
  

 

 د هرات
 والیت 



 

 

 

 

 

  

 ل ید حالت تحل ېد پوهن  تید هرات ول " 

 

تنه زده کوونکي   830,088  ولټ  ېکال ک  1397  هرات په  د

چ د  ې لري  دولتي    یېتنه    752,931  خه څ  ېجمل  ې له  په 

  343,451تنه هلکان او     409,480مرکزونو  )  زویوونښ

 زویوونښپه خصوصي    ییتنه    77,157او    ې( کېتنه نجون

  ې ( کېتنه نجون  32,306تنه هلکان او     44,851مرکزونو )

 دي.  تبوخ هړپه زده ک

په    ادی کوونکي  زده  ک  زویوونښ  1,209شوي   ېمرکزونو 

ه باب  41  و،ړبابه د عمومي زده ک  1,147  ېجمل  ېد د  ی)چ

  ک ید ل  4او    ېد روزن  وونکوښ بابه د    17  و،ړد اسالمي زده ک

  ې بوخت دي. د د   هړمرکزونه دي( په زده ک  ړې لوست زده ک

  ځې وایفعال او    یېبابه    1,177  خهڅمرکزونو    زویوون ښ  ولوټ

په    ې ریغ  یېبابه    32 په   ېمرکزونو ک  ویشو  اد یفعال دي. 

 نهینار  یېتنه    9,668  ېچ  وونکيښتنه    20,186  ولډ  زیولټ

تنه په دولتي او   15,544دي )  نهښځی  یېتنه    10,518او  

او روزنه   وونهښ( په  ېتنه په خصوصي مرکزونو ک  4,642

 بوخت دي.

 ا یاو    وارلسڅد    یې  وونکيښ  صدیف  66  ېده چ  ړو  ېادونی  د

ک  ېدد   زده  پورته  همدارن  لري  ړېنه    صد یف  52  هګ او 

 دي.   نهیښځ  یی وونکيښ

وال  د په  دا  زیوونښ  صدی ف  50  ېک  تیهرات    مي یمرکزونه 

 یې  ېزده کوونک   صدیف  2ده چه    ړو  ېادونیاو د    ېلر  ۍودان

   کوي. "  ړېزده ک ېپه ازاده فضاک

نقشه وید ولسوال تید هرات ول   

 ژندنه ی پ  تیول  د هرات " 

 

د طول البلد پر   ېک  یځدیپه شمال لو  وادید ه  ت یهرات وال  د

  45درجو او    34او د عرض البلد پر    قویدق  20درجو او    26

متره مربع   لویک  55,868.5  تی. دا والیپروت د  یباند  قویدق

د ترکمنستان    ، ېک  یځدیسره په لو  رانید ا  ې مساحت لري چ

  س ی، بادغد غور  ېنورو دوو خواوو ک  او په  ېسره په شمال ک

 سره پوله لري.  تونویفراه وال او

  ار ښد هرات    یېمرکز    ېاداري واحدونه لري چ  15  تیوال  دا

. د يیږتنو ته رس  2,140,662نفوس    ولټ  تیوال  ې. د دید

تار   تیهرات وال د  افغانستان    ې چ  ی د  خهڅ  تونویوال  ېخید 

 نيیربي سرچغ  نيځی.  يیږته رس  انایآر  خيیتار  یې  یښېر

 . " ید ړیک  ادیپه نوم  ایهرات د آر خيیتار



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 د زده کوونکو معلومات



 

  

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

هلکان 66,993 62,761 55,216 56,078 47,657 41,665 35,935 26,440 21,023 16,029 12,675 10,762 447 650

نجونې 53,213 49,067 43,083 43,425 38,476 36,184 31,140 23,375 18,198 14,093 12,354 10,296 1,414 1,439

ټول 120,206 111,828 98,299 99,503 86,133 77,849 67,075 49,815 39,221 30,122 25,029 21,058 1,861 2,089

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 430,959 21,517 877 978

نجونې 363,483 8,791 2,494 989

 او جنسیت پر بنسټ کال زده کوونکي د پروګرام   1397د 

 

52,247 1,912 334 -

42,774 

883 

648 

75 

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 

  

 

67%

8%

26%

69%

7%

24%

کامیاب

ناکام

محروم

نجونې هلکان

 د جنسیت پر بنسټ کال د زده کوونکو  پایل    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

752,931 
91%

77,157 
9%

دولتي

خصوصي

74.1%

19.6%

2.2% 1.7% 2.4%

دایمی ودانۍ موقتی ودانۍ د جومات ودانۍ خیمه ازاده فضا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   د ښوونکو معلومات



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

د پروګرام او جنسیت پر بنسټ  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 8,906 570 169 23

ښځینه 10,194 223 80 21

/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   

 

15,544 
77%

4,642 
23%

دولتي خصوصي

کال د ښځینه ښوونکو سلنه د ولسوالیو پر بنسټ   1397د   

 

 

32.7% 33.0% 30.3% 3.9% 

  

 

 

6582 6643 6105 788 

 



  

 

و مرکزونو معلومات د ښوونی     



 

  

ښوونی   مرکزونه د پروګرام او ډول پر بنسټکال   1397د   

ښوونیز مرکزونه د ولسوالیو پر بنسټ کال  1397د   

 

کال ښوونی   مرکزونه د جنسیت پر    1397د 

 بنسټ

ښوونیز مرکزونه د ودانۍ د ډول پر بنسټ کال   1397د   

 

ښوونیز مرکزونه د شفټونو پر بنسټ کال   1397د   

 

32

3

6

8

9

4

356

302

489

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 ښوونی   مرکزونه   1397د  کال دولتی  

 

625 
52%

500 
41%

83 
7%

1 
0%

شفټه1

شفټه2

شفټه3

شفټه4

197
16%

143
12%

869
72%

د هلکانو د نجونو ګډ

1,021 
84%

188 
16%

دولتي خصوصي

50.2%

29.5%

8.7%

1.2%

7.1%
3.2%

سلنه

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



  

ښوونیز مرکزونه د زیربنا او اسانتیاوو پر بنسټ کال   1397د   

 

 

وسایلو معلومات ښوونیزو مرکزونو )متوسطه او لیسه( د  کال د    1397د   

ابونه د جنسیت پر بنسټ ښوونیزو مرکزونو تشنکال د    1397د   

 

74%; 146

71%; 102

45%; 389

26%; 51

29%; 41

55%; 480

د هلکانو

د نجونو

ګډ

نلری لری

ښوونیزو مرکزونو ودانۍ د جنسیت پر بنسټ کال د    1397د   

 

484

1028
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725

181

708
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100%

بریښنا اوبه د لوبو لوبغالۍ

لری نلری

305

315

157

209

241

265

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

د ساینس البراتوار

کتابتون

د کمپیوټر البراتوار

لری نلری

16%
107

21%
137

63%
419

7%
36

11%
60

82%
450

د نجونو د هلکانو ګډ

لری نلری



 

  

 

 ښوونی   شاخصونه



 

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

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

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

 

 

123.7 

144.9

نا خالص شمولیت نا خالص ج ب
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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 
 )  )دولتی

ۍ 
ودان 

لرونک 
دولتی  
 مرکزونه 

 نوم  د مرکزونو شمی  

   ټول نارینه ښځینه ټول نارینه ښځینه ټول
   ټول هلکان  نجون 

ي  خصویص  هلکان  نجون 
 ولسوایل دولتی

       
4,532  

       
2,860  

       
1,672  

     
15,654  

        
7,658  

       
7,996  

     
77,157  

  
32,306  

     
44,851  

            
752,931  

    
343,451  

    
409,480  

                       
548  

          
188  

       
1,021  

 ټول

       
4,261  

       
2,724  

       
1,537  

       
5,963  

        
4,011  

       
1,952  

     
67,199  

  
26,953  

     
40,246  

            
244,179  

    
120,550  

    
123,629  

                         
72  

          
158  

             
98  

 هرات

          
150  

            
90  

            
60  

       
2,057  

        
1,119  

          
938  

       
2,748  

     
1,083  

       
1,665  

            
120,317  

      
56,331  

      
63,986  

                       
114  

             
14  

          
148  

 انجيل

            
19  

               
4  

            
15  

       
1,041  

           
380  

          
661  

       
1,769  

        
562  

       
1,207  

              
63,330  

      
29,424  

      
33,906  

                         
78  

               
3  

             
95  

 گذره

              
-    

              
-    

              
-    

          
685  

           
126  

          
559  

              
-    

           -    
              

-    
              

39,486  
      

16,549  
      

22,937  
                         

25  
              

-    
             

57  
 پشتون زرغون 

               
2  

              
-    

               
2  

          
695  

           
197  

          
498  

          
755  

        
192  

          
563  

              
27,916  

      
13,611  

      
14,305  

                         
35  

               
1  

             
58  

 کرخ

              
-    

              
-    

              
-    

          
533  

           
159  

          
374  

              
-    

           -    
              

-    
              

18,321  
        

7,917  
      

10,404  
                         

18  
              

-    
             

65  
 گلران

            
68  

            
38  

            
30  

          
322  

           
138  

          
184  

       
3,324  

     
2,963  

          
361  

              
23,157  

        
8,872  

      
14,285  

                         
17  

               
6  

             
39  

 کهسان 

              
-    

              
-    

              
-    

          
612  

           
307  

          
305  

              
-    
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-    
              

28,016  
      

13,543  
      

14,473  
                         

29  
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56  
 غوريان 

              
-    

              
-    

              
-    

          
374  

           
193  

          
181  
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14,482  
        

6,875  
        

7,607  
                         

25  
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35  
 زنده جان 

              
-    
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247  

              
51  

          
196  
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           -    
              

-    
              

13,744  
        

5,574  
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14  
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65  
 ادرسکن

            
17  

               
2  

            
15  

          
644  

           
136  

          
508  

       
1,150  

        
512  

          
638  

              
32,833  

      
13,808  

      
19,025  

                         
18  

               
4  

             
44  

 اوبه 

              
-    

              
-    
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102  

              
11  

             
91  
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6,397  
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24  
 فرس  

              
-    

              
-    

              
-    

       
1,062  

           
390  

          
672  

              
-    

           -    
              

-    
              

62,679  
      

24,448  
      

38,231  
                         

44  
              

-    
          

117  
 شيندند 

 خالصه  یید احصائ ت ید هرات ول



 ښوونکي 
 )خصویص(

 ښوونکي 
 ( )دولتی 

 د زده کوونکو داخله 
 )خصویص(

 د زده کوونکو داخله 
 )  )دولتی

ۍ 
ودان 

لرونک 
دولتی  
 مرکزونه 

 نوم  د مرکزونو شمی  

   ټول نارینه ښځینه ټول نارینه ښځینه ټول
   ټول هلکان  نجون 

ي  خصویص  هلکان  نجون 
 ولسوایل دولتی

            
12  

               
1  

            
11  

          
210  

              
48  

          
162  

          
117  

          
23  

            
94  

                
8,414  

        
3,354  

        
5,060  

                            
9  

               
1  

             
20  

يف   چشت شر

              
-    

              
-    

              
-    

          
324  

              
50  

          
274  

              
-    

           -    
              

-    
              

13,630  
        

5,551  
        

8,079  
                            

8  
              

-    
             

28  
 کشک کهنه

               
3  

               
1  

               
2  

          
783  

           
342  

          
441  

             
95  

          
18  

            
77  

              
36,030  

      
15,537  

      
20,493  

                         
36  

               
1  

             
72  

کشک )رباط  
 )  
 

 سنگ

 



 دولتی   -کال د ښوونیزو مرکزونو، زده کوونکو او ښوونکو لست  1397د 

 کل ولسوایل 
د ښوونی   مرکز  

 کوډ
 اقلیم  جنسیت ل ډو  پروګرام  د ښوونی   مرکز نوم 

ۍ 
د ودان 
 ډول 

 حالت
زده کوونک   

 هلکان   -
زده کوونک   

-    
 نجون 

زده کوونک   
 ټول   -

  -ښوونک   
 نارینه  

  -ښوونک   
 ښځینه  

  -ښوونکي   
 ټول  

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور اخوان  200100001 7جاده ابرشم  هرات    74               57               17               3,709         1,846         1,863        فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان  برامان  200100008 نداره  هرات     د شړ
  31               31                 -                1,165         1,165           -               فعال  موقت 

و سیمو  د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورنسوان بی بی شهر بانو  200100009 محله نو  هرات    10               10                 -                702              -                702           فعال  دایم   د شړ

ا با 200100010 شهرک مجاهدین هرات  و سیمو  د نجونو  ابتدائیه عمویم زده کړی  تدایه نسوان خدیجه الکبی   18               18                 -                816            816              -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  متوسطه  عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان  بی بی خورشید  200100011 ناحیه سوم  هرات    21               19               2                 1,008         1,008           -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوراستاد خلیل هللا خلیل  200100012 قلعه شاطر  هرات    73               60               13               3,028         1,416         1,612        فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشهید حفیظ هللا افضل  200100013 12ناحیه  هرات     د شړ
  9                   -                9                 1,130           -                1,130        فعال  موقت 

یف  هرات  ویس شهید  200100038 گذر گاه شر و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان مبر   29               29                 -                961            961              -               فعال  دایم   د شړ

ین عظیم 200100043 ناحیه نهم هرات  و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  متوسطه ذکور شبر   21               19               2                 1,237         555            682           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان کارته امیر   200100044 کارته امیر   هرات    72               2                 70               2,975         2,975           -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور هریوا  200100050 درب قندهار  هرات     د شړ
  59               27               32               1,372           -                1,372        فعال  موقت 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور محله عرب  ها  200100051 عرب  ها  هرات    34               27               7                 1,894         946            948           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  طه ذکور کارته وسمت 200100052 کارته   هرات    44               28               16               2,741           -                2,741        فعال  دایم   د شړ

  74               74                 -                3,112         3,112           -               فعال  دایم   سیمو و د شړ  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان مولوی عبدالعل شاه توخ   200100053 12ناحیه  هرات 

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان رازی  200100054 ناحیه اول  هرات     د شړ
  40               40                 -                1,048         1,048           -               فعال  موقت 

یف  ناحیه هشت   هرات  ویس شهید لیسه ذکور   200100055 گازرگاه شر و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  مبر   24               13               11               1,050           -                1,050        فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور موفق  200100057 جاده کج باغچه مهب   هرات     د شړ
  39               31               8                 1,734         790            944           فعال  موقت 

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  دالواسع جبل لیسه ذکور موالناعب 200100058 ناحیه پنجم جاده عید گاه هرات    89               55               34               2,605           -                2,605        فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان محجوبه هروی  200100059 جاده مخابرات  هرات    89               86               3                 1,990         1,990           -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خواجه عبدهللا انصاری  200100060 ناحیه هرات  هرات    26               12               14               522              -                522           فعال  دایم   د شړ

من حیاب   200100061 ناحیه پنجم هرات  و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان مبر   53               51               2                 1,500         1,500           -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان امبر عل شبر نواب   200100062 ناحیه هشتم هرات    116            116              -                3,019         3,019           -               فعال  دایم   د شړ

  هللا افضل   200100063 حوض کرباس  هرات 
و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور شهيد صف    88               53               35               4,156         95               4,061        فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خواجه محمد تاک  200100064 ناحیه سوم  هرات    105            70               35               4,272           -                4,272        فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور باغ نظر گاه  200100065 باغ نظر گاه هرات    42               29               13               1,178           -                1,178        فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور سیف   200100066 ناحیه دهم هرات    110            26               84               6,014           -                6,014        فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  جربوی نسوان لیسه نسوان ت 200100067 باغ آزادی هرات    121            121              -                3,875         3,875           -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور غالم نقشبند دشت   200100068 زمان آباد هرات    24                 -                24               1,093           -                1,093        ال عف دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور انقالب  200100069 باغچه مهب   هرات    92               29               63               3,998           -                3,998        فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان گوهر شاد 200100070 ناحیه اول  هرات    298            298              -                6,116         6,116           -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور باباخی  200100071 ناحیه نهم هرات    51               11               40               2,707           -                2,707        فعال  دایم   د شړ

  155            155              -                6,113         6,113           -               فعال  دایم   و سیمو شړ د  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان موالناعبدهللا  هاتف   200100072 ناحیه چهارم   هرات 

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان آتون هروی  200100073 ناحیه چهارم  هرات    82               19               63               2,475         2,475           -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور سلطان غیاث الدین غوری  200100074 ناحیه اول  هرات    182            92               90               6,867           -                6,867        فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان ملکه جالل  200100075 ناحیه دوم ت هرا   89               88               1                 2,808         2,551         257           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه  زده کړی ویمعم عبدالرحمن جایم لیسه ذکور موالنا  200100076 ناحیه سوم  هرات    78               27               51               3,197           -                3,197        فعال  دایم   د شړ
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و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور امبر عل شبر نواب   200100077 ناحیه هشتم هرات    88               60               28               2,750           -                2,750        فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور ذکورهاتف   200100078 ناحیه چهارم  هرات    136            75               61               4,622           -                4,622        فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور فتح  200100079 نو آباد ناحیه شش  هرات    137            61               76               6,355           -                6,355        فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  فتح  نسوان لیسه  200100080 ناحیه ششم هرات    179            178            1                 7,947         7,947           -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور استقالل  200100081 ناحیه پنجم هرات    55               35               20               1,962           -                1,962        فعال  دایم   د شړ

ت عمر فاروق  200100082 شال بافان  هرات  و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور حض    54               41               13               2,771           -                2,771        فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکوربالیان  200100083 بکر آباد هرات    30               17               13               1,342           -                1,342        فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  گینهورپل رنلیسه ذک 200100084 ناحيه ششم هرات    72               30               42               5,717           -                5,717        فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان پل رنگینه 200100085 ناحیه ششم هرات    130            28               102            4,889         4,889           -               فعال  دایم   د شړ

 هرات 
ناحیه هشتم شمال جوی نو  

یف  و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکوراستادفکری سلجوق   200100086 دشت گازرگاه شر   65               27               38               2,342           -                2,342        فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور استاد صالح الدین سلجوق   200100087 ناحیه هفتم هرات    102            56               46               3,893           -                3,893        فعال  دایم   د شړ

 عطا  200100088 ناحیه نهم هرات 
 

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور بابا زنگ   49               22               27               2,728           -                2,728        فعال  خیمہ د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  حمد قناد ان سید ملیسه نسو  200100089 12محله بابا خی ناحیه هرات    73               73                 -                3,402         3,402           -               فعال  دایم   د شړ

وز آباد  هرات  و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان سیف   200100090 ناحیه دهم فبر   119            118            1                 4,490         4,490           -               فعال  دایم   د شړ

 ذکور سواد حیاب  مکتب سواد حیاب    200100091 مرکز شهر  هرات 
د لیک لوست زده  

 کړی
د لیک لوست زده  

و سیمو  ګډ کړی مکتب     د شړ
  38               17               21               1,686         823            863           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان سپیر  ادی  200100092 ناحیه دوم هرات     د شړ
  60               59               1                 2,719         2,719           -               فعال  موقت 

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان مهری  200100094 شهر نو هرات    201            201              -                5,596         5,596           -               فعال  دایم   د شړ

ئیل ناحیه  هرات  ئیل 200100095 ۹شهرک جبی و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان جبی   119            56               63               6,324         6,324           -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور تجربوی 200100096 ناحیه پنجم هرات    88               57               31               3,056           -                3,056        فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور پایان آب  200100101 ناحیه دهم هرات    35               17               18               3,119           -                3,119        فعال  دایم   د شړ

ئیل ناحیه  هرات  ئیل 200100102 ۹جبی و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکورجبی   79               1                 78               4,889           -                4,889        فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان افغان ترک  200100103 مرکز  هرات    6                 6                   -                205            205              -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور افغان ترک  200100104 مرکز  هرات    34                 -                34               363              -                363           فعال  دایم   د شړ

 عطا  200100107 ناحیه نهم هرات 
 

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان بابا زنگ   76               76                 -                2,786         2,786           -               فعال  خیمہ د شړ

ت عمر فاروق  200100110 ناحیه هفتم هرات  و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان حض    87               5                 82               3,604         3,604           -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  کری سلجوق   ن استاد فلیسه نسوا 200100111 ناحیه هشتم هرات    83               83                 -                2,347         2,347           -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان بی بی عایشه صدیقه )رض(  200100112 ناحبه دهم هرات    43               43                 -                2,878         2,878           -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان استقالل  200100113 باغدشت  هرات    56               56                 -                1,683         1,683           -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان شهید دشت   200100114 زمان آباد هرات    29               8                 21               1,244         1,244           -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان حوض کرباس  200100115 حوض کرباس  ات هر    90               89               1                 4,897         4,897           -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان باغ نظر گاه  200100121 نداره  هرات    48               47               1                 1,511         1,511           -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور سید محمد قناد  200100124 13محل حاخی عباس ناحیه هرات    57               25               32               3,210           -                3,210        فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان باباخی  200100125 محل باباخی  هرات    50               49               1                 2,424         2,424           -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ دارالمعلمیر   د ښوونکو روزنه  نسوان تربیه معلم   200100168 باغ نظر گاه هرات    76               36               40               1,412         1,277         135           فعال  دایم   د شړ

