچه  الير
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

131 66 197 2 1 3 

ز   ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورحیت عیل  162000016 حیت عیل  الير
و  د شړ
 فعال  جومات  سیمو

175 64 239 3 - 3 

ز   ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ربولک کوه ابتدایه ذکو  162000017 بولک کوه  الير
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

83 93 176 4 - 4 

ز   ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوربابه شمس الدین 162000018 بابه شمس الدین الير
و  د شړ
 فعال  دایم   وسیم

131 111 242 3 - 3 

ز   ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوررحیم بای  162000019 رحیم بای الير
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

156 93 249 3 - 3 

ز   د هلکانو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور  فاروقیه  162000020 چقناق  الير
و  د شړ
 فعال  جومات  سیمو

215 - 215 4 - 4 

ز   ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان احنف بن قیس 162000021 خربوزه خوری  الير
و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

148 82 230 2 - 2 

 

 

 



 خصوصی   -ونکو او ښوونکو لست کال د ښوونیزو مرکزونو، زده کو 1397د 

 

 کلۍ  ولسوایل 
ز مرکز   د ښوونی 

 کوډ
ز مرکز نوم   اقلیم  جنسیت ډول  پروګرام  د ښوونی 

ۍ 
د ودانز
 ډول 

 حالت
زده   

  -کوونک 
 هلکان 

زده   
  -کوونک 
  
 نجونز

زده   
  -کوونک 
 ټول  

ښوونک   
 نارینه   -

ښوونک   
 ښځینه   -

ښوونکي   
 ټول   -

مزار  
یف  شر

کارته صلح دروازه  
 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور خصوض مشعل بلخ  160100010 جمهوری 

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

          
224  

             
84  

          
308  

               
4  

             
21  

             
25  

مزار  
یف  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض امید افغان ترک  160100011 گذر کارته آریانا  شر

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
             
71  

             
48  

          
119  

             
13  

               
8  

             
21  

مزار  
یف  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض  ام البالد 160100014 ناحیه دهم شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

          
192  

             
85  

          
277  

               
5  

             
18  

             
23  

مزار  
یف یف   شر  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض المصطقی  160100015 مزار شر

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
             
69  

             
46  

          
115  

               
1  

             
12  

             
13  

مزار  
یف  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض صاقی   160100016 عقب گمرک  شر

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
          
364  

          
203  

          
567  

             
13  

             
32  

             
45  

مزار  
یف  160100017 چوک کفایت  شر

متوسطه ذکور خصوض  ارياناي  
 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  درخشان 

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

          
394  

          
133  

          
527  

               
8  

             
21  

             
29  

مزار  
یف  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض  ابن سينا بلخ 160100022 كارته آريانا  شر

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
          
558  

          
176  

          
734  

             
22  

             
24  

             
46  

مزار  
یف  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان خصوض  سيد الشهدا  160100023 9ناحيه  شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

          
390  

          
212  

          
602  

             
19  

             
25  

             
44  

مزار  
یف  160100025 مركز  شر

متوسطه ذکور خصوض  دانه هاي  
 ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  اميد 

و  د شړ
   سیمو

 موقت 
غير 
 فعال 

              
-    

              
-    

              
-    

              
-    

              
-    

              
-    

مزار  
یف  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض  خانه نور 160100095 كارته آريانا  شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

       
1,048  

          
426  

       
1,474  

             
27  

             
28  

             
55  

مزار  
یف  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض  راهدان  160100096 مركز  شر

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
       
1,079  

          
317  

       
1,396  

             
18  

             
18  

             
36  

مزار  
یف  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض  آذرخش  160100097 مركز  شر

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
          
228  

              
-    

          
228  

             
13  

               
5  

             
18  

مزار  
یف  شر

شهرك خالد بن 
 160100101 وليد

لیسه ذکور  خصوض  شهرک  خالد بن 
 ګډ لیسه عمویم زده کړی  وليد

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

          
582  

          
350  

          
932  

               
9  

             
34  

             
43  

مزار  
یف  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض مهر  160100102 کارته وحدت  شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

          
567  

          
436  

       
1,003  

             
28  

             
25  

             
53  

مزار  
یف  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض بلهیکا  160100104 کارته بخدی  شر

