
  

 

 شهر کابل



 

 

 

 

 

  

 کابلشهر  تیمعارف وال عتیوض لیتحل"

 

شاگرد که از آن  1,343,241شهر کابل در مجموع  تیوال در

پسر و  589,758) یدر مراکز دولت 1,117,975جمله 

 147,857)  یدر مراکز خصوص 225,266دختر( و  528,217

 . باشندیدختر (مصروف آموزش م 77,409پسر و 

 1,088که از جمله  یمیمراکز تعل 1,228شاگردان متذکره در 

 هیباب ترب 64, یاسالم ماتیباب تعل 49, یعموم ماتیباب تعل

. از مجموع  شندبایمصروف آموزش م یاتیباب سواد ح 27معلم و 

. باشدیفعال م ریباب آن غ 28فعال و تنها  1,200 یمیمراکز تعل

 11,790که از جمله  نیممعل 40,131در مراکز متذکره مجموعا 

و  یتن در مراکز دولت 26,236زن هسنتد ) 28,341مرد و 

. موضوع قابل ندینمایم سی( تدریدر مراکز خصوص 13,895

چهارده  لیدرجه تحص یدارا نی% معلم94.4که  نستیمالحظه ا

 70.6% تیوال نیدر ا گرید یاما از سو باشندیو باالتر از آن م

 .باشدیزن موجود م نیمعلم

 یمیدا ریتعم یدارا یمیمراکز تعل 20.9شهر کابل % تیوال در

باز  یشاگردان در فضا 0.8% شودیو قابل ذکر دانسته م باشدیم

    ."خوانندیمدرس 

کابل شهر تیوال یادار ینقشه واحد ها  

" 

 کابل شهر یمعرف

 

دارد ، مرکز آن شهر کابل  تیکشورموقع یکابل در زون مرکز شهر

 31درجه   34.که در باشدیم زیافغانستان ن تختیاست که پا

 هیثان  59 قهیدق 7درجه  69و  یعرض البلد شمال هیثان 1 قهیدق

 قرار دارد. یطول البلد شرق

در  سا،یوالیت در شمال غرب با پروان، در شمال شرق با کاپ این

لغمان، در جنوب شرق با ننگرهار، در جنوب با لوگر و در شرق با 

 وردگ سرحد مشترک دارد. دانیم تیجنوب  غرب باوال

  ".باشدیکابل م تیکابل مرکز وال شهر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

شاگردانمعلومات   



 

  

تعلیمات عمومی

تعلیمات اسالمی

تربیه معلم

سواد حیاتی

تعلیمات عمومی تعلیمات اسالمی تربیه معلم سواد حیاتی

پسر 727,968 4,970 - 4,677

دختر 599,178 2,408 - 4,040

 1397شاگردان بر اساس برنامه و جنسیت سال 

68,932 339 - 46 

62,757 
226 

-

53 

تعلیمات عمومی تعلیمات اسالمی تربیه معلم سواد حیاتی

1397شاگردان جدیدالشمول بر اساس برنامه و جنسیت سال 

پسر دختر

  1397شاگردان بر اساس صنف و جنسیت سال 

 

76%

3%

20%

80%

3%

17%

کامیاب

ناکام

محروم

دختر پسر

1396سال  اساس جنسیت نتایج شاگردان بر  

 1397محل تدریس سال اساس  شاگردان بر

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

ساله6

ساله7

ساله8

ساله9

ساله10

ساله11

ساله12

ساله13

ساله14

ساله15

ساله16

ساله17

ساله18

ساله19

ساله20

ساله21

21باالتر از 

پسر دختر

1397سال  جنسیت واساس سن  شاگردان بر  

 1397شاگردان دولتی/خصوصی سال 

1,117,975 
83%

225,266 
17%

دولتی

خصوصی

63.8%

34.0%

0.0% 1.4% 0.8%

تعمیر دایمی تعمیر موقتی تعمیر مسجد خیمه فضای باز

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

پسر 76,491 75,037 67,727 70,397 67,090 66,065 73,201 63,946 55,232 48,004 40,687 33,426 171 141

دختر 69,168 67,720 60,799 61,111 58,056 54,467 56,369 47,686 40,253 35,503 28,998 24,288 687 521

مجموع 145,659 142,757 128,526 131,508 125,146 120,532 129,570 111,632 95,485 83,507 69,685 57,714 858 662