ی 200100170 ناحیه دوم هرات  و سیمو  د هلکانو  دارالعلوم  اسالیم زده کړی  ف دارالعلوم ذکور جامع شر   40                 -                40               928              -                928           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ دارالعلوم  اسالیم زده کړی  دارالعلوم ذکورغیاثیه 200100171 ناحیه دوم هرات    271            126            145            12,745       4,697         8,048        فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  دارالعلوم  اسالیم زده کړی  دارالعلوم ذکور فخرالمدارس  200100172 ناحیه نهم هرات    38                 -                38               947              -                947           فعال  دایم   د شړ
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و سیمو  ګډ دارالعلوم  اسالیم زده کړی  دارالعلوم نسوان امام صادق  200100173 ناحيه اول  هرات     د شړ
  21               17               4                 921            497            424           فعال  موقت 

عبدالواحد شهید 200100176 ناحیه هفتم هرات  و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور سلطان مبر    د شړ
  53               46               7                 2,344         1,136         1,208        فعال  موقت 

و سیمو  د هلکانو  اظ دارالحف اسالیم زده کړی  دارالحفاظ ذکور مرکزی  200100177 ناحیه نهم هرات     د شړ
  17                 -                17               516              -                516           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  شتی لیسه جایم   200100179 شاروال  هرات     د شړ
  23               7                 16               682            179            503           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور استاد عبدالواحد بهره 200100184 گذر حکیم آباد هرات     د شړ
  6                 6                   -                523            269            254           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورکالب  200100208 12ناحیه  هرات     د شړ
  24               24                 -                684            297            387           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  اجه رخبند و ابتدایه نسوان خ  200100211 خواجه رخبند ناحیه هفت   هرات     د شړ
  9                 8                 1                 427            236            191           فعال  موقت 

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکورعبدالیع شاه توخ   200100213 امام فخر رازی   هرات    62               44               18               2,984           -                2,984        فعال  یم  دا د شړ

و سیمو  ګډ اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور امام جعفر  200100220 مرکز   هرات     د شړ
  7                 4                 3                 651            345            306           فعال  موقت 

اب الدین جایم  200100222 حکیم اباد هرات  و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان  خواجه مبر   13               8                 5                 3,609         2,044         1,565        فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشهید فوزیه   200100258 جاده سید اخب  آغا   هرات     د شړ
  19               19                 -                760            376            384           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه ویم زده کړی مع ابتدایه ذکورابدال  200100259 ناحیه یازده  هرات     د شړ
  6                 6                   -                867            339            528           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورهالل جغتاب    200100260 سید اباد  هرات     د شړ
  17               14               3                 944            462            482           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوراستاد محمد رحیم الال   200100261 ناحیه ششم  هرات     د شړ
  20               20                 -                1,473         728            745           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوراستاد محمد الدین فهیم  200100262 توحید  هرات     د شړ
  18               15               3                 855            419            436           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشهید مصطف  کاظم   200100263  کاظم  شهید مصطف   هرات     د شړ
  2                 2                   -                965            443            522           فعال  موقت 

و سیمو  د هلکانو  متوسطه  کړی   عمویم زده متوسطه ذکورنخبگان  200100269 شاروال ناحیه اول  هرات    5                 4                 1                 55                 -                55              فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  بی بی فاطمه الزهرا مدرسه اسالیم نسوان  200100272 0 هرات    2                 2                   -                405            405              -               فعال  م  دای د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  یعقوب محمدی ابتدائیه محمد  200100295 نهم شاروال محل لوگری ها  هرات     د شړ
  1                 1                   -                208            92               116           فعال  موقت 

 هرات 
چهاردهم شاروال، گذر  

و سیمو  د نجونو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدائیه عاصم 200100296 چاوب  در عراق    1                 1                   -                304            159            145           فعال  دایم   د شړ

 هرات 
جاده محبس داخل محبس 

 سواد حیاب  )محبس(  200100297 هرات 
د لیک لوست زده  

 کړی
د لیک لوست زده  

و سیمو  د هلکانو  کړی مکتب     د شړ
  1                   -                1                 115              -                115           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  فیضمحمد کاتب  200100306 13محل انقالب ناحیه  هرات    4                 1                 3                 218            121            97              فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  اطفال  مرکزاصالح وتربیت 200100308 ناحیه اول  هرات    8                 2                 6                 65               10               55              فعال  دایم   د شړ

ئیل  هرات  ئیل 200100309 شهرک جبی  جبی
 سواد حیاب 

د لیک لوست زده  
 کړی

د لیک لوست زده  
و سیمو  د نجونو  کړی مکتب     د شړ

  1                 1                   -                75               75                 -               فعال  موقت 

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور غیبتان  200100327 غیبتان هرات    68               58               10               3,559         1,803         1,756        فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان  ناظم هروي  200200001 شهرك سعادت   انجيل   4                 2                 2                 638            284            354           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان قره قل  200200002 قره قل لجيان     -                  -                  -                220            117            103           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان خواجه شهاب  200200003 خواجه شهاب  انجيل   2                   -                2                 58               35               23              فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورچشمه ها  200200004 چشمه ها  انجيل   1                   -                1                 159            76               83              فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورمبر آباد چاهك  200200005 چاهک  انجيل     -                  -                  -                216            102            114           فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان کشک باد صباح 200200006 کشک انجيل   3                   -                3                 265            146            119           فعال  دایم   د شړ

ود  انجيل ود نسو  لیسه 200200007 خوشر و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  ان خوشر   7                 2                 5                 1,013         498            515           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان شمعان  200200009 شمعان  انجيل   21               12               9                 918            412            506           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان رزشک   200200010 رشک ز  انجيل   6                 1                 5                 364            145            219           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورحصه دو صالح آباد  200200011 صالح آباد  انجيل   8                   -                8                 451              -                451           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ایه نسوان آب جلیل تداب 200200012 آب جلیل  انجيل   4                   -                4                 343            171            172           فعال  دایم   د شړ



 کل ولسوایل 
د ښوونی   مرکز  

 کوډ
 اقلیم  جنسیت ل ډو  پروګرام  د ښوونی   مرکز نوم 

ۍ 
د ودان 
 ډول 

 حالت
زده کوونک   

 هلکان   -
زده کوونک   

-    
 نجون 

زده کوونک   
 ټول   -

  -ښوونک   
 نارینه  

  -ښوونک   
 ښځینه  

  -ښوونکي   
 ټول  

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان جایه 200200013 جابه انجيل   5                 3                 2                 312            221            91              فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور قلعه حبیب خان  200200014 قلعه حبیب خان  انجيل   2                 1                 1                 489            250            239           فعال  ازاده فضا  د شړ

ویس  200200015 فوالد آباد انجيل و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان نسوان شهید مبر    د شړ
  2                 1                 1                 161            88               73              فعال  موقت 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان اسحاق آباد  200200016 اسحاق آباد  انجيل   6                 4                 2                 806            222            584           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ب ابتدایه نسوان چشمه یعقو  200200017 چشمه یعقوب  انجيل    د شړ
  1                   -                1                 89               36               53              فعال  موقت 

ان علیأ انجيل ان علیا 200200019 غبر  و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور غبر    38               37               1                 2,030         1,072         958           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان تالب علیأ 200200020 تالب علیأ انجيل   33               23               10               1,745         876            869           فعال  دایم   د شړ

یل ارباب محمد  انجيل یل ارباب محمد  200200021 جبی و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان جبی   3                 3                   -                218            120            98              فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورکاریز نو  200200022 کاریز نو  انجيل    د شړ
  7                 4                 3                 269            120            149           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوردور دوقارون  200200025 دور دوقارون  انجيل    د شړ
  5                 2                 3                 223            83               140           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  متوسطه ذکور شهرک آریانا  200200026 شهرک آریانا  انجيل   12               3                 9                 872            203            669           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور خواجه محمد کوه  200200031 شاری بره انجيل   7                   -                7                 270              -                270           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان نسوان شهزاده قاسم  200200032 صالح آباد  انجيل    د شړ
  1                 1                   -                277            114            163           فعال  موقت 

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  ته لیسه ذکور کار  200200033 کارته  انجيل   18               5                 13               698              -                698           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان مجاهد  200200034 نوآباد انجيل   22               10               12               743            359            384           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان پوران  200200035 پوران  انجيل   34               19               15               2,178         1,012         1,166        فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان دوغ آباد 200200036 دوغ آباد انجيل   12               5                 7                 395            176            219           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ لیسه ه کړی عمویم زد لیسه نسوان داش خانه 200200037 شهرک کوشش شهدا  انجيل   34               22               12               3,417         1,690         1,727        فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان عاشور آباد  200200038 عاشور آباد  انجيل   8                 2                 6                 574            249            325           فعال  دایم   د شړ

وزه  انجيل و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور امان  200200040 چهار باغ فبر   53               31               22               3,702         1,816         1,886        فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان سحر خبر   200200041 سحر خبر   انجيل   6                 3                 3                 554            290            264           فعال  دایم   د شړ

ان  انجيل ان  200200042 کمبر  و سیمو  ګډ طه متوس عمویم زده کړی  متوسطه ذکور کمبر    11               3                 8                 522            223            299           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور بادق  200200043 بادق انجيل   9                 2                 7                 341            152            189           فعال  دایم   د شړ

  200200044 جغاره انجيل
 

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور شیخ محمد عمر جغاره گ   30               17               13               1,507         758            749           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان ترک آباد 200200045 ک آباد ر ت انجيل   11               5                 6                 467            296            171           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان منصور آباد  200200046 جعفر آباد  انجيل   4                 3                 1                 466            225            241           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان نو آباد نقره   200200047 نو آباد نقره انجيل   5                 5                   -                189            115            74              فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور بلند شاه  200200048 بلند شاه انجيل   22               15               7                 796            349            447           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور دستگبر  200200049 دستگبر  انجيل   14               7                 7                 754            386            368           فعال  خیمہ د شړ

و سیمو  د نجونو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان رباط صالح آباد  200200050 رباط درویش مبر حیدر  انجيل   8                 4                 4                 277            277              -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان خواجه عبید هللا احراری  200200051 بزدانک حسن خان انجيل   15               2                 13               612            280            332           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان شای نو  200200052 شای نو  انجيل   20               9                 11               648            350            298           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور صوفیان  200200053 صوفیان  انجيل   22               12               10               634            326            308           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  خواجه کوزه گر ذکور   متوسطه 200200054 خواجه  انجيل    د شړ
  41               22               19               2,852         1,318         1,534        فعال  موقت 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور ده ازبک 200200055 ده ازبک انجيل   4                   -                4                 123            19               104           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  ن ده زیرک متوسطه نسوا 200200056 ده زیرک  انجيل   1                   -                1                 305            139            166           فعال  خیمہ د شړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان جلو ارچه  200200057 جلو ارچه  انجيل     -                  -                  -                1,459         727            732           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  متوسطه  عمویم زده کړی  اجه محمد کوه نسوان خو متوسطه   200200058 شادی بره انجيل   5                 3                 2                 236            236              -               فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  متوسطه ذکور مسلخ  200200059 مسلخ  انجيل   24               13               11               2,735         434            2,301        فعال  دایم   د شړ
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و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان ده شیخ  200200060 پروانه انجيل   7                 1                 6                 951            501            450           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور خواجه محمود شمف   200200061 هندوان  انجيل   26               14               12               781            345            436           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  ان کمر کالغ نسو  لیسه 200200062 کمر کالغ  انجيل   9                   -                9                 368            99               269           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان خواجه شبر  200200063 خواجه شبر  انجيل     -                  -                  -                126            53               73              ال عف دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور گرپه 200200064 گرپه  انجيل   9                 2                 7                 346            171            175           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور ادران  200200065 ادران  انجيل   23               11               12               1,218         585            633           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  ودنگر لیسه نسوان چ 200200066 چودنگر  انجيل   25               13               12               966            526            440           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور کشک اسحق  200200067 کشک انجيل   14               2                 12               635            306            329           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان ابو عل سینا  200200068 شادی جام  انجيل   16               5                 11               684            359            325           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان گرداب  200200069 گرداب انجيل   23               11               12               614            277            337           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان توبریان 200200070 توبریان  انجيل   23               13               10               1,166         617            549           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان فرک  200200071 فرک  انجيل   13               3                 10               612            279            333           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور نو بادام  200200073 نو بادام انجيل   12                 -                12               544              -                544           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور امام شش نور  200200074 باشان س خو  انجيل   17                 -                17               792              -                792           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  کانو هلد  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور ش آسیأ  200200075 ش آسیأ  انجيل   15                 -                15               855              -                855           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور نوین سفل 200200076 نوین  انجيل   19               7                 12               724              -                724           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان عقاب  200200077 کبابیان انجيل   25               25                 -                873            873              -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان لیسه شهدا  200200078 ش حسن خواجه   انجيل   14               1                 13               872            442            430           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ سهلی عمویم زده کړی  لیسه نسوان نوین علیأ  200200079 نوین علیأ انجيل   36               19               17               1,627         917            710           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان جهاد  200200080 ننگ آباد  انجيل   38               15               23               1,646         720            926           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور کهدستان  200200081 کهدستان  انجيل   18               6                 12               803              -                803           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور شیداب    200200082 شیداب   انجيل   4                 1                 3                 1,241         488            753           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان نو بادام  200200083 نو بادام انجيل   12               12                 -                539            539              -               فعال  یم  اد د شړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور اردو خان  200200084 اردو خان  انجيل   26               14               12               900            430            470           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکورشهید شدار محمد داود  200200085 کاریزک  انجيل   48               18               30               3,125           -                3,125        فعال  دایم   د شړ

ت سید بادشاه صاحب ترباک 200200086 تریاک  انجيل و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور حض    21               7                 14               932            434            498           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه ی عمویم زده کړ  پبر زاده لیسه نسوان رباط  200200087 رباط پبر زاده انجيل   14               14                 -                560            560              -               فعال  خیمہ د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان قوای چهار زهدار  200200088 اسحاق سلیمان  انجيل   40               37               3                 1,341         1,297         44              فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور قوای چهار زرهدار  200200089 اسحاق سلیمان  انجيل   22               9                 13               1,383           -                1,383        فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان جمعیت شوستان  200200090 شوستان  انجيل   33               32               1                 1,479         1,479           -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان امبر محمد اسماعیل خان  200200091 جالل آباد  انجيل   30               19               11               1,701         804            897           فعال  دایم   د شړ

و سیم د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور صالح آباد  200200092 مستان  انجيل   11                 -                11               549              -                549           فعال  دایم   و د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکورجغرتان  200200093 جغرتان  انجيل   2                   -                2                 1,922           -                1,922        فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور امبر حسیر   200200094 ملدان  انجيل   15                 -                15               406              -                406           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان هاشم  200200095 ان دوز خبر  انجيل   25               14               11               1,041         454            587           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور ابو الولید 200200096 آزادان  انجيل   18                 -                18               671              -                671           فعال  دایم   د شړ

ان  انجيل ان  200200097 بشر و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان بشر   12               7                 5                 668            312            356           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور لیسه نقره 200200098 نقره انجيل   13               1                 12               752            391            361           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  امبر حسیر  لیسه نسوان  200200101 ملدان  انجيل   11               10               1                 517            517              -               فعال  دایم   د شړ
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و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور صف  الدین  200200102 قبول دراز انجيل   16               3                 13               740              -                740           فعال  خیمہ د شړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان قوسنان  200200104 قفسالن  انجيل   108            79               29               5,971         2,964         3,007        فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکورجمعیت   200200105 هندوان  انجيل   26               14               12               1,141           -                1,141        فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ لیسه ی زده کړ عمویم  لیسه نسوان تالب  200200106 تالب انجيل   16               11               5                 678            339            339           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور کاشف   200200107 سفید روان  انجيل   15                 -                15               660              -                660           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان کارته  200200109 کارته   انجيل   22               22                 -                963            963              -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان امام شش نور  200200110 امام شش نور  انجيل   13               2                 11               832            832              -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان کاشف   200200111 سفید روان  انجيل   17               17                 -                642            642              -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان شوستان  200200113 شوستان  انجيل   37               35               2                 1,713         1,713           -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور عقاب  200200114 کبابیان انجيل   21                 -                21               923              -                923           فعال  دایم   د شړ

زاده انجيل زاده  200200116 رباط پبر و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور رباط پبر   15               1                 14               620              -                620           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  سوان کهد ستان ه نلیس 200200117 کهد ستان انجيل   20               20                 -                807            807              -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان شهید شدار داود محمد خان  200200118 کاریزک  انجيل   41               41                 -                1,774         1,774           -               فعال  دایم   شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور شوستان  200200119 شوستان  انجيل   19               9                 10               1,457           -                1,457        فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان ابو ولید  200200120 آزارت  انجيل   21               21                 -                756            756              -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور احمدی امام شش نور  200200126 امام شش نور  لانجي   16                 -                16               517            132            385           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  د ابتدایه ذکورسبیدآبا 200200127 سبیدآباد  انجيل   12               9                 3                 894            409            485           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان موالنا عبدهللا شفیف  هروی 200200128 رباط مال عبدهللا  انجيل   29               28               1                 3,101         1,428         1,673        فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورعظیم آباد  200200129 عظیم آباد  انجيل    د شړ
  12               6                 6                 708            280            428           فعال  موقت 

و سیمو  د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان استاد محمد اعلم غواص  200200130 رباط نو  انجيل     -                  -                  -                  -                  -                  -               غبر فعال  نا معلوم  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان مایل هروی  200200131 قلبه گرداب  انجيل   2                 2                   -                253            122            131           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  غزال وان امام متوسطه نس  200200134 بدلو  انجيل   17               7                 10               726            382            344           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان استاد سعادت ملوک تابش   200200135 شکوفان   انجيل     -                  -                  -                890            406            484           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوراستاد محمد سعید مشعل   200200136 مرغز  انجيل   3                   -                3                 245            131            114           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان عبداسالم دهزاد   200200137 قلعه نوک   انجيل    د شړ
  1                   -                1                 152            84               68              فعال  موقت 

یف آباد   انجيل و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  پور متوسطه نسوان استاد عزیزهللا عل   200200138 شر   1                   -                1                 346            186            160           فعال  دایم   د شړ

هدایت  200200139 محل عرفان   انجيل و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  هللا حسیت   ابتدایه نسوان مبر   10               8                 2                 702            340            362           فعال  خیمہ د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  کړی عمویم زده   متوسطه نسوان شهدای انقالب اسالیم   200200140 محل حاخی رفیع   انجيل   16               6                 10               1,990         907            1,083        فعال  دایم   د شړ

زان  انجيل ت مبر ابوالفیض فیض  قتال   200200143 کبی و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان حض    18               4                 14               1,267         623            644           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان صالح آباد   200200144 نوسان  انجيل   17               16               1                 442            442              -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان رباط قلق   200200145 رباط قلق   انجيل   1                   -                1                 73               58               15              فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ورمنشر غالم محمد  یه ذکابتدا 200200147 فراهیان  انجيل   2                   -                2                 100            42               58              فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان دشت کهدستان   200200148 دشت کهدستان  انجيل    د شړ
  18               11               7                 915            377            538           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان مقیم آباد   200200149 مقیم آباد   انجيل   2                   -                2                 174            79               95              فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  دارالحفاظ  اسالیم زده کړی  دارالحفاظ نسوان نوین   200200152 نوین علیا   انجيل    د شړ
  4                   -                4                 160              -                160           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان شیخ عبدالوهاب   200200156 ده شیخ  انجيل   2                   -                2                 77               33               44              فعال  جومات  د شړ

ت محمد رسول هللا   200200157 شکوچه   انجيل و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورحض    2                   -                2                 468            205            263           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ائیهتداب عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان بسم هللا بسمل   200200158 فریزان سفل   انجيل   3                   -                3                 288            139            149           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان غالم رضا ذبییح   200200159 قلعه دشت چودنګر  انجيل   2                   -                2                 174            65               109           فعال  دایم   د شړ
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و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان صف  الدین  200200160 نوین  انجيل   18               18                 -                465            465              -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان نوین سفل  200200161 نوین  انجيل   26               26                 -                1,006         1,006           -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  ت حو  24ن شهدا ابتدایه نسوا 200200162 كارته  انجيل   42               40               2                 2,879         1,406         1,473        فعال  دایم   د شړ

و سی ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان ابتدائیه شیخ عبدالحق طوس  200200163 خواجه شمق  انجيل   4                   -                4                 323            124            199           فعال  دایم   مو د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورابتدائیه شهید محمد عارف بارکزی  200200164 جلوارچه  انجيل     -                  -                  -                247            116            131           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان ابتدائیه اصحاب کهف  200200165 شورابک انجيل   1                   -                1                 83               51               32              فعال  جومات  د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان جغرتان   200200166 جغرتان  انجيل     -                  -                  -                1,269         1,269           -               فعال  دایم   د شړ

ت عبدهللا بن عباس 200200176 عالیشت غیبتان انجيل و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  حض     د شړ
  1                 1                   -                109            54               55              فعال  موقت 

ت معاذ بن جبل 200200177 بلوچ آباد انجيل و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  حض     د شړ
  1                   -                1                 96               45               51              فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  شیخ احمد کهدستاب   200200178 شهرک شیخ احمد کهدستاب   انجيل   1                   -                1                 369            174            195           فعال  خیمہ د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  بهارستان  200200179 محل بهارستان  انجيل    د شړ
  1                 1                   -                162            89               73              فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  میوند 200200180 غلوان  انجيل   1                 1                   -                240            127            113           فعال  دایم   د شړ

زاد 200200181 رباط ترکا  انجيل و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  شبر   1                   -                1                 683            302            381           ال عف دایم   د شړ