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
          
170  

          
103  

          
273  

               
7  

             
15  

             
22  

مزار  
یف  160100123 مركز  شر

ی  خصوض  ابوریحان    دارالمعلمیر
  
وبی  د ښوونکو روزنه  البير

دارالمعلم 
 ګډ ين 

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
             
21  

             
31  

             
52  

               
2  

               
5  

               
7  

مزار  
یف  160100124 ناحیه نهم شر

ی  خصوض خواجه عبدهللا   دارالمعلمیر
 د ښوونکو روزنه  انصاری  

دارالمعلم 
 ګډ ين 

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
             
63  

             
83  

          
146  

             
10  

               
4  

             
14  

مزار  
یف  160100125 ناحیه دوم شر

ی ذکور نمير سوم غازي امان   دارالمعلمیر
 د ښوونکو روزنه  هللا خان 

دارالمعلم 
 ګډ ين 

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
          
173  

             
57  

          
230  

             
16  

             
12  

             
28  



 کلۍ  ولسوایل 
ز مرکز   د ښوونی 

 کوډ
ز مرکز نوم   اقلیم  جنسیت ډول  پروګرام  د ښوونی 

ۍ 
د ودانز
 ډول 

 حالت
زده   

  -کوونک 
 هلکان 

زده   
  -کوونک 
  
 نجونز

زده   
  -کوونک 
 ټول  

ښوونک   
 نارینه   -

ښوونک   
 ښځینه   -

ښوونکي   
 ټول   -

مزار  
یف  د هلکانو  دارالعلوم  اسالیم زده کړی  دارالعلوم ذکور خصوض   مسلم  160100126 گذر پسته مزار  شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

          
128  

              
-    

          
128  

             
11  

               
2  

             
13  

مزار  
یف  160100135 نداره  شر

ی خصوض سید جمال الدین   دارالمعلمیر
 د ښوونکو روزنه  افغان 

دارالمعلم 
 ګډ ين 

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
             
35  

             
75  

          
110  

               
7  

               
6  

             
13  

مزار  
یف  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور خصوض رضوان  160100136 نداره  شر

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
          
366  

          
181  

          
547  

             
13  

             
19  

             
32  

مزار  
یف  160100137 مرکز  شر

دوم نوی   لیسه ذکور خصوض نمير
 ګډ لیسه یم زده کړی عمو  الفالح 

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
          
316  

             
59  

          
375  

               
5  

             
16  

             
21  

مزار  
یف  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض رهگشای نور  160100139 نداره  شر

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
          
256  

             
81  

          
337  

               
6  

             
16  

             
22  

مزار  
یف  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه  خصوض بهار اندیشه  160100140 مرکز  شر

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
          
539  

          
176  

          
715  

             
10  

             
30  

             
40  

مزار  
یف  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض راه نجات  160100149 مرکز  شر

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
             
85  

             
28  

          
113  

              
-    

             
10  

             
10  

مزار  
یف  160100150 مرکز  شر

مدرسه اسالیم ذکور دیتی خصوض  
 اسالیم زده کړی  پیام مسلم 

اسالیم  
 د هلکانو  مدرسه 

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
              
-    

              
-    

              
-    

              
-    

              
-    

              
-    

مزار  
یف  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض نسیم رحمت  160100151 مرکز  شر

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
          
464  

          
462  

          
926  

             
21  

             
20  

             
41  

مزار  
یف  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه خصوض ذکور زریاب  160100154 گذر قرغان  شر

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
          
339  

          
107  

          
446  

               
5  

             
13  

             
18  

مزار  
یف  160100156 3ناحیه  شر

ابتدایه خصوض ذکورمخدوم قیل  
 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  فراغی 

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
          
112  

             
14  

          
126  

               
2  

             
12  

             
14  

مزار  
یف  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض راه نور  160100157 1ناحیه  شر

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
          
256  

             
57  

          
313  

               
5  

             
16  

             
21  

مزار  
یف  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه خصوض ذکور تابش نور  160100160 ناحیه ششم  شر

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
          
364  

          
203  

          
567  

               
4  

             
31  

             
35  

مزار  
یف  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  ذکور خصوض فطرت  متوسطه 160100161 ناحیه هشتم  شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

          
185  

          
104  

          
289  

               
6  

             
10  

             
16  

مزار  
یف  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض فردوس  160100162 دهم  شر

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
             
88  

             
65  

          
153  

              
-    

               
9  

               
9  

مزار  
یف  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض شهریار  160100166 چتگری شر

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
          
159  

             
95  

          
254  

               
1  

             
12  

             
13  

مزار  
یف  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض نقشبندی  160100168 ناحیه سوم  شر