ت بالل  200200182 مسلخ  انجيل و سیمو  د هلکانو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  حض    1                   -                1                 80                 -                80              فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدائیه جوادی   200200183 امبر آباد انجيل     -                  -                  -                86               36               50              فعال  ازاده فضا  د شړ

ت مصعب بن عمبر   200200184 پل مناردار محل عرفان  انجيل و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدائیه حض     د شړ
  1                   -                1                 396            172            224           فعال  موقت 

ت معاویه  200200185 نوزادها  انجيل و سیمو  ګډ ابتدائیه ویم زده کړی مع ابتدائیه حض      -                  -                  -                179            81               98              فعال  خیمہ د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  شهیدعبدلیح 200200186 هزاره  انجيل     -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال  نا معلوم  د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  نسوان شآسیا  200200187 شآسیا  انجيل   7                 6                 1                 786            786              -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  عزیزالرحمن)شوری( 200200189 محموداباد انجيل     -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال  نا معلوم  د شړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خاتم االنبیا 200300001 نبیاشهرک خاتم اال  گذره   27               14               13               1,749         997            752           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورطوقیحی  200300002 طوقیحی  گذره   7                   -                7                 223            110            113           فعال  یم  اد د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوررباط سفچه  200300003 رباط سفچه  گذره     -                  -                  -                121            44               77              فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان کورت و حدت   200300004 کورت علیا  گذره   17               12               5                 1,268         1,268           -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور بلند آب کورت   200300005 کورت بلند آب   رهگذ    د شړ
  5                   -                5                 315            135            180           فعال  موقت 

و سیمو  د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور پشت کوه  200300007 پشت کوه  گذره   2                   -                2                 251              -                251           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورچشمه خوب   200300008 چشمه خوب   گذره     -                  -                  -                531            259            272           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان شهید قاض  محمد ظاهر شهید ول  200300010 شکور خاب   گذره   8                 6                 2                 465            465              -               فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور ناگهان  200300011 اردو باغ گذره   27                 -                27               1,098           -                1,098        فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور خواجه عبدهللا مضی  200300012 ن حمد خاامبر م گذره   7                   -                7                 416              -                416           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه ړی عمویم زده ک ابتدایه ذکورگلزار  200300013 گلزار  گذره     -                  -                  -                146            57               89              فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورنیستان  200300014 نیستان گذره   1                   -                1                 266            127            139           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور پهره  200300015 پهره  گذره     -                  -                  -                369            192            177           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور ازرق   200300017 دهنو گذره   11                 -                11               415              -                415           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه کړی   عمویم زده لیسه نسوان زیارت جاه  200300018 زیارت جاه  گذره     -                  -                  -                1,214         1,214           -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور نضت  200300019 طمقارچان  گذره   6                   -                6                 579              -                579           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور قوچانک 200300020 قوچانک  گذره   8                 2                 6                 566            239            327           فعال  دایم   د شړ

ان  گذره ان  200300021 تبر  و سیمو  د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور تبر    3                   -                3                 375              -                375           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه ویم زده کړی مع ابتدایه ذکورحسن آباد  200300022 حسن آباد گذره   6                   -                6                 485            214            271           فعال  دایم   د شړ
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و س د هلکانو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور علوم دیت  زیارت جاه  200300023 زیارت جاه  گذره   16                 -                16               384              -                384           فعال  دایم   و مید شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشمس آباد  200300024 شمس آباد گذره   5                   -                5                 326            126            200           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور کالته مزرعه 200300025 فرجاب   گذره   5                   -                5                 500              -                500           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه  نسوان ارزق   200300026 دهنو گذره   1                 1                   -                130            130              -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  نجونو  د  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان کوفان  200300027 کوفان  گذره   10               8                 2                 448            448              -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان ماالن  200300028 ماالن  گذره   15               14               1                 486            486              -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور غوران  200300029 غوران  گذره   7                   -                7                 557            247            310           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور زنگان  200300030 زنگان  گذره   10                 -                10               699            288            411           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورادوان  200300031 ادوان  گذره   12               1                 11               583            279            304           فعال  یم  اد د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور زیارت جاه  200300032 زیارت جاه  گذره   18                 -                18               1,028           -                1,028        فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور امبر شاه  200300033 ش آسیا  گذره   23                 -                23               1,247           -                1,247        فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان امبر شاه  200300034 ش آسیاب  گذره   9                 9                   -                590            590              -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ونو د نج لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان سلطان احمد فیاض  200300035 ده زق گذره   1                 1                   -                517            411            106           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور خاتم انبیر   200300036 شهرک خاتم انبیر   گذره   13               12               1                 861            387            474           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور شمس الدین کرت ذکور  200300037 گرشمبر  گذره   8                   -                8                 629              -                629           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورمجدد الف ثاب   200300038 کل گبر  گذره   9                 3                 6                 428            191            237           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  دین کرت لیسه نسوان شمس ال 200300039 ګوشمبر   گذره   12               9                 3                 477            477              -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور کوفان  200300040 کوفان  گذره   12                 -                12               564              -                564           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور کالته بهبود 200300041 کالته بهبود  گذره   6                   -                6                 206            80               126           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور وحدت کورت  200300043 کورت علیا  گذره   23                 -                23               1,475           -                1,475        فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوررباط آقچه  200300045 رباط آقچه  گذره   4                   -                4                 237            135            102           فعال  دایم   د شړ

ت یاش  200300046 سیاوشان  گذره و سیمو  ګډ اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور حض    10                 -                10               900            336            564           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خواجه محمد کنجاب   200300047 سیاوشان  گذره   24               1                 23               970              -                970           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  چهار کبوتر خان   متوسطه ذکور  200300048 چهار کبوتر خان  گذره   14               7                 7                 557            311            246           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور کبیسه 200300049 کبیسه  گذره   27               10               17               938            356            582           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان نشیر   200300050 نشیر   گذره   5                 4                 1                 795            795              -               فعال  دایم   شړ

وز آباد  گذره و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خواجه شهاب الدین  200300051 فبر   34               15               19               1,759         899            860           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان سیاوشان  200300052 سیاوشان  گذره   19               18               1                 933            933              -               فعال  دایم   د شړ

ک  رهذگ ک  200300055 رباط مبر و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  متوسطه نسوان رباط مبر   23                 -                23               1,019         462            557           فعال  دایم   د شړ

  9                   -                9                 619              -                619           فعال  دایم   و سیمو شړ د  د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور كول  200300056 کول گذره

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور داد شان  200300057 داد شان  گذره   17                 -                17               613              -                613           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور آسیاچه  200300058 آسیاچه  گذره   16                 -                16               488            239            249           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان کالب  مزرع  200300059  مزرع ب  کال گذره   5                 3                 2                 278            278              -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان داد شان  200300060 داد شان  گذره   13               3                 10               571            571              -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور وزیر فتح خان  200300061 ش جنگل گذره   63               12               51               3,851           -                3,851        فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور کالته خلیل  200300062 کالته خلیل گذره   12               1                 11               806            343            463           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورمحله دشت  200300063 محله دشت  گذره   21               3                 18               1,613         849            764           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان کورت سفل  200300064 کورت سفل  گذره   18               12               6                 923            923              -               فعال  دایم   د شړ

نان  200300065 سلطان پبر شخ گذره و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور سبر     -                  -                  -                599            282            317           فعال  دایم   د شړ
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و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان وزير فتح خان  200300067 شجنګل گذره   26               26                 -                1,641         1,641           -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورعیر  آبك  200300068 عیر  آبك  گذره     -                  -                  -                  -                  -                  -               غبر فعال  نا معلوم  د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  ذکور شیخ نظام الدين اولیا  سهلی 200300069 ده تپه  گذره   22               21               1                 1,400         783            617           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکورروضه باغ  200300072 مرغاب  گذره   14                 -                14               634              -                634           فعال  دایم   د شړ

   گذره
   200300073 بيچيف 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور نسوان بيچيف    9                   -                9                 390            147            243           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور كورت سفل   200300074 كورت سفل   گذره   20                 -                20               1,086           -                1,086        فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکورماالن  200300075 ماالن  گذره   11                 -                11               558              -                558           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ونو نجد  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه  نسوان شآسياب  200300076 شآسياب  گذره     -                  -                  -                306            306              -               فعال  خیمہ د شړ

ان  گذره ان  200300078 تبر  و سیمو  د نجونو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان تبر      -                  -                  -                239            239              -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوررباط سليمان  200300079 رباط سليمان  گذره    د شړ
  16               4                 12               1,073         401            672           فعال  موقت 

   گذره
   200300080 كاريز صوق 

و سیمو  د نجونو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه  نسوان كاريز صوق    1                 1                   -                90               90                 -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ذکورموالنا جالل الدين محمد زاهد ایه ابتد 200300081 مرغاب  گذره   5                   -                5                 222            86               136           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشورك  200300082 آخند زاده گذره     -                  -                  -                  -                  -                  -               غبر فعال  نا معلوم  شړ

داود گذره داود  200300083 مبر و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورمبر   1                   -                1                 192            75               117           فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور شهید محمد نعیم شاه  200300085 شهرک محمد یه  گذره   5                 1                 4                 1,315         574            741           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان نضت  200300087 طمقارجان  گذره   2                 2                   -                446            446              -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  ان روضه باغنسو  لیسه 200300088 مرغاب  گذره   66               64               2                 3,540         2,586         954           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور نشیر   200300089 نیشن  گذره   18                 -                18               834              -                834           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور بابای شهید  200300090 خواجه شهاب   گذره   26               13               13               1,072         530            542           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان کول  200300091 کول گذره   1                   -                1                 497            497              -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ حمایوی مرکز  د ښوونکو روزنه  ائیوی تربیه معلممرکز حمایوی ذکور مرکز حم  200300092 مرکز  گذره    د شړ
  9                 1                 8                 96               84               12              فعال  موقت 

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان ناګهان   200300093 ګذره  گذره   15               15                 -                1,080         1,080           -               فعال  فضا ده ازا د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوراستاد جمعه ګل ژوندی   200300095 زنګالب   گذره   1                   -                1                 38               17               21              فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  قاری عزیزهللا ابتدایه ذکوراستاد   200300096 کریم آباد  گذره     -                  -                  -                186            94               92              فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوراستاد غالم محمد صدیف   200300097 اندیشه   گذره   7                 2                 5                 755            361            394           فعال  خیمہ د شړ

و سیمو  د نجونو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان خواجه عبدهللا مضی  200300099 حسیر  آباد   گذره   1                   -                1                 423            423              -               فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوراحمد شاه شهید  200300101 دل اباد   گذره   6                 1                 5                 651            310            341           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورموالنا غریب  200300102 بختیاری  گذره   4                   -                4                 177            67               110           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشهید تورن غوث الدین  200300105 تالث گذره   5                   -                5                 603            301            302           فعال  دایم   د شړ

یار   200300106 سفید بر  گذره و سیمو  ګډ ابتدائیه یم زده کړی عمو  ابتدایه نسوان استاد خدا بخش فقبر   3                   -                3                 287            136            151           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکورحاخی دین محمد  200300107 شکال  گذره   6                 1                 5                 950            439            511           فعال  دایم   د شړ

ت امام شیخ عبدالقادر گیالب   200300108 سیاوشان  گذره و سیمو  ګډ ئیهابتدا عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورحض     د شړ
  1                   -                1                 157            52               105           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  امام ابو حنیفه  200300110 ابوحنیفه گذره   1                   -                1                 737            341            396           فعال  خیمہ د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  محمدرسوهللا )ص(  200300111 هزارجریب  گذره   12               12                 -                125            125              -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدائیه شهید موس خان  200300115 خله قصابی  رهگذ     -                  -                  -                34               20               14              فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  عود قهرمان مل شهید احمد شاه مس  200300116 لودین  گذره     -                  -                  -                40                 -                40              فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  محمدیوسف طاهری  200300117 کورت سفل  گذره     -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال  نا معلوم  د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور رباط آخند  200400001 رباط آخند  پشتون زرغون    6                   -                6                 505            214            291           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور بند آباد 200400002 بند آباد  پشتون زرغون    28               11               17               919            460            459           فعال  دایم   د شړ
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و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور سفیدان  200400003 سفیدان  رغون پشتون ز    42               26               16               673            375            298           فعال  دایم   د شړ

   سیمو و د شړ  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور پوستیر   200400004 گوش  پشتون زرغون 
  5                   -                5                 470            138            332           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورده شیخ  200400005 ده شیخ پشتون زرغون    12                 -                12               643            246            397           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور کشکشوان  200400007 کشکشوان  پشتون زرغون    26               10               16               923            409            514           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکورمرکز  200400008 مرکز ولسوال  ن زرغون تو پش   61                 -                61               2,453           -                2,453        فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور سلیم  200400009 سلیم پشتون زرغون    30                 -                30               1,204         48               1,156        فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور بکه 200400010 بکه پشتون زرغون    27               6                 21               1,174         497            677           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور مهاجر آباد  200400011 رباط حافظ  پشتون زرغون    16                 -                16               679            120            559           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور شاه آباد 200400012 شاه آباد  پشتون زرغون    30               6                 24               1,605         778            827           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور معموره 200400013 معموره  پشتون زرغون    1                   -                1                 580            200            380           فعال  دایم   د شړ

ان  پشتون زرغون  و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور قهستان  200400014 دشت نبر    14                 -                14               699              -                699           فعال  دایم   د شړ

ان  پشتون زرغون  و سیمو  د نجونو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان قهستان  200400015 دشت نبر     د شړ
  1                   -                1                 353            353              -               فعال  موقت 

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور گلمبر  200400016 گلمبر  پشتون زرغون    37               1                 36               1,408         525            883           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  ر طاغنکومتوسطه ذکو  200400017 طاغنکو پشتون زرغون    1                   -                1                 228            97               131           فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان مرکز  200400018 محل شاه  پشتون زرغون    44               44                 -                1,632         1,632           -               ل فعا  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکورعلوم دیت   200400019 محل شاه  پشتون زرغون     د شړ
  20               1                 19               565            175            390           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور توران  200400020 توران  پشتون زرغون    3                 1                 2                 1,117         542            575           فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور جوی نو  200400021 جوی نو  ون پشتون زرغ   20                 -                20               1,098         455            643           فعال  دایم   د شړ

  13                 -                13               836            404            432           فعال  دایم   سیمو و د شړ  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور غوران  200400022 غوران  پشتون زرغون 

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان سلیم  200400023 سلیم پشتون زرغون    5                 2                 3                 1,020         1,020           -               فعال  دایم   د شړ

ل  پشتون زرغون  ل  200400024 مب   و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور مب     16                 -                16               1,020         403            617           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان ش آب  200400025 ش آب  ن پشتون زرغو    3                   -                3                 479            479              -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه کړی   عمویم زده ابتدایه ذکوربوریا باف  200400026 بوریا باف  پشتون زرغون    2                   -                2                 322            124            198           فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور مار آباد  200400027 مار آباد  پشتون زرغون    27               7                 20               2,482         1,051         1,431        فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور مبر آباد 200400028 مبر آباد  پشتون زرغون    24                 -                24               1,212         581            631           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور ش آب  200400029 ش آب  پشتون زرغون    10                 -                10               619              -                619           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  فشکان لیسه ذکور  200400030 فشکان  پشتون زرغون    53               4                 49               2,224         1,008         1,216        فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور رباط ادهم  200400031 رباط ادهم  پشتون زرغون    10                 -                10               514            122            392           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور تنیان  200400032 تنیان پشتون زرغون    13                 -                13               1,296         557            739           فعال  یم  دا د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورکروح  200400033 کروح  پشتون زرغون    5                   -                5                 211            72               139           فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  تدایه ذکورخواجه محمد چنار با 200400034 خواجه محمد چنار  پشتون زرغون     د شړ
  3                   -                3                 233            124            109           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورلنگر  200400035 لنگر پشتون زرغون    2                   -                2                 104            54               50              فعال  خیمہ د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوربوران  200400036 بوران  پشتون زرغون     د شړ
  1                 1                   -                58               30               28              فعال  موقت 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور آبگریم  200400037 آبگریم پشتون زرغون    2                   -                2                 397            147            250           فعال  جومات  د شړ

  ها  200400038 مار آباد  پشتون زرغون 
و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور بهادور زاب    3                 1                 2                 623            302            321           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه ه کړی  زدعمویم ابتدایه ذکورپل پده  200400039 پل پده  پشتون زرغون     د شړ
  2                   -                2                 340            156            184           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ حمایوی مرکز  د ښوونکو روزنه  مرکز حمایوی ذکور مرکز حمائیوی تربیه معلم 200400040 مرکز  پشتون زرغون    مو  د شړ
  4                   -                4                 103              -                103           فعال  قت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخالد بن ولید 200400041 یکه توت پشتون زرغون     د شړ
  2                   -                2                 258            55               203           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه مویم زده کړی ع ابتدایه ذکورامام اعظم  200400043 نوره  پشتون زرغون    2                   -                2                 158            68               90              فعال  دایم   د شړ
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و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور حسیر  آباد  200400044 حسیر  آباد  پشتون زرغون     د شړ
  2                   -                2                 869            401            468           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ریم آبادابتدایه ذکورک 200400045 کریم آباد  پشتون زرغون     د شړ
    -                  -                  -                147            58               89              فعال  موقت 

و سیمو  ګډ اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور والنا عبدالغفور  200400046 بوالن  پشتون زرغون    10               1                 9                 901            420            481           فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورابتداب  میا ګندم عل  200400047 خشو جان   پشتون زرغون     د شړ
  2                   -                2                 101            35               66              فعال  موقت 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور طاقچه  200400049 طاقچه   پشتون زرغون    10                 -                10               506            196            310           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور بوریاباف  200400050 بوریا باف  پشتون زرغون    14                 -                14               1,051         462            589           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  وراستاد عبداالحد رحماب   یه ذکابتدا 200400051 عل آباد   پشتون زرغون     د شړ
    -                  -                  -                238            88               150           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه ی زده کړ عمویم  ابتدایه ذکوراستاد عبدالهادی فایق   200400052 غوری آباد   پشتون زرغون    2                   -                2                 594            166            428           فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورسلطان ازید  200400053 کشمبر اباد   پشتون زرغون    2                   -                2                 418            133            285           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخواجه محمد استاد   200400054 توغت   پشتون زرغون    1                   -                1                 272            132            140           فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخواجه محمد صمعان   200400055 رباط خواجه   پشتون زرغون     د شړ
  8                 1                 7                 321            161            160           فعال  موقت 

 نسوان سواد حیاب   مکتب سواد حیاب    200400056 محل شاه   پشتون زرغون 
د لیک لوست زده  

 کړی
د لیک لوست زده  

و سیمو  د نجونو  کړی مکتب     د شړ
  4                 3                 1                 91               91                 -               فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخواجه محمد غریب  200400057 ده کشک  رغون پشتون ز    2                   -                2                 187            86               101           فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه ه کړی عمویم زد پوش  حمد سبی   ابتدایه ذکورخواجه م 200400058 چوار خی   پشتون زرغون    1                   -                1                 207            60               147           فعال  دایم   د شړ

و سی ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخواجه محمد غیتی  200400059 ګوشک  پشتون زرغون     مو د شړ
  1                   -                1                 146            39               107           فعال  موقت 

ت طلحه   200400060 قشکان   پشتون زرغون  و سیمو  د هلکانو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  حض      -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال  نا معلوم  د شړ

بت  کرخ و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور حاخی شاه علم طاهری   200500001 قلعه شر   23                 -                23               727              -                727           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان معلومه  200500002 معلومه  کرخ    د شړ
  3                   -                3                 348            348              -               فعال  موقت 

و سیمو  ګډ اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  اسالیم ذکورعلوم دیت  کرخ سه  مدر  200500003 مرکز ولسوال  کرخ    د شړ
  22               12               10               822            310            512           فعال  موقت 

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان مرکز  200500004 باال محله  کرخ   30               28               2                 1,028         1,028           -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور بنفشدره  200500005 بنفشدره کرخ   11                 -                11               562            283            279           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور ساغری ها  200500006 ساغری ها  کرخ   14                 -                14               411            235            176           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  سوان دهن غار ه نلیس 200500007 دهن غار کرخ   16               14               2                 437            437              -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور ارملق  200500008 ارملق  کرخ   13                 -                13               606            225            381           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خواجه ها  200500009 عل آباد  کرخ   19               1                 18               875            442            433           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان مجقندک  200500010 مجقندک  کرخ   22               14               8                 619            563            56              فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه کړی زده   عمویم لیسه ذکور اسالم آباد 200500011 چقماق  کرخ   18                 -                18               488              -                488           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان ش آب  200500012 قلعه باال کرخ    د شړ
  19               18               1                 520            520              -               فعال  موقت 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور بادام تو  200500013 بادام تو  کرخ   9                   -                9                 665            303            362           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور بنفشک  200500014 بنفشک کرخ   10               1                 9                 677            327            350           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  ه کړی عمویم زد متوسطه ذکور مسجد چوبی  200500015 مسجد چوبی  کرخ   3                   -                3                 246            108            138           فعال  جومات  د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور ابوالفتح کروخ   200500016 مرکز کرخ کرخ   34                 -                34               1,137           -                1,137        فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور شآب  200500017 قلعه باال کرخ   14               3                 11               399              -                399           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور فالبر  کار  200500018 نیستان کرخ   10                 -                10               498            234            264           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  ویم زده کړی مع متوسطه ذکور پهلوان ها  200500019 پهلوان ها  کرخ   9                   -                9                 384            187            197           فعال  دایم   د شړ