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
             
57  

             
23  

             
80  

              
-    

             
10  

             
10  

مزار  
یف ر  160100175 ناحیه دهم شر

ُ
 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض د

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
          
158  

          
110  

          
268  

               
4  

               
9  

             
13  

مزار  
یف ی  160100176 ناحیه دوم شر  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض سالم سير

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

          
122  

             
56  

          
178  

               
1  

             
21  

             
22  

مزار  
یف  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض دنیای تفکر  160100178 ناحیه نهم شر

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
          
143  

             
53  

          
196  

               
3  

             
14  

             
17  



 کلۍ  ولسوایل 
ز مرکز   د ښوونی 

 کوډ
ز مرکز نوم   اقلیم  جنسیت ډول  پروګرام  د ښوونی 

ۍ 
د ودانز
 ډول 

 حالت
زده   

  -کوونک 
 هلکان 

زده   
  -کوونک 
  
 نجونز

زده   
  -کوونک 
 ټول  

ښوونک   
 نارینه   -

ښوونک   
 ښځینه   -

ښوونکي   
 ټول   -

مزار  
یف ی ذکورخصوض جیحون  160100179 ناحیه دوم شر  د ښوونکو روزنه  دارالمعلمیر

دارالمعلم 
 ګډ ين 

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
          
106  

             
89  

          
195  

               
8  

             
10  

             
18  

مزار  
یف  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه خصوض ذکور نردبان  160100180 کارته نور خدا  شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

          
158  

             
91  

          
249  

               
7  

             
16  

             
23  

مزار  
یف  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه خصوض نسوان رهنورد بلخ  160100181 آریانا  شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

          
564  

          
213  

          
777  

             
11  

             
24  

             
35  

مزار  
یف آباد   شر  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه خصوض ذکورنیکان  160100182 فقير

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
          
407  

          
204  

          
611  

             
13  

             
21  

             
34  

مزار  
یف  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور خصوض شب معراج  160100183 زراعت  شر

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
          
214  

          
114  

          
328  

             
11  

             
10  

             
21  

مزار  
یف  160100184 گذراستالقی ها  شر

خصوض زید بن مدرسه اسالیم نسوان 
 اسالیم زده کړی  ثابت 

اسالیم  
 ګډ مدرسه 

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
             
75  

             
38  

          
113  

               
8  

               
4  

             
12  

مزار  
یف  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض ندای بدر  160100185 گذر بابه قمير  شر

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
          
248  

             
63  

          
311  

             
11  

               
6  

             
17  

مزار  
یف  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه خصوض  نسوان بلخ بایم  160100186 ناحیه دهم  شر

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
          
104  

             
58  

          
162  

               
1  

             
14  

             
15  

مزار  
یف  160100190 سجادیه شر

لیسه نسوان  خصوض نمير اول کمک 
 د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  به معارف افغانستان 

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
              
-    

          
290  

          
290  

              
-    

             
13  

             
13  

مزار  
یف  160100192 دشت شور  شر

ابتدایه ذکورخصوض تابش نور نمير  
 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  دوم

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
          
130  

             
59  

          
189  

               
2  

             
16  

             
18  

مزار  
یف  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض رشاد انادلو  160100193 کارته زراعت  شر

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
          
272  

             
91  

          
363  

             
20  

             
17  

             
37  

مزار  
یف  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض المعتصم  160100194 پروژه نضت آباد شر

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
          
124  

          
113  

          
237  

               
5  

               
7  

             
12  

مزار  
یف  شر

پروژه خالد ابن  
 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض تابش نور   160100195 ولید

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

          
364  

          
208  

          
572  

               
4  

             
31  

             
35  

مزار  
یف  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض نام آوران  160100196 کارته زراعت  شر

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
             
37  

             
22  

             
59  

               
2  

             
12  

             
14  

مزار  
یف  160100197 چهاراه محب  شر

ابتدایه ذکورخصوض شمس لندن  
 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  اکادیم نمير نهم

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
          
129  

          
110  

          
239  

               
1  

             
15  

             
16  

مزار  
یف  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض رهیاب هدا  160100198 گذر شور تاگذار  شر

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
          
246  

             
98  

          
344  

               
8  

             
14  

             
22  

مزار  
یف  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدائیه ذکور خصوض آریا فر  160100200 ندارد شر

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
             
19  

             
12  

             
31  

              
-    

               
8  

               
8  

مزار  
یف  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدائیه ذکورخصوض عیل بابا  160100201 کارته خراسان  شر