ی کرخ ی  200500020 پهلوان پبر و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور پهلوان پبر   12               1                 11               504            296            208           فعال  دایم   د شړ

زا بهار کرخ زا بهار  200500021 مبر و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور مبر   17                 -                17               619            249            370           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور سنجور  200500022 سنجور  کرخ   8                   -                8                 397            228            169           فعال  دایم   د شړ
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و سیمو  د نجونو  سهیل عمویم زده کړی  لیسه نسوان پایان محله  200500023 پایان محله  کرخ   24               24                 -                690            679            11              فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور دهن غار  200500025 دهن غار کرخ   12                 -                12               332              -                332           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور شیخ معروف  200500026 ده مغل کرخ   11               1                 10               608            310            298           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور قلعه قادر خان  200500027 درخت توت  کرخ   12                 -                12               411            185            226           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخواجه جبر  200500028 خواجه جبر  کرخ    د شړ
  2                   -                2                 117            53               64              فعال  موقت 

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان اسالم آباد 200500029 چقماق  کرخ   5                 3                 2                 460            460              -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور سنگ سیاه  200500030 کاریز شور آب  کرخ   4                   -                4                 101            34               67              فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور سید آباد  200500031 سید آباد کرخ    د شړ
  5                   -                5                 436            196            240           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ متوسطه  کړی زده   عمویم متوسطه ذکور دمجوی  200500032 دمجوی  کرخ   8                   -                8                 299            129            170           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور معلومه  200500033 معلومه  کرخ   11                 -                11               519            62               457           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور كمر زرد  200500034 كمر زرد  کرخ   8                   -                8                 282            144            138           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورچشمه نقره  200500035 چشمه نقره کرخ   1                   -                1                 312            166            146           فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  زده کړی یم عمو  متوسطه ذکور جنده خوان  200500036 جنده خوان  کرخ   16               1                 15               1,119         595            524           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورپايان بلوك  200500037 امام قخر رازي  کرخ   25               9                 16               2,036         924            1,112        فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور ذينل ها قلعه مودود 200500038 قلعه مودود کرخ   9                   -                9                 294            177            117           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورترينها 200500039 قلعه شخه  کرخ   11               3                 8                 361            172            189           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه  زده کړی ویمعم لیسه ذکور مجقندک  200500040 مجقندک  کرخ    د شړ
  16                 -                16               606            15               591           فعال  موقت 

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور پایان محله  200500041 پایان محله  کرخ    د شړ
  21                 -                21               601              -                601           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورپاشتان  200500042 پاشتان  کرخ    د شړ
  6                   -                6                 273            65               208           فعال  موقت 

بت  کرخ و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان حاخی شاه اعلم طاهری  200500043 قلعه شر    د شړ
  22               22                 -                757            757              -               فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورعل منصور  200500044 عل منصور  کرخ   3                   -                3                 128            68               60              فعال  جومات  د شړ

و سیم ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور قلعه سفید  200500045 قلعه سفید  کرخ   7                 3                 4                 213            101            112           فعال  دایم   و د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان طاهریان  200500046 طاهریان  کرخ   3                   -                3                 345            197            148           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورعل افغان  200500048 عل افغان  کرخ    د شړ
  2                   -                2                 236            124            112           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورصوق  صالح کروخ   200500049 ه محمد حاخی شا کرخ   7                 4                 3                 160            81               79              فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه کړی زده   عمویم ابتدایه ذکورحای محمد اسمعیل سیاه 200500050 باغمبر  کرخ    د شړ
  15                 -                15               546            253            293           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورسیدای کروخ   200500051 قلعه شخ  کرخ   6                   -                6                 139            68               71              فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور شهید مولوی سید محمد  200500052 چشمه دراز کرخ    د شړ
  5                   -                5                 294            138            156           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشیه االسالکروخ   200500053 عل شواب   کرخ   6                   -                6                 211            118            93              فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ حمایوی مرکز  د ښوونکو روزنه  مرکز حمایوی ذکور مرکز حمائیوی کرخ  200500054 کرخ کرخ    د شړ
  2                   -                2                 142            60               82              فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه ه کړی عمویم زد ابتدایه ذکورجندهللا حاذق   200500055 محل تاجیک ها   کرخ    د شړ
  9                 7                 2                 338            188            150           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  شهاب الدین غوریابتدایه ذکورسلطان  200500057 غوری  ها  کرخ    د شړ
  4                   -                4                 265            130            135           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور حاخی عبدالرحمن طاهری  200500058 حاخی عبدالرحمن طاهری   کرخ   21               13               8                 504            237            267           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور کشور مند  200500060 کشورمند   کرخ   16               4                 12               484            256            228           فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشهید احمد ول طاهری  200500061 سنگ زرد  کرخ     -                  -                  -                133            55               78              فعال  دایم   د شړ

ت زید بن خارثه 200500063 لگرایم  کرخ   2                   -                2                 195            91               104           فعال  جومات  و سیمو شړ د  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  حض 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  ور گلران خوگیاب  متوسطه ذک 200700002 خوگیاب   گلران    2                   -                2                 492            193            299           فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان سیاه کمرک  200700003 سیاه کمرک  گلران    14               2                 12               350            179            171           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان لهر آب  200700004 لهر آب  گلران     د شړ
  5                   -                5                 259            125            134           فعال  موقت 



 کل ولسوایل 
د ښوونی   مرکز  

 کوډ
 اقلیم  جنسیت ل ډو  پروګرام  د ښوونی   مرکز نوم 

ۍ 
د ودان 
 ډول 

 حالت
زده کوونک   

 هلکان   -
زده کوونک   

-    
 نجون 

زده کوونک   
 ټول   -

  -ښوونک   
 نارینه  

  -ښوونک   
 ښځینه  

  -ښوونکي   
 ټول  

و سیمو  ګډ طه متوس عمویم زده کړی  متوسطه ذکور طویط خی  200700005 طویط خی  گلران    17               5                 12               663            223            440           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورغزل غول  200700006 سنک سفید علیا  گلران    7                 4                 3                 144            67               77              فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورچاه معاذهللا  200700007 چاه معاذهللا گلران    1                   -                1                 99               42               57              فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور چهار خوال  200700008 چهار خوال  گلران    6                   -                6                 156            49               107           فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  الف ذکورچاه  ابتدایه  200700009 چاه الف  گلران    6                   -                6                 197            77               120           فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورقشالق جان  200700010 قشالق جان  گلران     د شړ
  7                   -                7                 309            70               239           ال فع موقت 

ین گلران  ین  200700011 چاه شبر و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورچاه شبر   6                   -                6                 205            78               127           فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورسیاه خوال  200700012 سیاه خوال  گلران      -                  -                  -                  -                  -                  -               غبر فعال  نا معلوم  د شړ

و سیمو  ګډ اسالیم مدرسه  ی اسالیم زده کړ  مدرسه اسالیم ذکورعلوم دیت   200700014 قره باغ  گلران     د شړ
  15               2                 13               734            231            503           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ل گل ابتدایه ذکورچاه گ 200700015 چاه گل گل  گلران    12                 -                12               308            142            166           فعال  جومات  د شړ

ت بالل  200700016 کند سوخته گلران  و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان حض    6                 5                 1                 214            111            103           فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور کاریز الیاس  200700018 کاریز الیاس  گلران    9                 6                 3                 210            111            99              فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان بابا فرق  200700019 بابا فرق گلران     د شړ
  10               5                 5                 283            143            140           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور غور قند غوری  200700020 غور قند غوری گلران    6                   -                6                 240            110            130           فعال  خیمہ د شړ

و سیم ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور سنگ کوتل  200700021 سنگ کوتل گلران    11                 -                11               336            156            180           فعال  دایم   و د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوراستخوان چل  200700022 استخوان چل  گلران    3                 1                 2                 72               27               45              فعال  ازاده فضا  د شړ

  گلران 
 

  200700024 زیره گ
 

و سیمو  د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور ذکور زیره گ   1                   -                1                 373              -                373           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان آب سفید  200700025 آب سفید  گلران    15               6                 9                 423            224            199           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  ی زده کړ عمویم  متوسطه ذکور ذهکت   200700026 گلران ذهکت   گلران    8                   -                8                 347            150            197           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور بوزان  200700027 بوزان  گلران    28               10               18               608            279            329           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان قره باغ 200700028 قره باغ  گلران    35               34               1                 1,534         1,534           -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  ذکور شکر آب  متوسطه 200700029 شکر آب  گلران    3                   -                3                 299            142            157           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ هلیس عمویم زده کړی  لیسه ذکور قشاوری علیا  200700030 قشاوری علیا  گلران    7                   -                7                 323            131            192           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور قشاوری سفل  200700031 قشاوری سفل  گلران    8                 7                 1                 142            77               65              فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور حوضچه  200700032 حوضچه  گلران    14               4                 10               403            172            231           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور سیاه آب  200700033 سیاه آب  گلران    5                   -                5                 144            45               99              فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  د نجونو  ابتدائیه عمویم زده کړی  محمد شور آب جه  خواابتدایه نسوان  200700034 خواجه محمد شور آب  گلران    6                   -                6                 157            75               82              فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورچاه گذی  200700035 چاه گذی  گلران    3                   -                3                 85               29               56              فعال  ت ماجو  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان ش تخت  200700036 ش تخت  گلران      -                  -                  -                97               44               53              فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورنهر آب  200700037 نهر آب  گلران    9                   -                9                 410            192            218           فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان آب عارف  200700038 آب عارف  ن گلرا   5                   -                5                 115            50               65              فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورغوجه  200700039 غوجه گلران    1                   -                1                 214            105            109           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورکاریز عید گل  200700040 کاریز عید گل  گلران    8                 1                 7                 324            143            181           فعال  خیمہ د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورچاه کهساب   200700041 چاه کهساب   گلران    17                 -                17               533            192            341           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورچاه یاسیر   200700042 چاه یاسیر   گلران    4                   -                4                 119            51               68              فعال  جومات  د شړ

و سیمو  د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  یومتوسطه ذکور آسیا د 200700043 آسیا دیو گلران    16               3                 13               498            106            392           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدائیه دهنه ذولفقار  200700044 کاریز ثم  گلران    8                   -                8                 330            155            175           فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشور عرب  200700045 چلف   گلران    2                 1                 1                 58               30               28              فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورسنگ لوح  200700047 سنگ لوح گلران    25               2                 23               261            138            123           فعال  دایم   د شړ
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و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  دراز  نسوان آبابتدایه  200700048 آب دراز   گلران    9                 2                 7                 284            139            145           فعال  ازاده فضا  د شړ

 گلران 
چارشور حاخی شدار خان  

و سیمو  ډګ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورچاه شور  200700049 اسحق زی    5                   -                5                 159            28               131           فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور چاه گرگ  200700050 چاه گرگ  گلران    4                   -                4                 163            67               96              فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورچاه تخته  200700051 چاه تخته گلران      -                  -                  -                  -                  -                  -               غبر فعال  نا معلوم  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورکالته خدا داد 200700052 کالته خدا داد  گلران    11               1                 10               386            164            222           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ذکوردهن شور ایه ابتد 200700053 دهن شور گلران    6                   -                6                 119            59               60              فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورافضل  200700054 افضل  گلران    2                 1                 1                 69               32               37              فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ حمایوی مرکز  د ښوونکو روزنه  مرکز حمایوی ذکور تربيه معلم ) مركزحمايوي(  200700056 مركز  گلران     د شړ
  2                   -                2                 35               10               25              فعال  موقت 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکورکاریز تلخ  200700058 کاریز تلخ  گلران    6                   -                6                 207            91               116           فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان کاریز خشک  200700059 کاریز خشک  گلران    5                 4                 1                 79               45               34              فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  د نجونو  متوسطه  عمویم زده کړی  یا دیومتوسطه نسوان آس 200700061 آسیا دیو گلران     د شړ
  19               19                 -                191            191              -               فعال  موقت 

  گلران 
 

  200700062 زیره گ
 

و سیمو  د نجونو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکورزیره گ   14               14                 -                343            343              -               ال فع ازاده فضا  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشهربند  200700063 شهربند  گلران    2                 2                   -                58               23               35              فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورچاه آبگریم  200700064 چاه آبگریم  گلران    1                 1                   -                44               32               12              فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورعبدهللا بن زببر  200700065 بتان گلران    6                 2                 4                 119            68               51              فعال  جومات  د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه  زده کړی ویمعم لیسه ذکور شهید مولوی خداداد  200700067 قره باغ   گلران    43               13               30               1,971           -                1,971        فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورکاریزک  200700069 کاریزک   گلران    5                 1                 4                 238            106            132           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورداشک  200700070 داشک  گلران     د شړ
  14               1                 13               466            231            235           فعال  موقت 

ت عمر فاروق   200700071 کاریز الیاس   گلران  و سیمو  د هلکانو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکورحض    1                   -                1                 128              -                128           فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشهید شاه محمود اسحاقزی  200700072 صفری  گلران      -                  -                  -                16               5                 11              فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابوراشد  200700073 نوران علیا گلران    5                   -                5                 101            48               53              فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  شهیدسبحان احمدی  200700074 شتخت جهان  گلران    1                   -                1                 34               17               17              فعال  جومات  د شړ

ت سلمان فارس  200700075 درخت توت  گلران  و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  حض    1                   -                1                 43               20               23              فعال  جومات  د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکوراسالم قلعه  200800001 شهرک اسالم قلعه  کهسان    24               14               10               1,937           -                1,937        فعال  دایم   د شړ

  کهسان 
 

و سیمو  ګډ متوسطه   زده کړی ویمعم متوسطه ذکور انصاری  200800002 چاه سنگ   1                   -                1                 177            99               78              فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورکرگس آب  200800003 کرگس آب  کهسان     د شړ
  4                 2                 2                 198            88               110           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور بنیاد 200800004 بنیاد  کهسان      -                  -                  -                1,243         607            636           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور قدوس آباد  200800005 قدوس آباد  کهسان    39                 -                39               3,911           -                3,911        فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ای محمد ابتدایه ذکورب 200800006 بای محمد  کهسان    3                 2                 1                 185            91               94              فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان احمد آباد  200800007 احمد آباد  کهسان    4                 4                   -                528            528              -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورچغتاب   200800008 چغتاب   کهسان     د شړ
  2                 1                 1                 110            53               57              فعال  موقت 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور قلعه نوک  200800009 قلعه نوک  کهسان     د شړ
  24               12               12               716            327            389           فعال  موقت 

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسون اسالم قلعه  200800010 اسالم قلعه  کهسان     د شړ
  25               25                 -                1,470         1,470           -               فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ه متوسط  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور کالته مبر حکیم 200800011 کالته مبر حکیم کهسان    4                   -                4                 1,547         731            816           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورعل شبر  200800012 قلعه عل شبر  کهسان     د شړ
  2                 2                   -                51               29               22              فعال  موقت 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور نائب غفور  200800013 نائب غفور  کهسان    9                 6                 3                 395            190            205           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوربره خی  200800014 بره خی  کهسان    2                 2                   -                148            65               83              فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور کالته قاض   200800015 کالته قاض   کهسان    28               18               10               1,330         639            691           فعال  دایم   د شړ
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و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور جوی نو  200800016 جوی نو  کهسان     د شړ
  1                   -                1                 149            62               87              فعال  موقت 

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان کهسان  200800017 مرکز ولسوال  کهسان    2                 2                   -                1,279         1,279           -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورچشمه طال  200800018 چشمه طال کهسان    1                   -                1                 53               29               24              فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  م ر غزل اسال متوسطه ذکو  200800019 غزل اسالم  کهسان    4                   -                4                 511            237            274           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور کهسان  200800020 کهسان  کهسان    18                 -                18               1,093           -                1,093        فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورآب مزار  200800021 آب مزار  کهسان     د شړ
    -                  -                  -                43               22               21              فعال  موقت 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور کمانه  200800022 کمانه  کهسان    10               4                 6                 619            283            336           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  ته بیگمذکور کال متوسطه  200800023 کالته بیگم کهسان     د شړ
  2                   -                2                 25               11               14              فعال  موقت 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور ته خم  200800024 ته خم کهسان    15               9                 6                 923            453            470           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور مصطف  بیک 200800025 مصطف  بیک کهسان    14               6                 8                 735            374            361           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخم میلک  200800026 خم میلک کهسان     د شړ
  2                   -                2                 261            96               165           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی   پل ذکورتبر  ابتدایه 200800027 تبر پل کهسان     د شړ
  4                   -                4                 196            92               104           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور قلعه شدار  200800028 قلعه شدار  کهسان    10               4                 6                 369            155            214           ال فع دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور بره کوه 200800029 بره کوه کهسان    4                 1                 3                 86               24               62              فعال  دایم   د شړ

افت  200800032 قلعه) گوشنه(  کهسان  و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشر    د شړ
  7                 3                 4                 625            288            337           فعال  موقت 

  يك کهسان 
  يك  200800033 ب 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورب      -                  -                  -                  -                  -                  -               غبر فعال  نا معلوم  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه کړی   عمویم زده ابتدایه ذکوركوخی  ها  200800035 بازگبر ها وپسته لقك  کهسان    2                 1                 1                 34               16               18              فعال  ازاده فضا  د شړ

   200800036 نور آباد کهسان 
و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخواجه محمد عمر الحافت    3                 2                 1                 186            85               101           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان زینب  200800037 شکاال  کهسان    8                 5                 3                 253            124            129           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور  احمد آباد 200800039 احمد آباد  کهسان    9                   -                9                 722              -                722           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکورکوهسان   200800042 مرکز   کهسان     د شړ
  7                   -                7                 168              -                168           فعال  موقت 

زا  200800043 تیموریان  کهسان  و سیمو  ګډ ابتدائیه کړی عمویم زده   ابتدایه ذکورشاه رخ مبر    د شړ
  11               6                 5                 351            163            188           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورعدالت  200800044 حاخی باز محمد   کهسان     د شړ
  1                 1                   -                328            162            166           فعال  موقت 

و سیمو  د هلکانو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور کهستان  200800045 مرکز  کهسان     د شړ
  2                   -                2                 202              -                202           فعال  موقت 

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور قلعه جوهر  200900001 قلعه نو  غوريان    14                 -                14               496              -                496           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  سه ذکور وزیر یار محمد خان یل 200900002 فاقدان  غوريان    60               1                 59               2,781           -                2,781        فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور ندا خان  200900003 قیسان  غوريان    43               28               15               1,841         1,179         662           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورعل آقه  200900004 عل آقه  غوريان    2                   -                2                 213            94               119           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور دهران  200900005 دهران  غوريان    16               7                 9                 617            307            310           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ذکورچشمه دم ایه ابتد 200900006 چشمه دم  غوريان     د شړ
  1                   -                1                 123            58               65              فعال  موقت 

    -                  -                  -                84               30               54              فعال  جومات  و سیمو شړ د  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخواجه رشید جان  200900007 خواجه رشید جان  غوريان 

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور گندم منه 200900008 گندم منه غوريان    19                 -                19               810              -                810           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور نو آباد  200900009 نو آباد برنا باد  غوريان     د شړ
  20               9                 11               651            397            254           فعال  موقت 

و سیمو  د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور دهگرگان  200900010 دهگرگان  غوريان    10                 -                10               411              -                411           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  ر عبدالرحیم خان متوسطه ذکور نایب ساال 200900011 چارک  غوريان      -                  -                  -                143            49               94              فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور ننگ آباد 200900012 ننگ آباد روج  غوريان    11                 -                11               384              -                384           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورکشماران  200900013 کشماران  غوريان      -                  -                  -                39               22               17              فعال  دایم   د شړ

ت عل  200900014 سبول غوريان  و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور حض    13                 -                13               873            481            392           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  2لیسه نسوان نمبی  200900015 فاقدان  ن غوريا   21               21                 -                756            756              -               فعال  دایم   د شړ
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و سیمو  د هلکانو  لیسه زده کړی یم عمو  لیسه ذکور موالنا محمد اعظم برنا بادی  200900016 برنا آباد  غوريان    28               5                 23               756              -                756           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور شبش  200900017 ششب غوريان    8                 4                 4                 780            371            409           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان برنا آباد 200900018 برنا آباد  غوريان    30               30                 -                975            975              -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور ایثار دانش  200900019 استونان  غوريان    16                 -                16               672              -                672           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  ان لیسه نسوان غنج 200900020 غنجان  غوريان    11               10               1                 942            942              -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخم ماکو  200900022 خم ماکو  غوريان    4                   -                4                 115            54               61              فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور باوه  200900023 باوه ترکمن ها  غوريان    8                 7                 1                 285            167            118           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  متوسطه ذکور منگوان  200900024 منگوان  غوريان    17               15               2                 585            324            261           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  ررنگیر  صبا متوسطه ذکو  200900025 رنگیر  صبا  غوريان    8                   -                8                 230              -                230           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوریعقوبی  200900026 یعقوبی  غوريان     د شړ
    -                  -                  -                57               22               35              ال فع موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخالد بن ولید 200900027 روباط ترک  غوريان      -                  -                  -                48               25               23              فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان بی بی پارسا  200900028 استونان  غوريان    17               15               2                 605            605              -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ یوی مرکز حما د ښوونکو روزنه  مرکز حمایوی ذکور تربيه معلم ) مركزحمايوي(  200900029 مركز  غوريان     د شړ
  6                   -                6                 170            161            9                فعال  موقت 

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان ننگ آباد 200900030 ننگ آباد روج  غوريان    12               11               1                 374            374              -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان يخدان  200900031 يخدان  غوريان    موق د شړ
  7                 6                 1                 664            363            301           فعال  ت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشهاب الدين 200900032 شهاب الدين غوريان    2                   -                2                 51               25               26              فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوردهن شاري  200900033 دهن شاري غوريان     د شړ
  5                 1                 4                 476            245            231           فعال  موقت 

و سیمو  د نجونو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان نور  200900034 اوزنگ  يان غور     د شړ
  11               10               1                 491            491              -               فعال  موقت 

و سیمو  ګډ طه وسمت عمویم زده کړی  ابتدایه  نسوان چهار باغ  200900035 چهار باغ غوريان     د شړ
  15               15                 -                968            968              -               فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورنسوان كوثر  200900036 عيد گاه غوريان     د شړ
  8                 7                 1                 490            249            241           فعال  موقت 

   200900037 دو پشته غوريان 
و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور دو پشت    8                 3                 5                 394            125            269           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان گندم منه 200900038 گندم منه غوريان    13               13                 -                479            479              -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه ده کړی عمویم ز  ابتدایه ذکورپبر شط  200900039 پبر شط غوريان    4                 2                 2                 271            136            135           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورهفت چاه  200900040 هفت چاه  غوريان     د شړ
  2                 2                   -                24               4                 20              فعال  موقت 

و سیمو  د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورچهار باغ  200900041 چهار باغ غوريان     د شړ
  13                 -                13               975              -                975           فعال  موقت 

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور شيخ عل  باكو  200900042 غنجان  غوريان    12                 -                12               946              -                946           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورعارفان  200900044 میاندو جوی  غوريان     د شړ
  8                 8                   -                259            101            158           فعال  موقت 

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان سعادت روشان  200900045 روشان  غوريان    12               11               1                 514            514              -               فعال  یم  اد د شړ

و سیمو  د نجونو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان رنگیر  صبا  200900046 نداره  غوريان     د شړ
  5                 5                   -                230            230              -               فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورتمدن  200900048 چنگان  غوريان    1                 1                   -                118            46               72              فعال  جومات  د شړ

آستانه  ن غوريا و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورویداوحدت  200900049 مبر    د شړ
  6                 6                   -                311            157            154           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  مد سعید سارنوال محابتدایه ذکورشهید  200900050 ارباب عبدالرشید خان  غوريان     د شړ
  6                 5                 1                 232            104            128           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان شهید عبدهللا ضیا 200900051 کماته  غوريان     د شړ
  5                 4                 1                 182            83               99              ل فعا  موقت 

و سیمو  د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورمرزارشد بر ناآبادی  200900052 برنا آبادی  غوريان     د شړ
  10               7                 3                 316              -                316           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخواجه محمد اسماعیل 200900053 کالب  قاض   غوريان     د شړ
  4                   -                4                 274            145            129           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ دارالحفاظ  اسالیم زده کړی  دارالحفاظ ذکور غوریان   200900054 فاقدان   غوريان     د شړ
  1                   -                1                 78               8                 70              فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  یه ذکورشیخ احمد ابتدا 200900055 قلعه شیخ   غوريان    6                   -                6                 216            93               123           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  نو د هلکا اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  ذکورامام ابوحنیفه مدرسه اسالیم   200900056 فاقدان  غوريان    14                 -                14               421              -                421           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  ( 1لیسه نسوان نمبی ) 200900057 ش آسیاب   غوريان    35               35                 -                1,398         1,398           -               فعال  دایم   د شړ
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و سیمو  ګډ اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور خواجه عبدهللا انصار   200900058 سیول غوريان     د شړ
  1                   -                1                 193            69               124           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورمعرفت   200900060 پشت حصار   غوريان     د شړ
  3                 3                   -                229            117            112           فعال  موقت 

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  سه ذکور فوشنج لی 201010001 فتح آباد  زنده جان    22                 -                22               515              -                515           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوربزم خی  201010002 بزم خی  زنده جان      -                  -                  -                  -                  -                  -               غبر فعال  م نا معلو  د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان چهار دره  201010003 شکیبان تاجگ  زنده جان     د شړ
  16               16                 -                371            371              -               فعال  موقت 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور سنجاب  201010004 سنجاب  زنده جان      -                  -                  -                183            82               101           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور کاریز پده  201010005 کاریز خانمها  زنده جان     د شړ
  1                   -                1                 198            40               158           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  کبوتر خان متوسطه ذکور   201010006 کبوتر خان  زنده جان    3                   -                3                 314            81               233           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان کجکال  201010007 کجکال  زنده جان      -                  -                  -                55               26               29              فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخنجک منه  201010008 خنجک منه زنده جان      -                  -                  -                  -                  -                  -               غبر فعال  نا معلوم  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورسیه آب  201010009 سیه آب  زنده جان    1                   -                1                 211            113            98              فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان ملیک ها  201010010 ملیک ها  زنده جان    19               10               9                 941            546            395           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  کړی   عمویم زده متوسطه ذکور سید آباد  201010012 سنگبست زنده جان    4                   -                4                 140            66               74              فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان قلعه یاد گار  201010013 خواجه ها  زنده جان    36               16               20               1,344         538            806           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  - لیسه نسوان ابو منصور عل  201010014 شکیبان مروی  زنده جان    35               35                 -                597            597              -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان شاده  201010015 شاده زنده جان    16               9                 7                 1,209         635            574           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  شیخ ابو لیث لیسه نسوان  201010016 روغه مامورین  زنده جان    8                 1                 7                 600            285            315           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان امبر معاویه  201010019 قلعه ریگ  زنده جان    18               11               7                 626            318            308           ل فعا  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور چهار دره  201010020 شکیبان تاجیگ زنده جان    18               7                 11               430              -                430           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکورعلوم دیت   201010021 فتح آباد   زنده جان    10                 -                10               270              -                270           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان خواجه ها  201010022 خواجه ها  زنده جان    33               17               16               753            410            343           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه   زده کړی عمویم متوسطه ذکور دهمنار  201010023 ماهيان گپگ  زنده جان    19               9                 10               770            393            377           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان فوشنج  201010024 فتح آباد  زنده جان    33               33                 -                700            700              -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان ممبر ک  201010025 ممبر ک  زنده جان    18               16               2                 649            649              -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورامام حسیر   201010026 تف  تف   زنده جان    2                   -                2                 194            105            89              فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور شهرک سعادت  201010027 تف  تف  شهرک سعادت  زنده جان    2                   -                2                 284            127            157           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور  ده شخ  201010028 ده شخ زنده جان    8                 3                 5                 484            220            264           ل فعا  دایم   د شړ

 201010029 شکیبا نمروی زنده جان 
ت موالنا سید قلندر   مدرسه اسالیم ذکور حض 

و سیمو  ګډ اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  حسیت     7                   -                7                 294            29               265           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان نایب رفیع  201010030 شبلند زنده جان      -                  -                  -                63               28               35              فعال  جومات  د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور ابو منصور عل   201010031 شکیبان  زنده جان    20               3                 17               449              -                449           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور ممبر ک   201010032 ممبر ک   زنده جان    15                 -                15               770              -                770           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ هدائیابت عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوراستاد محمد امیر  شکیبا  201010033 رباط سفل   زنده جان     د شړ
  6                 5                 1                 148            67               81              فعال  موقت 

و سیمو  ګډ حمایوی مرکز  د ښوونکو روزنه  دارالمعلمیر  ذکورالحاقیه زنده جان   201010034 مرکز زنده جان  زنده جان      -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال  غبر  نا معلوم  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورغالم شور سیاوشاب   201010035 قنات چشمه غوری ها  زنده جان      -                  -                  -                81               35               46              فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان قاض  زاده  201010036 نوآباد زنده جان    3                 1                 2                 274            127            147           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان کبوتر خان  201010037 کبوتر خان  زنده جان    1                 1                   -                85               85                 -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  فریده زابل 201010038 ون زنده جان      -                  -                  -                480            202            278           فعال  دایم   د شړ

ق   201100001 گل توت غرب دریا  ادرسکن و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان گله توت شر   5                   -                5                 288            131            157           فعال  دایم   د شړ
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و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان شبر زاد  201100002 دهن شبر زاد ادرسکن   5                   -                5                 182            62               120           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور ترزر بید 201100003 ترزر بید  ادرسکن   11                 -                11               290            112            178           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان خم صاحب خان  201100004 خم صاحب خان  ادرسکن   3                   -                3                 220            94               126           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  ویم زده کړی عم متوسطه نسوان بر پایه 201100005 بر پایه ادرسکن     -                  -                  -                  -                  -                  -               غبر فعال  نا معلوم  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورچاه پایه  201100006 شمشبر سنگ ادرسکن   2                   -                2                 222            96               126           فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان سیاه خوال  201100007 خر چان  ادرسکن   14                 -                14               797            381            416           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان ادرسکن  201100008 مرکز ولسوال  ادرسکن   26               25               1                 826            826              -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور خواجه گازور  201100009 ل  مبر ع ادرسکن   4                   -                4                 367            178            189           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  کانو د هل لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور مرکزادرسکن  201100010 تخت بازار  ادرسکن   24                 -                24               1,578         112            1,466        فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان گتله  201100011 گتله ادرسکن   1                   -                1                 92               7                 85              فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان هومیش  201100012 هومیش  ادرسکن   4                 1                 3                 148            77               71              فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان زیارت  201100013 زیارت  ادرسکن     -                  -                  -                188            102            86              فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه کړی   عمویم زده ابتدایه نسوان کمر زرد 201100014 کمر زرد  ادرسکن   2                 1                 1                 99               53               46              فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور کروچه  201100015 کروچه  ادرسکن   11               5                 6                 619            276            343           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان خبر آباد  201100016 خبر آباد ارزنه  ادرسکن   5                 2                 3                 332            166            166           فعال  فضا  ازاده د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان زرد آلوگک  201100017 زرد آلوگک  ادرسکن   7                 1                 6                 278            146            132           فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ان بافتک ابتدایه نسو  201100018 بافتک ادرسکن   3                   -                3                 96               52               44              فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور چاه نیل 201100019 چاه نیل ادرسکن     -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال  غبر  نا معلوم  د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان چاه جت  201100020 تنوره ادرسکن   4                   -                4                 108            26               82              فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان مبر آبادی  201100021 مبر آبادی  ادرسکن    د شړ
  5                   -                5                 258            113            145           فعال  موقت 

آباد  201100022 سه درخت  ادرسکن و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورسه درخت خبر   3                   -                3                 220            94               126           فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه یم زده کړی عمو  ابتدایه ذکورمرکز  201100023 مسگران  ادرسکن   5                 1                 4                 281            142            139           فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور گله توت غربی  201100024 گله توت غربی  ادرسکن   5                   -                5                 318            125            193           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور تحت ادرسکن 201100025 تخت ادرسکن  ادرسکن   10               7                 3                 508            231            277           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  انو د هلک اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکورعلوم دیت   201100026 تخت ادرسکن  ادرسکن   5                   -                5                 225              -                225           فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان سنگ سیاه  201100028 سنگ سیاه ادرسکن   4                 1                 3                 139            46               93              فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ ائیهابتد عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورگزباف  201100029 بند لکه  ادرسکن     -                  -                  -                94               43               51              فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان ظهرک  201100030 ظهرک  ادرسکن   2                   -                2                 139            30               109           فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان غارب   201100031 غارب   ادرسکن   7                   -                7                 408            165            243           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان جهان خان  201100032 جهان خان  ادرسکن   9                 3                 6                 373            173            200           فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورسفید سنگچه  201100033 سفید سنگنچه  ادرسکن     -                  -                  -                  -                  -                  -               غبر فعال  نا معلوم  د شړ

و س ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان هومش سادات  201100034 هومش سادات  ادرسکن   3                   -                3                 75               10               65              فعال  جومات  یمو د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان تخاب باال  201100035 تخاب  ادرسکن   1                 1                   -                80               14               66              فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورماه گل  201100037 ماه گل  ادرسکن     -                  -                  -                  -                  -                  -               غبر فعال  نا معلوم  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  مال اعطا ابتدایه ذکورقلعه  201100038 مال اعطا  ادرسکن   3                   -                3                 128            35               93              فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  دایه نسوان ده خار ابت 201100039 ده خار ادرسکن   4                   -                4                 249            144            105           فعال  جومات  د شړ

و  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان خواجه دوشنبه  201100041 خواجه دوشنبه  ادرسکن     -                  -                  -                90               83               7                فعال  ازاده فضا  سیمو د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورچاه های نو  201100042 چاه های نو  ادرسکن     -                  -                  -                215            65               150           فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان شبر بخش  201100043 شبر بخش ادرسکن   2                   -                2                 86               43               43              فعال  جومات  د شړ
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و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورچاهک 201100044 چاهک  ادرسکن   1                   -                1                 86               38               48              فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ه ذکورهفتاد چشمه ابتدای 201100045 هفتاد چشمه  ادرسکن   2                   -                2                 86               8                 78              فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان ده میان  201100046 ده میان  ادرسکن   1                 1                   -                85               42               43              فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان چنار   201100047 چنار  ادرسکن     -                  -                  -                102            44               58              فعال  جومات  د شړ

گرد انور خان  ادرسکن و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان تبر گرد  201100048 تبر     -                  -                  -                132            18               114           فعال  جومات  د شړ

ی  ادرسکن ی  ابتدای 201100049 کفب  و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ه ذکورکفب    1                   -                1                 39               19               20              فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  فوت ابتدایه نسوان دره  201100050 دره فوت  ادرسکن   2                   -                2                 116            46               70              فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان کوخی غالم کشته  201100051 غالم کشته ادرسکن     -                  -                  -                205            80               125           فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان عنات  201100052 عنات ادرسکن     -                  -                  -                  -                  -                  -               غبر فعال  نا معلوم  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان عبدهللا بن عامر  201100053 تخاب علیا  ادرسکن     -                  -                  -                  -                  -                  -               غبر فعال  نا معلوم  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان خواجه محمد خوله  201100054 خواجه محمد خوله  ادرسکن   2                   -                2                 71               13               58              فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان امام فخر رازی  201100055 مسک رسکناد   2                   -                2                 225            90               135           فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه کړی   عمویم زده ابتدایه نسوان میان کوه  201100056 میان کوه  ادرسکن   3                   -                3                 148            91               57              فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان رحمان بابا 201100057 شهروک  ادرسکن   2                   -                2                 81               25               56              فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان ابومسلم خراساب    201100058 کارتن   ادرسکن   2                   -                2                 115            17               98              فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکور خاک سفید 201100059 خاک سفید  ادرسکن   5                 2                 3                 169            94               75              فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکور جرف  201100060 جرف  ادرسکن   6                   -                6                 202            50               152           فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورعبدهللا ابن عباس   201100061 صدمت    ادرسکن    د شړ
  6                   -                6                 295            131            164           فعال  موقت 

ت انس  201100062 رخه  ادرسکن و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورحض    4                   -                4                 138            68               70              فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورامام حسن   201100063 باغک  ادرسکن     -                  -                  -                190            90               100           فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورابو عبیده  201100064 رباط   ادرسکن   2                   -                2                 109            49               60              فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  اهیم خلیل هللا  ابتدایه ذکورابر  201100065 موس خیل  ادرسکن   2                   -                2                 127            51               76              فعال  ازاده فضا  د شړ

زاد   ادرسکن و سیمو  کانو د هل اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکورکوخی ها   201100066 شبر   1                   -                1                 160            15               145           فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ دائیهابت عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان کاروانگه   201100067 کاروانگه   ادرسکن    د شړ
  2                   -                2                 123              -                123           فعال  موقت 

ت یاش  201100069 خم ول خان  ادرسکن و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  حض    2                   -                2                 124            42               82              فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان بند بنفش  201200001 بند بنفش اوبه    د شړ
  8                 3                 5                 1,930         730            1,200        فعال  موقت 

و سیمو  د نجونو  لیسه ړی عمویم زده ک لیسه نسوان مرکز   201200002 هوا شناس  اوبه   48               45               3                 2,029         2,029           -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور جنوا  201200004 جنوا  اوبه   21               3                 18               1,323         484            839           فعال  دایم   د شړ

وان  اوبه و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور عباس شاب   201200005 سبر   69               2                 67               3,153         1,788         1,365        فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان  مسافران  201200006 ن مسافرا اوبه   6                   -                6                 575            575              -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور کنده سوخته  201200007 کنده سوخته اوبه   15               3                 12               563            259            304           فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور مرغچه  201200008 مرغچه  اوبه   38               12               26               1,525         584            941           فعال  دایم   د شړ

ان  اوبه و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور چناران  201200009 کشمبر   28               13               15               2,364         679            1,685        فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  متوسطه  عمویم زده کړی  وسطه نسوان شپل مت 201200010 شپل اوبه   6                   -                6                 470            470              -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور شاپرده 201200011 شاپرده اوبه   47               19               28               2,515         1,157         1,358        فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور مسافران  201200012 مسافران  اوبه   25                 -                25               1,016           -                1,016        فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور گناباد  201200013 گناباد اوبه   25                 -                25               1,008         487            521           فعال  دایم   د شړ

ه اوبه ه 201200014 صببر و سیمو  ګډ متوسطه  زده کړی  عمویم متوسطه ذکور صببر   17                 -                17               1,282         518            764           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور سلطان مودود چشت   201200015 مرکز ولسوال  اوبه   55                 -                55               2,265           -                2,265        فعال  دایم   د شړ
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و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان خواجه محمد کامل  201200016 خواجه محمد کامل  اوبه    د شړ
  23               10               13               652            317            335           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور ناب  201200017 ناب  اوبه    د شړ
  15               1                 14               1,036         433            603           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ متوسطه  زده کړی  عمویم متوسطه ذکور فشفر  201200018 فشفر  اوبه   7                   -                7                 582            197            385           فعال  دایم   د شړ

 سعد بن ابی وقاص 201200019 هوا شناس  اوبه
و سیم د هلکانو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکورعلوم دیت     و د شړ

  22                 -                22               955              -                955           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور اسفرزه 201200020 اسفرزه  اوبه   9                   -                9                 594            257            337           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور تگاب یاری  201200021 تگاب یاری  اوبه   2                   -                2                 451            255            196           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان ترک آباد 201200022 ترک آباد  اوبه    د شړ
  15                 -                15               639            292            347           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور فلوری  201200023 فلوری  اوبه   7                   -                7                 478            197            281           ل فعا  دایم   د شړ

ان  اوبه اب   201200024 پنجمبر و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور غالم محمد شهید پنجمبر   22               1                 21               829            388            441           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوردهن خراج  201200025 دهن خراج اوبه     -                  -                  -                216            36               180           فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوركوله سنگ  201200026 وله سنگك اوبه   8                 2                 6                 173            70               103           فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو د  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوربگل  201200027 بگل اوبه   6                   -                6                 323            140            183           فعال  دایم   شړ

و سیمو  د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورآبچنگ  201200028 آبچنگ اوبه   2                   -                2                 117              -                117           فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورزلرکک  201200029 زرکک اوبه   1                   -                1                 55               18               37              فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورمرغزار  201200030 مرغزار  اوبه     -                  -                  -                  -                  -                  -               غبر فعال  نا معلوم  د شړ

و س ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  جنګل بازار  ابتدایه ذکورمختلط 201200031 جنگل باز  اوبه   5                   -                5                 265            124            141           فعال  ازاده فضا  یمو د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشبند 201200033 شبند اوبه   5                   -                5                 299            35               264           فعال  جومات  د شړ

و سیمو  د نجونو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان بی بی عایشه صدیقه  201200037 کرشک اوبه    د شړ
  6                   -                6                 449            449              -               فعال  موقت 

و سیمو  د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور خواجه شمس الدین  201200039 کرشک اوبه   14                 -                14               607              -                607           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ذکورکاریزبلوچابتدایه  201200040 کاریزبلوچ هاوب   4                 1                 3                 170            95               75              فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ئیهابتدا عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورکبکان   201200042 کبکان  اوبه   3                   -                3                 188            53               135           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورناسفند  201200043 ناسفند  اوبه   2                   -                2                 76               26               50              فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکور شوره   201200046 شوره   اوبه   2                   -                2                 89               40               49              فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورصداقت   201200047 برف ریزک   اوبه     -                  -                  -                72               42               30              فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  ګډ حمایوی مرکز  د ښوونکو روزنه  ذکوراوبهمعلمیر  دارال 201200049 چهار محل   اوبه    د شړ
  5                 2                 3                 122            45               77              فعال  موقت 

و سیمد  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورموالنا صف  واعظ   201200050 تګاپ ماهیچ   اوبه   8                 1                 7                   -                  -                  -               فعال  دایم   و شړ

ی   201200051 نیک   اوبه و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورموالنا عبدالواحد فقبر     -                  -                  -                127            61               66              فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوربال آباد   201200052 بال آباد   اوبه    د شړ
  2                   -                2                 373            175            198           فعال  موقت 

ت طلحه  201200054 خم مسجد  اوبه و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  حض    2                   -                2                 106            49               57              فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه زده کړی عمویم  خلفای راشدین 201200055 شانیان  اوبه    د شړ
  12                 -                12               772            254            518           فعال  موقت 