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
             
25  

             
10  

             
35  

              
-    

               
5  

               
5  

مزار  
یف  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدائیه خصوض مهر نمير دوم  160100202 شهرک الزهرا  شر

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
             
98  

             
97  

          
195  

               
7  

               
7  

             
14  

مزار  
یف یز آباد شر ی  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدائیه خصوض نارون  160100203 عير

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
             
79  

             
25  

          
104  

               
3  

               
8  

             
11  



 کلۍ  ولسوایل 
ز مرکز   د ښوونی 

 کوډ
ز مرکز نوم   اقلیم  جنسیت ډول  پروګرام  د ښوونی 

ۍ 
د ودانز
 ډول 

 حالت
زده   

  -کوونک 
 هلکان 

زده   
  -کوونک 
  
 نجونز

زده   
  -کوونک 
 ټول  

ښوونک   
 نارینه   -

ښوونک   
 ښځینه   -

ښوونکي   
 ټول   -

مزار  
یف  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدائیه ذکور خصوض برنا بایم 160100215 حیات  شر

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
             
28  

             
22  

             
50  

               
1  

               
8  

               
9  

مزار  
یف  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  2ابتدائیه خصوض ذکور آذرخش نمير  160100216 ناحیه سوم  شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

             
63  

               
9  

             
72  

             
10  

               
1  

             
11  

مزار  
یف  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  7ابتدائیه خصوض ذکور رهنورد نمير  160100217 یولمرب  شر

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
             
37  

             
14  

             
51  

               
4  

             
12  

             
16  

مزار  
یف  د نجونو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدائیه خصوض نسوان آریا مهر  160100218 کارته صلح  شر

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
             
16  

             
22  

             
38  

              
-    

               
3  

               
3  

مزار  
یف  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدائیه خصوض ذکور سلطان راضیه  160100219 مارمل  شر

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
          
112  

             
42  

          
154  

               
1  

             
14  

             
15  

مزار  
یف  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدائیه خصوض ذکور نادر نوابر  160100220 کارته ایشابی  شر

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
             
36  

             
22  

             
58  

               
2  

               
6  

               
8  

مزار  
یف  160100221 کمربند بابه یادگار شر

ابتدائیه خصوض ذکور تابش نور نمير  
 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  سوم 

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
             
33  

             
15  

             
48  

              
-    

               
6  

               
6  

مزار  
یف  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ذکور آرمان بلخابتدائیه خصوض  160100222 دشت شور  شر

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
             
90  

             
37  

          
127  

               
4  

               
5  

               
9  

مزار  
یف  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدائیه خصوض ذکورموالعیل بلخ  160100223 آریانا  شر

و   د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
             
25  

               
5  

             
30  

               
1  

               
8  

               
9  

مزار  
یف  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدائیه خصوض ذکور راه تکامل بلخ  160100224 سجادیه شر

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
             
77  

             
54  

          
131  

               
2  

               
4  

               
6  

مزار  
یف  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  6ابتدائیه خصوض ذکور رهنورد نمير  160100225 ظهرالدین  شر

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
             
21  

               
8  

             
29  

               
8  

               
8  

             
16  

مزار  
یف  160100226 کارته اتفاق  شر

ابتدائیه خصوض ذکور رهنورد نمير  
 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  سوم 

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

             
83  

             
75  

          
158  

               
8  

             
15  

             
23  

مزار  
یف  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  8ابتدائیه خصوض ذکور رهنورد نمير  160100227 چغدک  شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

             
14  

               
5  

             
19  

               
6  

               
7  

             
13  

مزار  
یف  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدائیه خصوض محمد اسلم حدید  160100228 پروژه همدرد شر

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
             
12  

             
12  

             
24  

               
1  

               
4  

               
5  

مزار  
یف  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  لخ ابتدائیه خصوض ذکور کیمیاگرب 160100229 کارته مير ویل  شر

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

          
138  

             
46  

          
184  

               
4  

             
11  

             
15  

مزار  
یف  شر

کارته ظهرالدین  
 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدائیه خصوض ذکور افق روشن 160100230 فاریابر 

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
          
124  

             
66  

          
190  

               
5  

             
17  

             
22  

مزار  
یف زا قاسم  شر  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدائیه خصوض ذکور مختار  160100231 مير

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

             
30  

             
14  

             
44  

               
2  

             
11  

             
13  

مزار  
یف  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدائیه خصوض ذکور ارتقا دانش  160100232 بابه قمير  شر