ود فرس   ود  201300001 چبی و سیمو  د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور چبی    د شړ
  7                   -                7                 468              -                468           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورپایه حصار  201300002 پایه حصار  فرس      د شړ
  5                   -                5                 528            80               448           فعال  موقت 

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان مرکز  201300003 مرکز  فرس     7                 6                 1                 334            334              -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  ابتدائیه ده کړی عمویم ز  ابتدایه ذکورحنوط  201300004 حنوط  فرس     1                   -                1                 95                 -                95              فعال  جومات  د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور دو آب  201300005 کشکک فرس     12                 -                12               537              -                537           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور فرس  201300006 مرکز  فرس      د شړ
  11                 -                11               351              -                351           فعال  موقت 

و سیمو  د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور خرم شهر  201300007 پیازک فرس      د شړ
  5                   -                5                 175              -                175           فعال  موقت 

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  ان لیسه نسوان سفید 201300008 سفیدان  فرس     13                 -                13               593            80               513           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور برپل  201300009 برپل  فرس     9                   -                9                 251              -                251           فعال  ازاده فضا  د شړ
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و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور تیک شش یا  201300010 قشالق شخ  فرس     3                   -                3                 336            40               296           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور آب ماه  201300011 آب ماه  فرس       -                  -                  -                216            117            99              فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  وسطه ذکور ارخ مت 201300012 ارخ  فرس     6                   -                6                 378            40               338           فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  هلکانو  د  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور مدرسه علوم دیت   201300013 مرکز  فرس     3                   -                3                 375              -                375           فعال  جومات  د شړ

   فرس  
 

   201300014 گرگ
 

و سیمو  د نجونو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورگرگ   5                 4                 1                 244            130            114           فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورغار بزك  201300015 چالوق  فرس     3                   -                3                 114            55               59              فعال  جومات  د شړ

  ها فرس  
و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورابو نض 201300016 درزاب    2                   -                2                 198            97               101           فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه  زده کړی عمویم ابتدایه ذکورتگاب رود  201300017 تگاب رود  فرس     2                 1                 1                 132            60               72              فعال  جومات  د شړ

و سیمو  د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشيش يار  201300018 شيش يار فرس      د شړ
    -                  -                  -                223              -                223           فعال  موقت 

شهید فرس   و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورمبر شهید  201300019 مبر   1                   -                1                 88               51               37              فعال  جومات  د شړ

و سیمو  د نجونو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان چپ رود 201300020 چپ رود  فرس     3                   -                3                 156            156              -               فعال  جومات  د شړ

و سیمو  د نجونو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه  نسوان ارخ  201300021 ارخ  فرس     1                   -                1                 242            242              -               فعال  جومات  د شړ

ت بالل  201300022 رباط ژاله   فرس   و سیمو  نو د نجو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورحض    2                   -                2                 157            25               132           فعال  جومات  د شړ

و سیمو  د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورسید ذکریا  201300023 میمند  فرس     1                   -                1                 136              -                136           فعال  ازاده فضا  د شړ

  فرس  
 

و سیمو  د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  امام بخاری  201300024 دهن سنگ     -                  -                  -                70                 -                70              فعال  جومات  د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور زاول  201400001 وزير آباد  شيندند    16               6                 10               1,378           -                1,378        فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  ز شیندندلیسه ذکور مرک  201400002 تحت بازار  شيندند    66               3                 63               3,283           -                3,283        فعال  دایم   د شړ

وار  201400003 پایان بازار شیندند  شيندند  و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان سبی    43               43                 -                1,615         1,615           -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور کاه  201400004 کاه  شيندند    6                 2                 4                 636            99               537           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوربخت آباد  201400005 بخت آباد  شيندند    4                   -                4                 750            372            378           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان کوله خواجه  201400006 ه کوله خواج شيندند    13                 -                13               57               21               36              فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  ډګ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان پای کشک 201400007 باکشک شيندند    21               11               10               1,256         679            577           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورسنگبی  201400008 سنگبی  شيندند      -                  -                  -                  -                  -                  -               غبر فعال  نا معلوم  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورش بلند  201400009 ش بلند  شيندند     د شړ
  13               2                 11               415            215            200           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخم پده  201400010 خم پده شيندند      -                  -                  -                97               45               52              فعال  ازاده فضا  د شړ

و  شيندند  و ابتدایه ذ  201400011 چاه پبر و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  کورچاه پبر   6                   -                6                 87               25               62              فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخم مظفر  201400012 خم مظفر  شيندند      -                  -                  -                  -                  -                  -               غبر فعال  م نا معلو  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورده هیلکه  201400013 ده هیلکه  شيندند      -                  -                  -                212            92               120           فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورزر مست  201400014 زر مست  شيندند    1                   -                1                 40               25               15              فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورده امان  201400015 ده امان  شيندند     د شړ
  10                 -                10               463            250            213           فعال  موقت 

ت عمر فاروق متوسطه ذکور   201400016 ده نو قلعه زال  شيندند  و سیمو  د هلکانو  متوسطه  زده کړی  عمویم حض    9                   -                9                 579              -                579           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  کانو د هل اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکورعلوم دیت   201400018 جها محل  شيندند    14                 -                14               556              -                556           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشهر آباد  201400019 شهر  آباد  شيندند    9                   -                9                 558              -                558           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان خیفان  201400020 خیفان  شيندند    16                 -                16               526              -                526           فعال  دایم   د شړ

ت امام  201400021 سنگستان  شيندند  و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان حض    41               21               20               1,159         629            530           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه کړی   عمویم زده لیسه ذکور امارت  201400022 عمارت  شيندند    6                   -                6                 781              -                781           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور کالته نظر  201400023 کالته نظر شيندند    3                   -                3                 1,360         462            898           فعال  دایم   د شړ

ت حمزه   201400024 چنگان  شيندند  و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور حض    14                 -                14               1,072         448            624           فعال  دایم   د شړ

زا قاسم  201400025 سمالن  شيندند  و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان ده مبر   17               8                 9                 2,238         1,097         1,141        فعال  دایم   د شړ
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و سیمو  ډګ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور مندل  201400026 مندل  شيندند    11               2                 9                 1,184         340            844           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور فرمکان  201400027 فرمکان  شيندند    6                 1                 5                 669            99               570           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور عزیز آباد 201400028 عزیز آباد شيندند    12               3                 9                 832              -                832           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور ریفال  201400029 بخت آباد  شيندند    19               1                 18               1,197           -                1,197        فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ وسطه مت عمویم زده کړی  متوسطه ذکور ده افغان  201400031 ده افغان  شيندند      -                  -                  -                516              -                516           فعال  دایم   د شړ

ل  شيندند  ل احمدی  201400032 مب   و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورمب       -                  -                  -                  -                  -                  -               غبر فعال  نا معلوم  د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور قبی مبر  201400033 قبی مبر  شيندند      -                  -                  -                107            44               63              فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشوز  201400034 شوز  شيندند      -                  -                  -                605            142            463           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخبر آباد  201400035 خبر آباد  شيندند    1                   -                1                 187            50               137           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورکاریز فتح  201400036 سیاه کوه  شيندند      -                  -                  -                196            50               146           فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورسیاه خوال  201400037 سیاه خوال  شيندند      -                  -                  -                  -                  -                  -               غبر فعال  نا معلوم  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورواخل  201400038 واخل  شيندند      -                  -                  -                115            44               71              فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان بغت  201400039 جوزک  شيندند      -                  -                  -                230            84               146           فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  ر نایسک متوسطه ذکو  201400040 نایسک  شيندند    2                   -                2                 626              -                626           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورفیشن جان  201400041 فیشن جان  شيندند     د شړ
    -                  -                  -                60               32               28              عال ف موقت 

و سیمو  د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور کوهک  201400042 کوهک شيندند      -                  -                  -                389              -                389           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشیخ کمان  201400043 شیخ کمان  شيندند      -                  -                  -                121            64               57              فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورکله شور  201400044 کله شور  شيندند    4                   -                4                 296              -                296           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  کړی عمویم زده   متوسطه ذکور غواالدان  201400046 غواالدان  شيندند     د شړ
  2                   -                2                 261            134            127           فعال  موقت 

و سیمو  د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور پشت شهر  201400047 پشت شهر  شيندند     د شړ
  16                 -                16               1,217           -                1,217        فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورآبستان  201400048 آبستان  شيندند    3                   -                3                 241            87               154           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورش کرو  201400049 ش کرو  شيندند      -                  -                  -                90               47               43              فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  گوشه متوسطه ذکور   201400050 گوشه  شيندند      -                  -                  -                351              -                351           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورعل آباد  201400051 عل آباد  شيندند    3                   -                3                 172              -                172           فعال  یم  دا د شړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان خواجه نوح  201400052 خواجه نو  شيندند    34               25               9                 1,700         980            720           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور قلعه محمد  201400053 قلعه محمد  شيندند    34               15               19               1,221         556            665           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور نادریه  201400054 چهار گوسر  شيندند    17               8                 9                 1,783         863            920           فعال  دایم   د شړ

ت ابوبکر صدیق  201400055 میدان هواب   شيندند  و سی د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان حض    26               15               11               1,912           -                1,912        فعال  دایم   مو د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان مرکز  201400056 چهار محل  شيندند    72               7                 65               3,214         3,214           -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان مبر سادات  201400057 پای چوب   شيندند    45               41               4                 1,938         1,938           -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورقلعه پائیر  اوکل  201400058 پائیر  قلعه  شيندند     د شړ
  2                 1                 1                 202            115            87              فعال  موقت 

یف  شيندند  یف  201400059 رباط شر و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوررباط شر     -                  -                  -                40                 -                40              فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان بی بی خدیجه  201400060 شور آب  شيندند     د شړ
  16               9                 7                 628            352            276           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورقیصار  201400061 قیصار  شيندند      -                  -                  -                  -                  -                  -               غبر فعال  نا معلوم  د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور واعظ کاشف   201400062 چهار محل  شيندند    76                 -                76               3,226           -                3,226        فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان کاریز دشت  201400063 کاریز دشت  شيندند      -                  -                  -                  -                  -                  -               غبر فعال  نا معلوم  د شړ

ان  شيندند  ان  201400064 جمبی و سیمو  ګډ ابتدائیه ړی عمویم زده ک ابتدایه ذکورجمبی     -                  -                  -                  -                  -                  -               غبر فعال  نا معلوم  د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان باال شهر  201400065 باال شهر   شيندند     د شړ
  30               20               10               1,741         952            789           فعال  موقت 

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور اوکل  201400066 مرکز  شيندند    8                   -                8                 701              -                701           فعال  دایم   د شړ
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و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورباال جو  201400067 باال جو  شيندند      -                  -                  -                  -                  -                  -               غبر فعال  نا معلوم  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورمال اسفند  201400068 اسفندمال  شيندند     د شړ
  9                 3                 6                 172            78               94              فعال  موقت 

و سیمو  د  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان شند  201400069 شند شيندند      -                  -                  -                  -                  -                  -               غبر فعال  نا معلوم  شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوربلندک  201400070 بلندک شيندند    6                   -                6                 319            173            146           فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیم د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوردر واخی  201400071 درواخی  شيندند    2                   -                2                 187              -                187           فعال  ازاده فضا  و د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورباغوچه  201400072 باغوچه شيندند      -                  -                  -                114            20               94              فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورجاک  201400073 مرکز  شيندند     د شړ
  1                 1                   -                455            235            220           فعال  موقت 

و سی د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورکاریز سفید  201400074 کاریز سفید شيندند    5                 1                 4                 255              -                255           فعال  دایم   مو د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور کالسک علیا 201400075 کالسک علیا شيندند    14               8                 6                 569            100            469           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورکاریزک  201400076 کاریرک  شيندند      -                  -                  -                  -                  -                  -               غبر فعال  نا معلوم  د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  21متوسطه ذکور فرقه  201400077 21فرقه  شيندند    12                 -                12               313            99               214           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  زده کړی عمویم  متوسطه ذکور اوراین 201400078 اوراین شيندند    3                 1                 2                 594            273            321           فعال  دایم   د شړ

ک  شيندند  ک  201400079 انجبر و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورانجبر     -                  -                  -                  -                  -                  -               غبر فعال  نا معلوم  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورباله زرد  201400080 باله  زرد شيندند    2                 1                 1                 270            78               192           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورجوی قاض   201400081 جوی قاض   شيندند     د شړ
  13                 -                13               429            250            179           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ دارالمعلمیر   د ښوونکو روزنه  ارالمعلمیر  ذکور د 201400082 مركز  شيندند     د شړ
  14                 -                14               243            208            35              فعال  موقت 

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان زاول  201400084 وزیر اباد   شيندند    16               16                 -                667            667              -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان اوكل  201400085 اوکل   شيندند    18               17               1                 628            628              -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان كله شهنواز  201400086 كله شهنواز  شيندند      -                  -                  -                  -                  -                  -               غبر فعال  نا معلوم  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورتولكه  201400087 تولکه شيندند      -                  -                  -                40               20               20              فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  د نجونو  ابتدائیه یم زده کړی عمو  ابتدایه ذکوركنگال  201400088 كنگال  شيندند      -                  -                  -                227            166            61              فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوراتحاد كوه زور  201400089 اتحاد كوه زور  شيندند      -                  -                  -                69                 -                69              فعال  ضا ازاده ف د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخواجه مرد 201400090 خواجه مرد شيندند      -                  -                  -                40               20               20              فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورش پوزه  201400091 ش پوزه شيندند     د شړ
  7                   -                7                 417            247            170           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور فخر آباد  201400092 فخر آباد  شيندند     د شړ
    -                  -                  -                820            269            551           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه زده کړی عمویم  ابتدایه ذکورآستانه  201400093 آستانه شيندند      -                  -                  -                80               40               40              فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورکالیسک سفل  201400094 کالیسک سفل  شيندند    13               1                 12               592            254            338           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورزرب   201400095 زرب   شيندند      -                  -                  -                40               20               20              فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورپایان بازار  201400096 پایان بازار شيندند     د شړ
  9                   -                9                 475              -                475           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورفج  201400097 فج علیا  ندند شي   3                   -                3                 179            82               97              فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ی ابتدایه نسوان خواجه معیر  الدین اسفزار  201400099 قلعه احمدل  شيندند    4                 1                 3                 478            218            260           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان کمینه صاحب  201400100 کمینه شيندند      -                  -                  -                40               20               20              فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخم سیاه گردن  201400101 خم سیاه گردن  شيندند      -                  -                  -                70               7                 63              فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورنورآباد  201400102 نورآباد شيندند      -                  -                  -                40               20               20              فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور سلطان آباد 201400103 آباد سلطان  شيندند     د شړ
  14               5                 9                 862            404            458           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  کورخواجه خیل ابتدایه ذ  201400104 خواجه محمد نوح علیا  شيندند     د شړ
  10               8                 2                 357            173            184           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورکله کفتار  201400107 کله کفتار  شيندند      -                  -                  -                  -                  -                  -               بر فعال غ نا معلوم  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورداشک  201400108 داشک شيندند      -                  -                  -                  -                  -                  -               غبر فعال  نا معلوم  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشیخ ابولقاسم نض آبادی  201400110 نض آباد   شيندند     د شړ
  11               10               1                 457            222            235           فعال  موقت 
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و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورعبدهللا بن مسعود 201400112 چنګان  شيندند      -                  -                  -                  -                  -                  -               غبر فعال  نا معلوم  د شړ

 نصبر احمد   201400113 سعید آباد   د شيندن
و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشهید داکب    12               11               1                 313            173            140           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه زده کړی  عمویم لیسه نسوان میدان   201400114 میدان هواب    شيندند    32               32                 -                1,458         1,458           -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور قلعه عمر خان   201400115 قلعه عمر خان  شيندند     د شړ
  25               14               11               552            307            245           فعال  موقت 

ویس خان نیکه  201400116 هوشه   شيندند  و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان مبر    د شړ
  8                 1                 7                 599            235            364           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشهید نظر محمد خان   201400117 بیابانک   شيندند      -                  -                  -                40               20               20              فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوراستاد نورالدین  201400118 کالرک   دند شين     -                  -                  -                40               20               20              فعال  ازاده فضا  د شړ

ت امام   شيندند  و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوررباط   201400119 حض     د شړ
  10                 -                10               367            129            238           فعال  موقت 

اده  شيندند  و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان عارف اسفزاری   201400120 کوله صاحبی    1                   -                1                 179            85               94              فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوراحمد شاه بابا ابدال   201400121 مبر حیدر   شيندند     د شړ
  3                 1                 2                 460            210            250           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشهید جمال الدین عمر  201400122 قاض  آباد   شيندند     د شړ
  10               10                 -                622            377            245           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوراستاد محمد کشمبر  201400123 دلرک   شيندند      -                  -                  -                  -                  -                  -               غبر فعال  نا معلوم  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورسیاه حصار   201400124 سیاه کوه   شيندند    1                 1                   -                186            53               133           فعال  ازاده فضا  د شړ

و  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ذکورشخان  ابتدایه  201400125 کوه زور  شيندند      -                  -                  -                40               20               20              فعال  ازاده فضا  سیمو  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورامام ابویوسف   201400126 چهار برجک   شيندند     د شړ
  7                 3                 4                 239            109            130           فعال  موقت 

يف  و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان تگاب غزه 201500001 تگاب غزه  چشت شر   29               6                 23               423            226            197           فعال  دایم   د شړ

يف  و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوردره گک  201500002 دره گک  چشت شر   10               3                 7                 454            210            244           فعال  دایم   د شړ

يف  و سیمو  ګډ متوسطه  زده کړی عمویم  متوسطه نسوان خار زار  201500003 خار زار  چشت شر   7                   -                7                 366            173            193           فعال  جومات  د شړ

يف  و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  خواجه برهنه ابتدایه نسوان  201500004 خواجه برهنه   چشت شر   4                   -                4                 211            94               117           فعال  جومات  د شړ

يف  و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکوردرۀ تخت  201500005 درۀ تخت  چشت شر   16                 -                16               790              -                790           فعال  دایم   د شړ

يف  و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان مرکز  201500006 مرکز  چشت شر   14               14                 -                598            598              -               فعال  دایم   د شړ

يف  و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  ذکور اسفرز  لیسه 201500007 اسفرز  چشت شر   11                 -                11               508              -                508           فعال  دایم   د شړ

يف  و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور اروی    ج  201500008 اروی    ج چشت شر   12               1                 11               575            181            394           فعال  دایم   د شړ

يف  و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورمرغه 201500009 مرغه چشت شر   14                 -                14               222            95               127           فعال  دایم   د شړ

يف  و سیمو  د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور سلمأ  201500010 سلمأ  چشت شر   9                   -                9                 330              -                330           فعال  دایم   د شړ

يف  و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  تدایه ذکورسعادت اب 201500011 دهخان  چشت شر   1                   -                1                 156            56               100           فعال  جومات  د شړ

يف  و سیمو  نو د هلکا اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکورعلوم دیت   201500013 تگاب غزه  چشت شر   9                   -                9                 298              -                298           فعال  جومات  د شړ

يف  یف چشت شر و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور اسدهللا چشت   201500014 مرکز ولسوال چشت شر   22                 -                22               887              -                887           فعال  دایم   د شړ

يف  و سیمو  د نجونو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان اسفرز  201500015 اسفرز  چشت شر   4                   -                4                 551            551              -               فعال  دایم   د شړ

يف  و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور سوب   201500016 سوب   چشت شر   8                   -                8                 182            57               125           فعال  دایم   د شړ

يف  و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  نسوان دره تخت  لیسه 201500018 دره تخت  چشت شر   14               14                 -                619            619              -               فعال  دایم   د شړ

يف  و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورکارگش دهن تنوره  201500019 کارگش چشت شر   6                   -                6                 211            93               118           فعال  دایم   د شړ

يف  و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان سید محمد زاهد  201500020 بپه ده ربر چشت شر   16               3                 13               674            237            437           فعال  دایم   د شړ

يف  و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ذکورخواجه گل خندان  ابتدایه  201500021 کبوتر خان  چشت شر   7                 7                   -                223            88               135           فعال  دایم   د شړ

يف  و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوررغواجه   201500022 رغواجه   چشت شر   1                   -                1                 136            76               60              فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  علمیه امام بخاری  مدرسه اسالیم نسوان  201600001 کوکلم کشک کهنه   6                   -                6                 386            138            248           فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو د  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور کاریز زمان  201600002 کاریز زمان یوسف  کشک کهنه   13               3                 10               528            225            303           فعال  دایم   شړ

ه   کشک کهنه شر ه  201600003 شر شر و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشر   6                 1                 5                 420            202            218           فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوربلیها  201600004 بل کشک کهنه   5                   -                5                 198            79               119           فعال  جومات  د شړ
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و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور چشمه خاق   201600005 چشمه خاق   نهکشک که   7                   -                7                 315            117            198           فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه کړی عمویم زده   ابتدایه ذکورشیخ محمد  201600006 شیخ محمد  کشک کهنه   2                   -                2                 105            47               58              فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور لر شخ  201600007 لر شخ   کشک کهنه   14               1                 13               612            367            245           فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور گله چقر  201600008 گله چقر   کشک کهنه   9                 1                 8                 497            247            250           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور خواجه شهاب  201600009 خواجه شهاب  کشک کهنه   13               1                 12               602            260            342           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ذکورپالک ها ابتدایه  201600010 پالک ها  کشک کهنه   8                 1                 7                 272            122            150           فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور جوی سلطاب   201600011 مخمل  کشک کهنه   30               11               19               1,197         665            532           ل فعا  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خواجه قلندر  201600012 خواجه قلندر کشک کهنه   20               1                 19               1,036         498            538           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان خم کج  201600013 غوری  کشک کهنه   13               2                 11               446            193            253           فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور دره جبال  201600014 دره جبال  کشک کهنه   11                 -                11               476            163            313           فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور خواجه الخن  201600015 آبخداب   کشک کهنه   18               1                 17               599            233            366           فعال  ایم  د د شړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور کوکلم  201600016 مرکز کوکلم  کشک کهنه    د شړ
  27                 -                27               1,012           -                1,012        فعال  موقت 

زا  کشک کهنه زا  201600017 تخت مبر و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور تخت مبر   9                   -                9                 460            130            330           فعال  ازاده فضا  د شړ

شخ   کهنهکشک   شخ  201600018 امام شبر و سیمو  د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور امام شبر   10                 -                10               511              -                511           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  یم زده کړی عمو  متوسطه ذکور آبگذشت  201600019 آبگذشت   کشک کهنه   9                   -                9                 397            104            293           فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور زنده چشم  201600020 زنده چشم  کشک کهنه   27               9                 18               767            362            405           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  - متوسطه نسوان کاریز زمان  201600021 کاریز زمان باال  کشک کهنه   10                 -                10               695            374            321           فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان کوکلم  201600022 کوکلم  کشک کهنه   12               12                 -                431            431              -               فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  توسطه ذکور عناب م 201600023 عناب  کشک کهنه   10               2                 8                 352            160            192           فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخواجه چکاب  201600024 خواجه چکاب  کشک کهنه   9                 2                 7                 333            82               251           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکورعلمیه جوی سلطاب   201600025 مجمل  کشک کهنه   6                   -                6                 233              -                233           فعال  دایم   د شړ

ت عمر بن عبدالعزیز  201600026 کمرسیاه کشک کهنه و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورحض    7                 2                 5                 146            54               92              فعال  ازاده فضا  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشهید عبدهللا  201600027 دهن عل آباد   کشک کهنه   4                   -                4                 218            128            90              فعال  ازاده فضا  د شړ

ت عل  201600028 محمدآباد  نهکشک که و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورحض    9                   -                9                 386            170            216           فعال  ازاده فضا  د شړ

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  ګډ متوسطه  ه کړی عمویم زد متوسطه ذکور دیزاوری  201700001 دیزاوری سنگ   23               12               11               1,101         579            522           فعال  دایم   د شړ

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  ګډ ابتدائیه مویم زده کړی ع ابتدایه ذکورعالف  201700002 عالف ارباب نیاز  سنگ    د شړ
  9                 4                 5                 374            205            169           فعال  موقت 

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور حقابه ها  201700003 حقابه اسدی  سنگ   12               1                 11               142            43               99              فعال  دایم   د شړ

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور آزادی  201700004 کلتی  سنگ   13               6                 7                 497            228            269           فعال  دایم   د شړ

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخواجه سبی  پوش  201700005 وش خواجه سبی  پ سنگ    د شړ
  6                 4                 2                 292            145            147           فعال  موقت 

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور کاریز نو  201700006 کاریز نو  سنگ   16               8                 8                 555            273            282           فعال  دایم   د شړ

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور یکه درخت  201700007 یکه درخت سنگ   22               7                 15               649            267            382           فعال  دایم   د شړ

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورسنگبی  201700008 سنگبی  سنگ   3                   -                3                 222              -                222           فعال  جومات  د شړ
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کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشاه غالم  201700009 شاه غالم سنگ   8                 3                 5                 223            103            120           فعال  دایم   د شړ

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور جعفر بیک خراساب   201700010 جعفر بیک  سنگ   6                   -                6                 332            136            196           فعال  دایم   د شړ

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  ګډ متوسطه  ی عمویم زده کړ  متوسطه ذکور خواجه مالل  201700011 خواجه مالل  سنگ   19               12               7                 391            217            174           فعال  دایم   د شړ

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور شهر خلیل  201700012 خلیلشهر  سنگ   8                   -                8                 513            111            402           فعال  دایم   د شړ

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور اساس برجنک 201700013 برجنک سنگ   9                 3                 6                 437            224            213           فعال  دایم   د شړ

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورآب باریک  201700014 آب باریک سنگ    د شړ
  8                 2                 6                 301            124            177           فعال  موقت 

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور خواجه نور  201700015 بوزه خور  سنگ   21               6                 15               797            420            377           فعال  دایم   د شړ

کشک )رباط 
)  
 

زا  سنگ زا  201700016 رباط مبر و سیمو  ډګ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور رباط مبر   10               3                 7                 430            219            211           فعال  دایم   د شړ

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور تورغندی  201700017 تور غندی سنگ   70               47               23               3,325         37               3,288        فعال  دایم   د شړ

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور خواجه تلخان  201700018 خواجه تلخان  سنگ    د شړ
  8                 4                 4                 335            170            165           فعال  موقت 

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورگله چاه  201700019 گله چاه  سنگ   4                   -                4                 180            71               109           فعال  ازاده فضا  د شړ

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور چهار دره  201700020 چهار دره کوب  ها  سنگ   30               17               13               844            414            430           فعال  دایم   د شړ

کشک )رباط 
)  
 

و سیم ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور قوش آسیاب  201700021 قوش آسیاب  سنگ   22               11               11               1,036         478            558           فعال  دایم   و د شړ

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورقلعه سفید  201700022 قلعه سفیدک  سنگ    د شړ
  6                 1                 5                 223            112            111           فعال  موقت 

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  ذکور خالوک  201700023 خالوک  سنگ   18               7                 11               1,041         445            596           فعال  دایم   د شړ

کشک )رباط 
(سن  
 

و سیمو  د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور خواجه جبر  201700024 خوجه جبر  گ   14               1                 13               607              -                607           فعال  دایم   د شړ

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  نگ متوسطه ذکور چهار اول 201700025 چهار اولنگ  سنگ   8                   -                8                 351            177            174           فعال  دایم   د شړ

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور اجریم 201700026 اجریم سنگ   5                   -                5                 560            138            422           فعال  دایم   د شړ

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  د نجونو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان باغیچه  201700027 باغیچه کندی  سنگ   7                 6                 1                 319            317            2                فعال  دایم   د شړ

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور لگ لگ خانه 201700028 لگ لگ خانه سنگ   12               6                 6                 555            291            264           فعال  دایم   د شړ



 کل ولسوایل 
د ښوونی   مرکز  

 کوډ
 اقلیم  جنسیت ل ډو  پروګرام  د ښوونی   مرکز نوم 

ۍ 
د ودان 
 ډول 

 حالت
زده کوونک   

 هلکان   -
زده کوونک   

-    
 نجون 

زده کوونک   
 ټول   -

  -ښوونک   
 نارینه  

  -ښوونک   
 ښځینه  

  -ښوونکي   
 ټول  

)رباط کشک 
)  
 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور خلیفه رحمت  201700029 خلیفه رحمت  سنگ   18               5                 13               525            207            318           فعال  دایم   د شړ

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  ګډ متوسطه  زده کړی عمویم  متوسطه ذکور چپ گل  201700030 چپ قل  سنگ    د شړ
  11               7                 4                 732            333            399           فعال  موقت 

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور شف   201700031 شف   سنگ   4                   -                4                 612            226            386           فعال  جومات  د شړ

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور قاض  محمداسماعیل جمشیدی  201700032 باغچه گل کندی  سنگ   13                 -                13               450              -                450           فعال  دایم   د شړ

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور دو آب  201700033 دو آب  سنگ   19               9                 10               466            233            233           فعال  دایم   د شړ

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوردرویش عل  201700034 قلعه سفید  سنگ   18               3                 15               542            257            285           فعال  دایم   د شړ

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  ګډ متوسطه  زده کړی عمویم  متوسطه ذکور کوداب   201700035 جعفر بیک کوداب   سنگ   13               3                 10               394            215            179           فعال  دایم   د شړ

کشک )رباط 
)  
 

   سنگ
 

  201700036 مرکز رباط سنگ
 

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور رباط سنگ   32               3                 29               1,321           -                1,321        فعال  دایم   د شړ

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورتانه بغل  201700037 تانه بغل  سنگ    د شړ
  2                   -                2                 164            59               105           فعال  موقت 

کشک )رباط 
)  
 

  سنگ
 

  201700038 مرکز رباط سنگ
 

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان رباط سنگ   29               29                 -                1,440         1,440           -               فعال  دایم   د شړ

کشک )رباط 
  
 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور خواجه گل بید  201700039 خواجه گل بید  (سنگ    د شړ
  6                 1                 5                 349            173            176           فعال  موقت 

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  ر ارباب عبدالغیاث لیسه ذکو  201700040 قنات وکیل  سنگ   18               1                 17               918            479            439           فعال  دایم   د شړ

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکورهفتوسفل  201700041 هفتو سفل  سنگ   21               10               11               777            376            401           ل فعا  دایم   د شړ

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور خواجه قاسم  201700042 خواجه قاسم   سنگ    د شړ
  4                   -                4                 213            106            107           فعال  موقت 

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  ګډ اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور فاروقیه  201700043 مرکز ولسوال  سنگ   12                 -                12               693            25               668           فعال  دایم   د شړ

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکور یکه توت  201700044 یکه توت سنگ    د شړ
  6                 3                 3                 387              -                387           فعال  موقت 

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورچهار ده باغ 201700045 چهار ده باغ  سنگ    د شړ
    -                  -                  -                88               16               72              فعال  موقت 

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  ګډ متوسطه   زده کړی عمویم متوسطه نسوان چهار دره  201700046 محمد کریم بیک سنگ    د شړ
  7                   -                7                 193            78               115           فعال  موقت 

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  ګډ بتدائیها عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورکاریز خوب   201700047 کاریز خوب   سنگ   5                 5                   -                168            106            62              فعال  دایم   د شړ

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورمقر  201700048 مقر  سنگ   4                 2                 2                 313            128            185           فعال  دایم   د شړ



 کل ولسوایل 
د ښوونی   مرکز  

 کوډ
 اقلیم  جنسیت ل ډو  پروګرام  د ښوونی   مرکز نوم 

ۍ 
د ودان 
 ډول 

 حالت
زده کوونک   

 هلکان   -
زده کوونک   

-    
 نجون 

زده کوونک   
 ټول   -

  -ښوونک   
 نارینه  

  -ښوونک   
 ښځینه  

  -ښوونکي   
 ټول  

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورتورغندی  201700049 تورغندی  سنگ    د شړ
  21               6                 15               1,259         419            840           فعال  موقت 

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان خلیفت   201700050 فت  چهار دره خلی سنگ   8                 7                 1                 327            193            134           فعال  دایم   د شړ

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  ګډ ئیهابتدا عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورسنگر  201700051 مال محمد  سنگ    د شړ
  10               2                 8                 420            197            223           فعال  موقت 

کشک )رباط 
)  
 

 دارالمعلمیر   201700052 نداره  سنگ
 

و سیمو  ګډ حمایوی مرکز  د ښوونکو روزنه  ذکورالحاقیه کشک رباط سنگ    د شړ
  2                   -                2                 40               25               15              فعال  موقت 

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور هفتو علیا  201700054 هفتو علیا سنگ    د شړ
  1                   -                1                 96               49               47              فعال  موقت 

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورالخ  ها  201700055 ال خ  ها  سنگ   3                   -                3                 124            62               62              فعال  دایم   د شړ

کشک )رباط 
)  
 

گ  سنگ گ  201700057 سبی  و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور نسوان سبی    10               7                 3                 428            216            212           فعال  دایم   د شړ

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  ر غندی لیسه نسوان تو  201700058 تورغندی  سنگ   58               58                 -                2,844         2,844           -               فعال  دایم   د شړ

کشک )رباط 
)  
 

ت عبدهللا بن عمر 201700059 وکیل حسن سنگ و سیمو  د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورحض    1                   -                1                 198            24               174           فعال  جومات  د شړ

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورنسوان حقابه  201700060 حقابه غالم نتی وخرمها  سنگ   3                 1                 2                 228            106            122           فعال  جومات  د شړ

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورچاه گل بای  201700061 چاه گل بای  سنگ    د شړ
    -                  -                  -                157              -                157           فعال  موقت 

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورنهر صیاد 201700062 نهر صیاد سنگ     -                  -                  -                224              -                224           فعال  جومات  د شړ

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورابوایوب انصاری  201700064 رباط سنگی علیا  سنگ    د شړ
  4                 2                 2                 249            114            135           فعال  موقت 

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورنور آباد   201700065   نور آباد  سنگ    د شړ
  4                   -                4                 317            21               296           فعال  موقت 

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  ګډ ائیهابتد عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورزوری  ها  201700066 زوری  ها  سنگ   2                   -                2                 109            36               73              فعال  جومات  د شړ

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورسیاه کمرک   201700067 سیاه کمرک   سنگ   4                 2                 2                 222            135            87              فعال  ازاده فضا  د شړ

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشهید عرفاب    201700068 دورمیشر   سنگ    د شړ
  3                 1                 2                 304            152            152           فعال  موقت 

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورعالف بلوچها  201700069 بلوچ ها سنگ    د شړ
  1                   -                1                 205            103            102           فعال  موقت 

)رباط کشک 
)  
 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشهید آخند زاده ابوبکر   201700070 قوخی   سنگ   1                   -                1                 129            57               72              فعال  جومات  د شړ

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشهید محمد اسماعیل  201700071 شهید محمد اسماعیل   سنگ    د شړ
  3                 1                 2                 177            86               91              فعال  موقت 



 کل ولسوایل 
د ښوونی   مرکز  

 کوډ
 اقلیم  جنسیت ل ډو  پروګرام  د ښوونی   مرکز نوم 

ۍ 
د ودان 
 ډول 

 حالت
زده کوونک   

 هلکان   -
زده کوونک   

-    
 نجون 

زده کوونک   
 ټول   -

  -ښوونک   
 نارینه  

  -ښوونک   
 ښځینه  

  -ښوونکي   
 ټول  

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  ګډ یهابتدائ عمویم زده کړی  ابوذر غفاری  201700072 یکه دوکان  سنگ   1                   -                1                 476            269            207           فعال  جومات  د شړ

کشک )رباط 
)  
 

ت جببر   201700076 تیل ملیک  سنگ و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  حض      -                  -                  -                43               20               23              فعال  نا معلوم  د شړ

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابوهریره  201700077 چهل دخب   سنگ     -                  -                  -                31                 -                31              فعال  نا معلوم  د شړ

کشک )رباط 
)  
 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  اتحاد خود  روان  201700078 خود روان  سنگ     -                  -                  -                46               8                 38              فعال  نا معلوم  د شړ

 

 

 خصوصی   -ل د ښوونیزو مرکزونو، زده کوونکو او ښوونکو لست کا 1397د 

 

 کل ولسوایل 
د ښوونی    
 مرکز کوډ

 اقلیم  جنسیت ډول  پروګرام  د ښوونی   مرکز نوم 
ۍ 
د ودان 
 ډول 

 حالت
زده کوونک   

 هلکان   -
زده کوونک   

-    
 نجون 

زده کوونک   
 ټول   -

  -ښوونک   
 نارینه  

  -ښوونک   
 ښځینه  

  -ښوونکي   
 ټول  

اول سيماي هرات  200100003 ناحيه نهم  هرات  و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض  نمبی    د شړ
  2                   -                2                 396            212            184           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  امید افغان   ابتدایه ذکورخصوض 200100007 ناحیه پنجم هرات     د شړ
  28               11               17               234            64               170           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض خراسان   200100015 ناحیه  پنجم هرات     د شړ
  34               19               15               406            126            280           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان خصوض واحدی  200100016 ناحیه نهم  هرات     د شړ
  20               17               3                 301            165            136           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورطلوع نوین   200100017 ناحیه دوازدهم   هرات     د شړ
  28               13               15               780            365            415           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض بینات  200100018 ناحیه دهم  هرات     د شړ
  19               14               5                 344            118            226           فعال  موقت 

و سیمو  د هلکانو  دائیهابت عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض پیشگامان توحید  200100019 ناحیه پنحم  هرات     د شړ
  17               1                 16               321              -                321           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ متوسطه  کړی   عمویم زده متوسطه ذکور خصوض نمبی سوم بعثت  200100020 ناحیه نهم  هرات     د شړ
  4                 4                   -                42               20               22              فعال  موقت 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور خصوض صادقیه نمبی یک   200100023 ناحیه دوم هرات     د شړ
  24               14               10               228            9                 219           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور خصوض لینا افغانیار   200100024 ناحیه اول   هرات     د شړ
  21               15               6                 294            114            180           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور نسل نوین فردا 200100025 رات شهر ه هرات     د شړ
  23               19               4                 296            88               208           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان خصوض صادقیه نمبی دوم   200100026 ناحیه اول  هرات     د شړ
  15               10               5                 269            94               175           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  رسالت نمبی نهممتوسطه ذکور خصوض   200100027 ناحیه پنجم  هرات     د شړ
  49               29               20               954            398            556           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان خصوض جوانان خالق  200100029 ناحیه پنجم  هرات     د شړ
  28               21               7                 426            182            244           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان خصوض رسالت نمبی هفتم   200100030 ناحیه هفتم هرات     د شړ
  78               53               25               1,144         537            607           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور خصوض الغزال  200100031 ناحیه اول  هرات     د شړ
  33               17               16               590            244            346           فعال  موقت 

و س ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور خصوض نمبی دوم احرار  200100032 5ناحیه  هرات     یمو د شړ
  9                 6                 3                 208            79               129           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور خصوض آینده سازان نمبی سوم   200100033 ناحیه هشتم  هرات     د شړ
  29               27               2                 778            350            428           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض ابونضفارابی   200100036 مرکز  هرات     د شړ
  17               12               5                 244            93               151           فعال  موقت 



 کل ولسوایل 
د ښوونی    
 مرکز کوډ

 اقلیم  جنسیت ډول  پروګرام  د ښوونی   مرکز نوم 
ۍ 
د ودان 
 ډول 

 حالت
زده کوونک   

 هلکان   -
زده کوونک   

-    
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و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض شهید قاض  سید عبدالرحیم  200100037 5ناحیه  هرات     د شړ
  28               12               16               598            142            456           فعال  موقت 

دومتوسطه ذکو  200100039 ناحیه نهم هرات  و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  ر خصوض معراج نمبی    د شړ
  46               30               16               998            339            659           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  1متوسطه نسوان خصوض همای سعادت نمبی   200100041 کوچه مسگرها   1ناحیه  هرات     د شړ
  15               11               4                 148            48               100           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور خصوض  فاطميه  200100047 5جاده مهتاب ناحيه  هرات     د شړ
  31               22               9                 414            192            222           فعال  موقت 

ت بالل  هرات     200100048 جاده حض 
و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور خصوض  شهيد سلطاب     د شړ

  29               21               8                 241            72               169           فعال  موقت 

ه ناحيه   64شك  هرات  و سیمو  ګډ وسطه مت عمویم زده کړی  متوسطه نسوان خصوض  بهار دانش  200100049 5مب     د شړ
  34               27               7                 475            139            336           فعال  موقت 

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان آزادی  200100056 ناحیه دهم هرات     د شړ
  48               48                 -                1,732         1,732           -               فعال  موقت 

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض  ميهن  200100097 8ناحيه  هرات     د شړ
  19               8                 11               256            39               217           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض  دين دانش 200100098 2اسپیر  ادي ناحيه  هرات     د شړ
  26               15               11               349            96               253           فعال  موقت 

دوم  هيواد  200100099 5جاده بانك ناجيه  هرات  و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض  نمبی    د شړ
  130            84               46               1,088         493            595           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  3لیسه ذکور خصوض  خراسان نمبی  200100100 5ناجه  هرات     د شړ
  19               12               7                 207            24               183           فعال  موقت 

   و سیمو د شړ  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض   صوابی   200100105 4ناحيه  هرات 
  23               11               12               358            83               275           فعال  موقت 

ئیل هرات  و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض هدایت  200100109 جبی    د شړ
  29               17               12               630            288            342           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض  حقيقت  200100116 هرات  هرات     د شړ
  34               17               17               275            179            96              فعال  موقت 

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض احرار  200100117 ناحيه پنجم هرات     د شړ
  31               22               9                 630            255            375           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض ابوریحان  200100118 نداره  هرات     د شړ
  2                 1                 1                 618            317            301           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض پیام دانش  200100119 ناحیه دوازدهم  هرات     د شړ
  36               18               18               422            95               327           فعال  موقت 

) 200100120 1نمبی  هرات  و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  ( 1لیسه ذکور خصوض آینده سازان نمبی    د شړ
  47                 -                47               739              -                739           فعال  موقت 

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض ملت  200100122 ناحیه دهم هرات     د شړ
  14               7                 7                 416            53               363           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ لیسه مویم زده کړی ع لیسه ذکور خصوض  نمبی دوم آينده سازان  200100126 ناحيه هفتم هرات     د شړ
  40               24               16               718            328            390           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض  نمبی دوم آرمان  200100127 چهار راه  زمان جان  هرات     د شړ
  16               12               4                 180            72               108           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض تیموریان  200100131 جاده مخابرات  هرات     د شړ
  22               16               6                 317            86               231           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان خصوض  طلوع سعادت  200100132 قول اردو هرات     د شړ
  44               27               17               877            342            535           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  1سوان خصوض  توحيد نمبی لیسه ن 200100134 بكراباد هرات     د شړ
  37               36               1                 540            540              -               فعال  موقت 