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
               
8  

               
6  

             
14  

              
-    

               
6  

               
6  

مزار  
یف  شر

پشت سیلو چوک  
 اسالیم زده کړی  مدرسه خصوض ذکور نتر کریم 160100233 شمع 

اسالیم  
 د هلکانو  مدرسه 

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

             
13  

              
-    

             
13  

               
2  

              
-    

               
2  

مزار  
یف  160100234 کارت وحدت  شر

ت   مدرسه خصوض نسوان حضی
 اسالیم زده کړی  خدیجه 

اسالیم  
 د نجونو  مدرسه 

و  د شړ
 فعال  دایم   سیمو

              
-    

             
18  

             
18  

              
-    

               
2  

               
2  



 کلۍ  ولسوایل 
ز مرکز   د ښوونی 

 کوډ
ز مرکز نوم   اقلیم  جنسیت ډول  پروګرام  د ښوونی 

ۍ 
د ودانز
 ډول 

 حالت
زده   

  -کوونک 
 هلکان 

زده   
  -کوونک 
  
 نجونز

زده   
  -کوونک 
 ټول  

ښوونک   
 نارینه   -

ښوونک   
 ښځینه   -

ښوونکي   
 ټول   -

مزار  
یف  د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  5ابتدائیه ذکور خصوض رهنورد نمير  160100236 کارته شفاخانه  شر

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
             
11  

               
7  

             
18  

               
1  

               
3  

               
4  

مزار  
یف  د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  4ابتدائیه ذکور خصوض رهنورد نمير  160100237 سید آباد شر

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
             
15  

              
-    

             
15  

              
-    

               
5  

               
5  

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض  الفالح  160200029 بابه يادگار  نهرشاه  
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
          
117  

             
36  

          
153  

               
5  

             
13  

             
18  

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض اخگر  160200057 عیل آباد   نهرشاه  
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
          
311  

          
147  

          
458  

             
13  

             
11  

             
24  

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان خصوض  ليسه اقبال  160200064 کارته ظهرالدین  نهرشاه  
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
          
330  

          
307  

          
637  

             
14  

             
37  

             
51  

 ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض نوی الفالح  160200065 نداره  نهرشاه  
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
          
362  

          
103  

          
465  

             
14  

             
26  

             
40  

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض فرهیختگان  160200071 سیاه گرد نهرشاه  
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
             
66  

             
52  

          
118  

              
-    

               
9  

               
9  

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابندائیه خصوض گوهر نور  160200074 عیل آباد  نهرشاه  
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
             
96  

             
68  

          
164  

               
6  

               
6  

             
12  

دولت 
 160500032 دولت آباد  آباد

ی ذکورخصوض    دارالمعلمیر
بلخی   د ښوونکو روزنه  ابومعشر

ارالمعلم د
 ګډ ين 

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
             
96  

             
24  

          
120  

               
7  

              
-    

               
7  

 160600055 بلخ  بلخ
دوم ابتکار   ابتدایه خصوض ذکورنمير

 ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  نوین  
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
             
36  

               
8  

             
44  

               
4  

               
3  

               
7  

 160600058 مرکز  بلخ
تربیه معلم خصوض نسوان سیمای  

 د ښوونکو روزنه  افغان 
دارالمعلم 

 ګډ ين 
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
             
48  

             
99  

          
147  

             
13  

               
7  

             
20  

چاربول 
 160700039 آق تپه ک 

ی نسوان خصوض غازی    دارالمعلمیر
 د ښوونکو روزنه  امان هللا خان 

دارالمعلم 
 ګډ ين 

و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
             
30  

             
36  

             
66  

               
7  

               
6  

             
13  

ی ذکورخصوض نخلستان  160900056 بازار شولگره شولگره  د ښوونکو روزنه  دارالمعلمیر
دارالمعلم 

 ګډ ين 
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
             
71  

             
12  

             
83  

             
11  

               
2  

             
13  

تان   ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور خصوض امو  161600005 شچاه  حير
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
          
110  

             
30  

          
140  

               
1  

               
9  

             
10  

تان   ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  2ابتدائیه خصوض ذکور رهنورد نمير  161600009 مرکز  حير
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
          
166  

             
30  

          
196  

               
9  

             
11  

             
20  

 161700019 مرکز  چاه  
ی ذکورخصوض  نمير    2دارالمعلمیر

 د ښوونکو روزنه  غازی امان هللا خان 
دارالمعلم 

 ګډ ين 
و  د شړ
   سیمو

 فعال  موقت 
             
63  

             
64  

          
127  

               
8  

               
7  

             
15  

 