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض  عض نوين 200100135 جاده واليت  هرات    مو  د شړ
  44               34               10               542            232            310           فعال  قت 

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  2لیسه ذکور خصوض  توحيد نمبی  200100137 بكر آباد هرات     د شړ
  57                 -                57               697              -                697           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  (1لیسه ذکور خصوض  عال  بعثت )  200100138 9ناحيه  هرات     د شړ
  39               18               21               673            309            364           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  1لیسه ذکور  خصوض  آرمان نمبی  200100139 9ناحيه  هرات     د شړ
  12               10               2                 187            69               118           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ لیسه ه کړی عمویم زد 3لیسه ذکور خصوض  آرمان نمبی  200100140 شهرك المهدي  هرات     د شړ
  56               21               35               844            296            548           فعال  موقت 

   و سیمو د شړ  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض  رضوي  200100141 جاده غربی  استاديوم  هرات 
  38               3                 35               420              -                420           فعال  موقت 

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان خصوض  كوثر  200100142 چاراه  امريت  هرات     د شړ
  39               39                 -                225            225              -               فعال  موقت 

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض  فرداي بهب   200100143 5ناحيه  هرات     د شړ
  32               18               14               420            75               345           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  1نسوان خصوض  سيد الشهدا نمبی  لیسه 200100144 گذر عمه سكينه  هرات    26               26                 -                768            442            326           فعال  دایم   د شړ

و سیمو د  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  1لیسه ذکور خصوض  رسالت نمبی  200100145 چهار سونك  هرات     شړ
  90               59               31               1,385         513            872           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  المهدي  2لیسه ذکور خصوض  رسالت نمبی  200100146 دولت خانه  هرات     د شړ
  75               50               25               1,513         687            826           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  زيبتيه 3لیسه ذکور خصوض  رسالت نمبی  200100147 بازار جوش  هرات     د شړ
  81               32               49               951            308            643           فعال  موقت 

ت بالل  4لیسه ذکور خصوض  رسالت نمبی  200100148 پائیر  آب  هرات  و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  حض    47               29               18               859            357            502           فعال  دایم   د شړ

ت معصومه  5الت نمبی لیسه ذکور خصوض  رس  200100149 جاده ابريشم هرات  و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  حض     د شړ
  36               27               9                 711            314            397           فعال  موقت 

و سی ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض  پروفيسور سكينه يعقوبی   200100151 6ناحبه  هرات     مو د شړ
  40               28               12               892            308            584           فعال  موقت 
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و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض  آريانا  200100152 3ناحيه  هرات     د شړ
  39               19               20               744            271            473           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض  امام جعفر صادق  200100154 9ناحيه  هرات     د شړ
  38               17               21               200            96               104           فعال  موقت 

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  4لیسه نسوان اینده سازان نمبی  200100157 مرکز شهر   هرات     د شړ
  35               35                 -                703            703              -               فعال  موقت 

و سیمو  ګډ دارالعلوم  اسالیم زده کړی  دارالعلوم ذکور خصوض   شاه ول  هللا دهلوي  200100174 ناحيه پنجم هرات     د شړ
  34               17               17               476            295            181           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور خصوض  هرات  200100175 ناحيه نهم هرات    47               23               24               1,033         536            497           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض غواص  200100181 مرکز  هرات     د شړ
  11               10               1                 153            53               100           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض کلمه  200100182 مرکز  هرات     د شړ
  16               15               1                 249            102            147           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی   بی عایشه صدیقه لیسه ذکور خصوض بی  200100183 ناحیه پنجم هرات     د شړ
  18               18                 -                189            98               91              فعال  موقت 

وار باستان  200100185 مرکز  هرات  و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض سبی     د شړ
  21               7                 14               370            36               334           ل فعا  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشگوفه های دانش 200100186 3ناحیه  هرات     د شړ
  14               12               2                 156            44               112           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور خصوض نخبگان اینده  200100188 5ناحیه  هرات     د شړ
  17               16               1                 225            78               147           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  10لیسه ذکور خصوض شمس لندن اکادیم نمبی  200100189 مرکز  هرات     د شړ
  44               17               27               513            115            398           فعال  موقت 

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض نمبی سوم هیواد 200100190 5ناحیه  هرات     د شړ
  42                 -                42               880              -                880           فعال  موقت 

ق  200100191 مرکز  هرات  و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض اطلس شر    د شړ
  8                 6                 2                 107            39               68              فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض میالد نور  200100192 4ناحیه  هرات     د شړ
  23               22               1                 410            171            239           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور خصوض موعود  200100193 مرکز  هرات     د شړ
  11               11                 -                120            52               68              فعال  موقت 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  لم وعرفان متوسطه ذکور خصوض ع 200100194 مرکز  هرات     د شړ
  26               1                 25               300            84               216           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور خصوض موالنا فضل 200100195 8ناحیه  هرات     د شړ
  35               23               12               982            308            674           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور خصوض اندیشوران  200100196 8ناحیه  هرات     د شړ
  33               26               7                 623            211            412           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  نو اندیشان متوسطه نسوان خصوض  200100198 مرکز  هرات     د شړ
  31               24               7                 409            180            229           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  الیم ذکور خصوض انصار مدرسه اس 200100199 مرکز  هرات    29               11               18               444            112            332           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  نجونو  د  دارالمعلمیر   د ښوونکو روزنه  دارالمعلمیر  نسوان خصوض فروغ رسالت   200100200 مرکز  هرات     د شړ
  14               3                 11               80               80                 -               فعال  موقت 

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان خصوض امام زین العابدین 200100201 مرکز  هرات     د شړ
  25               12               13               300            132            168           فعال  موقت 

و سیمو  د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور خصوض انقالب دانش  200100202 12ناحیه  هرات     د شړ
  20               14               6                 281            90               191           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض نبوت  200100203 5ناحیه  هرات     د شړ
  22               21               1                 376            211            165           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  صوض دین و  دانش نمبی دومتوسطه ذکور  خ 200100204 ناحیه دوم هرات     د شړ
  13               12               1                 243            59               184           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض اقبال  200100210 ناحیه اول  هرات     د شړ
  43               18               25               435            110            325           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض نمبی اول هیواد   200100214 5ناحیه  هرات     د شړ
  115            82               33               2,063         1,127         936           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ حمایوی مرکز  د ښوونکو روزنه  مرکز حمایوی ذکور تربیه معلم هرات باستان  200100215 3ناحیه  هرات     د شړ
  31               17               14               264            207            57              فعال  موقت 

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان خصوض جوانان نابغه   200100216 چهار راه آمریت   ات هر     د شړ
  16               16                 -                166            86               80              فعال  موقت 

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  هان  لیسه ذکور خصوض التوحید ج 200100218 8ناحیه  هرات     د شړ
  38               22               16               409            94               315           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوراستاد قاری ابوبکر غوریاب   200100221 جاده سید اخب   هرات     د شړ
  14               14                 -                430            172            258           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ دارالمعلمیر   د ښوونکو روزنه  دارالمعلمیر  ذکورخصوض استاد هدایت حسیت   200100223 نض هللا فاروق    هرات     د شړ
  10                 -                10               19               18               1                فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض معرفت فطرت   200100224 ناحیه هفتم  هرات     د شړ
  19               11               8                 266            57               209           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان خصوض اندیشمندان فردا  200100225 باغ دشت  هرات     د شړ
  16               12               4                 294            135            159           فعال  موقت 

دهم  هرات  و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان خصوض حبیب المصطف   200100226 ناحیه سبر     د شړ
  41               29               12               907            429            478           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ هابتدائی عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض سنا  200100227 ناحیه پنجم  هرات     د شړ
  22               14               8                 135            43               92              فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان خصوض سعید هرات   200100228 درب قندهار   هرات     د شړ
  29               17               12               521            81               440           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض جهان روشان   200100229 2جاده ابن  سینا  هرات     د شړ
  26               25               1                 249            102            147           فعال  موقت 
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و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض تکاپو   200100230 ناحیه ششم  هرات     د شړ
  23               11               12               729            239            490           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  1معراج نمبی لیسه ذکور خصوض  200100233 مرکز  هرات     د شړ
  38               28               10               838            315            523           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان خصوض آینده سازان نمبی پنجم 200100238 مرکز  هرات     د شړ
  34               32               2                 674            296            378           فعال  موقت 

و سیمو  د نجونو  ابتدائیه عمویم زده کړی  شگوفه های توحید ابتدایه ذکورخصوض  200100240 4ناحیه  هرات     د شړ
  54               53               1                 767            62               705           فعال  موقت 

ی و پشان ابتدایه ذکورخصوض  200100243 5ناحیه هرات  و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  داراالیتام حاخی عبدالظاهربشبر    د شړ
  35               19               16               687            277            410           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور طه 200100244 مرکز والیت هرات  هرات     د شړ
  39               25               14               570            191            379           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ور ابتدایه ذکوررضوان ن 200100247 مرکز هرات  هرات     د شړ
  13               12               1                 162            66               96              فعال  موقت 

ئیل هرات  و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور خصوض سازندگان فردا  200100249 جبی    د شړ
  26               19               7                 502            221            281           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  2لیسه ذکور خصوض همای سعادت نمبی   200100251 بکرآباد 4ناحیه  هرات     د شړ
  61               44               17               1,263         566            697           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض قبای نور  200100252 مرکز هرات  هرات     د شړ
  14               12               2                 258            109            149           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض جهانتاب  200100253 0 هرات     د شړ
  8                 8                   -                126            38               88              فعال  موقت 

و سیمو  ګډ هابتدائی عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض شکوفه های ول عض  200100254 3 هرات     د شړ
  19               16               3                 145            47               98              فعال  موقت 

و سیمو  د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  6ابتدایه ذکورخصوض آینده سازان  200100255 صوق  اباد   هرات     د شړ
  31               14               17               615              -                615           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  3ابتدایه ذکورخصوض الغزال  200100256 پای منار ها   5ناحیه  هرات     د شړ
  15               15                 -                182            70               112           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض طاهر فوشنیحی   200100257 ناحیه هشت شک قول اردو  هرات     د شړ
  36               13               23               331            19               312           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض ساالر  200100270 0 هرات     د شړ
  36               13               23               571            42               529           فعال  موقت 

و سیمو د  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان خصوض ارگ هرات  200100271 0 هرات     شړ
  12               12                 -                76               31               45              فعال  موقت 

ا  200100273 ناحیه پنجم هرات  و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض بشر   13               8                 5                 98               36               62              فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض شگوفاهای توحید نمبی دوم 200100274 ناحیه پنجم هرات     د شړ
  84               60               24               994            428            566           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض معرفت فطرت نمبی دوم  200100276 ه سوم ناحی هرات     د شړ
  16               10               6                 219            83               136           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  خصوض مطهر  ابتدایه نسوان  200100277 4ناحیه  هرات     د شړ
  4                 4                   -                651            309            342           فعال  موقت 

یار  200100278 11ناحیه  هرات  و  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض هب     سیمو د شړ
  29               17               12               259            61               198           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض گلهای بهشت   200100279 5ناحیه  هرات     د شړ
  9                 9                   -                102            54               48              فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض امام جواد   200100280 مرکز  هرات     د شړ
  5                 3                 2                 128            54               74              فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  2ابتدایه ذکورخصوض خراسان  200100281 8ناحیه  هرات     د شړ
  17               17                 -                140            53               87              فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  2ض حکیم ابو نض فارابی ابتدایه ذکورخصو  200100282 ناحیه دوازدهم   هرات     د شړ
  13               10               3                 244            93               151           فعال  موقت 

و سی ګډ لیسه عمویم زده کړی  (2لیسه ذکور خصوض  عال  بعثت ) 200100284 9ناحیه  هرات     مو د شړ
  25               13               12               433            208            225           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض رسالت نمبی هشتم  200100285 مرکز هرات  هرات     د شړ
  85               56               29               1,824         795            1,029        فعال  موقت 

و سیمو  ګډ دارالمعلمیر   د ښوونکو روزنه  دارالمعلمیر  ذکورخصوض هریوا زمیر   200100286 شک والیت  هرات     د شړ
  22               16               6                 106            71               35              فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  1ابتدایه ذکورخصوض بوستان توحید نمبی  200100288 0 هرات     د شړ
  40               27               13               630            234            396           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  2بی ابتدایه ذکورخصوض بوستان توحید نم 200100289 0 هرات     د شړ
    -                  -                  -                192            61               131           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض چکاد  200100290 0 هرات     د شړ
  29               16               13               522            198            324           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  خصوض مفلحون  200100292 0 هرات     د شړ
  7                 6                 1                 93               22               71              فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  خصوض رویای سبی   200100293 0 هرات     د شړ
  12               9                 3                 160            46               114           فعال  موقت 

   و سیمو د شړ  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  حصوض طبیبیان  200100294 0 هرات 
  11               8                 3                 61               21               40              فعال  موقت 

ده شاروال  هرات  و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  خانه مهروماه  200100298 سبر     د شړ
  15               6                 9                 85               34               51              فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  شایستگان هرات  200100299 سوم شاروال  هرات     د شړ
  9                 9                   -                93               45               48              فعال  موقت 

و سیمو  د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  دنیا رفعت 200100300 چهار شاروال  هرات     د شړ
  17               15               2                 96               7                 89              فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ائیهابتد عمویم زده کړی  جوانه پویا 200100301 نهم شاروال  هرات     د شړ
  24               17               7                 363            138            225           فعال  موقت 
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و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  تکوین  200100302 پنجم شاروال  هرات     د شړ
  8                 6                 2                 112            24               88              فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  سید قطب 200100303 هفتم شاروال  هرات     د شړ
  22               19               3                 183            72               111           فعال  موقت 

و سیمو  د نجونو  ابتدائیه عمویم زده کړی  2آفرینش  200100304 ال چهار شارو  هرات     د شړ
  47               46               1                 719            719              -               فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ناب  200100305 دوم شاروال  هرات     د شړ
  10               7                 3                 61               17               44              فعال  موقت 

و سیمو  د هلکانو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  محمد حبیب هللا ) ص ( مدرسه خصوض سیدنا  200100307 12ناحیه  هرات     د شړ
  7                   -                7                 29                 -                29              فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  اندیشمندان هری  200100310 ناحیه اول   هرات     د شړ
  13               13                 -                111            45               66              فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  استاد شهبر   200100311 ابریشم  هرات     د شړ
    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه ویم زده کړی عم دانش پویان   200100312 عظیم اباد  هرات    2                 2                   -                48               15               33              فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  حماسه   200100313 جاده مخابرات   هرات     د شړ
  11               9                 2                 47               18               29              فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  خصوض بشارت آینده 200100314 محل باباخی  هرات     د شړ
    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  بشارت آینده  200100315 محل باباخی  هرات     د شړ
    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  بوستان رسالت   200100316 10ناحیه  هرات     د شړ
    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال  موقت 

و س ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  فرهنگ نوین   200100317 جاده انصاری   هرات     یمو د شړ
  13               12               1                 53               20               33              فعال  موقت 

ق باستان  200100318 قول اوردو هرات  و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  خصوض شر    د شړ
  10               9                 1                 14               6                 8                فعال  موقت 

ه  64شک  هرات  و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  خصوض شهیدغالم محمد روحاب   200100319 مب     د شړ
    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال  موقت 

و سیمو  ډګ ابتدائیه عمویم زده کړی  خصوض امید کاتب  200100320 خاتم انبیا هرات     د شړ
  4                 4                   -                59               33               26              فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  اهان غالب خصوض دانش خو  200100321 10ناحیه  هرات     د شړ
  12               10               2                 125            44               81              فعال  موقت 

و سیمو  د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  2اندیشوران نمبی  200100322 گازرگاه  هرات     د شړ
  9                 8                 1                 89               33               56              فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  خصوض ماندگارهری  200100323 شهری  15ناحیه  هرات     د شړ
  14               13               1                 86               29               57              فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ترق  ایثار  200100324 ناحیه ششم  هرات     د شړ
    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  دریای علم  200100325 کت پشم  کوچه شر  هرات     د شړ
  12               11               1                 59               23               36              فعال  موقت 

و سیمو  د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  خصوض شهید عبدالظاهر قادری  200100326 پل رنگینه  هرات     د شړ
  11               10               1                 123            51               72              فعال  موقت 

وب   200200018 گرازان  انجيل و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان الببر    د شړ
  4                 2                 2                 316            133            183           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان شهرک رسالت  200200027 شهرک رسالت  انجيل    د شړ
  1                   -                1                 232            113            119           فعال  موقت 

و سیمو  د هلکانو  دارالعلوم  اسالیم زده کړی  دارالعلوم ذکور خصوض  نوين 200200125 نوين عليا انجيل   12                 -                12               238              -                238           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه زده کړی عمویم  2ذکورخصوض پروفیسور سکینه یعقوبی  ابتدایه  200200141 جغاره  انجيل    د شړ
  25               13               12               259            110            149           فعال  موقت 

و سیمو  ډګ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورامام ابوحنیفه  200200146 شهرک نور   انجيل    د شړ
  1                   -                1                 58               5                 53              فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورکوخی توکل اسحاق زی   200200150 اسحاق آباد   انجيل    د شړ
  2                 1                 1                 201            108            93              فعال  موقت 

و سیمو  ګډ اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور خصوض مدرسه دیت  احیاالعلوم   200200151 شای نو   انجيل    د شړ
  15               5                 10               89               16               73              فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  1ابتدایه ذکورفرهنگ معنویت نمبی  200200154 ترکان سفل   انجيل    د شړ
  10               9                 1                 196            68               128           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورعرفان  200200155 جرخشک   انجيل    د شړ
  1                   -                1                 98               51               47              فعال  موقت 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  2ید الشهدا نمبی سمتوسطه ذکور خصوض  200200169 کارته سفل   انجيل    د شړ
  23               23                 -                346            192            154           فعال  موقت 

   سیمو  و د شړ  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  3ابتدایه نسوان خصوض  توحيد نمبی  200200170 چاده بهارستان  انجيل
  33               19               14               381            223            158           فعال  موقت 

و سیمو  د هلکانو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور خصوض انصار نمبی دوم  200200171 شوتان  انجيل   18               2                 16               188              -                188           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  خصوض شیخ عطار نیشاپوری 200200173 جغاره انجيل    د شړ
  9                 9                   -                146            64               82              فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  3خصوض بوستان نمبی  200200188 کارته  انجيل    د شړ
    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال  موقت 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور حجت بن الحسن  200300100 االنبیا  شهرک خاتم  گذره     -                  -                  -                519            111            408           فعال  دایم   د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه ړی عمویم زده ک شهید داکب  عبدالظاهر محمدی ابتدایه ذکورخصوض  200300104 تالث گذره    د شړ
  12               10               2                 276            84               192           فعال  موقت 

ت خاتم االنبيا  6رسالت نمبی لیسه ذکور خصوض   200300109 شك پشتون پل گذره و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  حض    50               29               21               974            367            607           فعال  دایم   د شړ
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و  ګډ لیسه عمویم زده کړی  3لیسه ذکور خصوض معراج نمبی  200500059 امام فخر رازی  کرخ   24               11               13               755            192            563           فعال  دایم   سیمو  د شړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور خصوض  علم ادب  200800031 مركز  کهسان     د شړ
  10               9                 1                 126            56               70              فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوراتفاق  200800034 چشمه شخه  کهسان     د شړ
    -                  -                  -                27               7                 20              فعال  موقت 

و سیمو  د  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان قدوس آباد  200800038 قدوس آباد  کهسان     شړ
  26               26                 -                2,678         2,678           -               فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  خصوض نور شحد  200800046 اسالم قلعه  کهسان     د شړ
  13               9                 4                 184            18               166           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ازادی 200800047 خلیل اباد کهسان     د شړ
  1                   -                1                 101            51               50              فعال  موقت 

و سیمو  ګډ دارالمعلمیر   د ښوونکو روزنه  موسسه خصوض دارالمعلمیر  کهسان  200800048 ان مرکز کهس کهسان    32                 -                32               208            153            55              فعال  دایم   د شړ

و سیمو  د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورکاوس خان  201200041 کاوس خان  اوبه   2                   -                2                 53                 -                53              فعال  جومات  د شړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان شهید عبدالقادر اوب  یه   201200048 چهار محل   اوبه    د شړ
  27               16               11               852            440            412           ل فعا  موقت 

و سیمو  ګډ دارالمعلمیر   د ښوونکو روزنه  دارالمعلمیر  نسوان عاطفه   201200053 چهار محل   اوبه    د شړ
  12               4                 8                 214            72               142           فعال  موقت 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  خصوض نستوه  201200056 مرکز  اوبه    د شړ
  3                   -                3                 31                 -                31              فعال  موقت 

يف  و سیمو  ګډ دارالمعلمیر   د ښوونکو روزنه  خصوض تربیه معلم اقطاب چشتیه  201500023 تحت مرکز  چشت شر    د شړ
  8                 1                 7                 117            23               94              فعال  موقت 

)  
 

و سیمو  ګډ ابتدائیه ړی عمویم زده ک پیشگامان تورغندی   201700079 تورغندی   کشک )رباط سنگ    د شړ
  7                 4                 3                 95               18               77              فعال  موقت 

 