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ن یمعلومات معلم  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1397سال  و جنسیت برنامه ر اساسب معلمین  

تعلیمات عمومی

تعلیمات اسالمی

تربیه معلم

سواد حیاتی

تعلیمات عمومی تعلیمات اسالمی تربیه معلم سواد حیاتی

مرد 11,284 366 72 68

زن 27,892 65 105 279

1397سال  دولتی/خصوصیاساس  معلمین بر  

لسانس و باالتر چهارده پاس دوازده پاس کمتر از دوازده

1397سال  اساس درجه تحصیل معلمین بر  

26,236 
65%

13,895 
35%

دولتی خصوصی

1397ولسوالی سال اساس  فیصدی معلمین زن بر  

 

 

35.9% 58.5% 5.5% 0.0% 

  

 

 

14420 23466 2220 15 

 



  

 

 مراکز تعلیمی



 

  

1397سال  و نوعیت مراکز تعلیمی بر اساس برنامه  

 1397مراکز تعلیمی بر اساس ولسوالی سال 

9713مراکز تعلیمی بر اساس جنسیت سال   

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

27

8

14

52

12

27

533

266

289

لیسه

متوسطه

ابتدائیه

مدرسه اسالمی

دارالحفاظ

دارالعلوم

دارالمعلمین

مرکز حمایوی

مکتب سواد حیاتی

تعلیمات عمومی سواد حیاتی تربیه معلم تعلیمات اسالمی

1397سال  دولتی/خصوصیمراکز تعلیمی   

735 
60%

264 
22%

226 
18%

3 
0%

شفت1

شفت2

شفت3

شفت4

98
8% 102

8%

1028
84%

پسرانه دخترانه مختلط

372 
30%

856 
70%

دولتی خصوصی

20.9%

76.5%

0.2% 0.3% 0.2% 1.9%

فیصدی

دایمی موقت مسجد خیمہ فضای باز نا مشخص
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هیزاتمعلومات زیربنا و تج  



  

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

  1397تشناب بر اساس جنسیت مراکز تعلیمی سال 

73%; 72

79%; 81

85%; 876

27%; 26

21%; 21

15%; 152

پسرانه

دخترانه

مختلط

ندارد دارد

  1397تعمیر بر اساس جنسیت مراکز تعلیمی سال 

1052 1109

650

176 119

578

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

برق آب میدان ورزشی

دارد ندارد

554

626

630

251

285

291

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

البراتوار ساینس

کتابخانه

البراتوار کمپیوتر

دارد ندارد

8%
84

7%
73

85%
919

12%
18

16%
25

72%
109

دخترانه پسرانه مختلط

دارد ندارد



 

  

 

 شاخص های تعلیمی



 

 1397فیصدی جذب و شمولیت ناخالص شاگردان سال 

1397تعلیمات عمومی دولتی سال  -نسبت شاگرد بر معلم   

1397تعلیمات عمومی دولتی سال  -نسبت شاگرد بر شعبه   

99.7 

97.5

شمولیت نا خالص جذب نا خالص

 

32 34

30 30

45

37

41

49

38

34
35

66

74

40

50

67

0

10

20

30

40

50

60

70

80

 یه 
ل نا

کاب
1

 یه 
ل نا

کاب
2

 یه 
ل نا

کاب
3

 یه 
ل نا

کاب
4

 یه 
ل نا

کاب
5

 یه 
ل نا

کاب
6

 یه 
ل نا

کاب
7

 یه 
ل نا

کاب
8

 یه 
ل نا

کاب
9

 یه 
ل نا

کاب
1
0

 یه 
ل نا

کاب
1
1

 یه 
ل نا

کاب
1
2

 یه 
ل نا

کاب
1
3

 یه 
ل نا

کاب
1
5

 یه 
ل نا

کاب
1
6

 یه 
ل نا

کاب
1
7

نسبت شا رد بر معل  اوس  والیت
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1397بر اساس ولسوالی سال  دخترفیصدی شاگردان   



 

 ضمایم



  

نمعلمی  ن
 )خصویص(

نمعلمی  ن
) ن)دولتی

نداخلهنشاگردان
ن)خصویص(

نداخلهنشاگردان
) ن)دولتی نداراین مکاتبندولتی

ن نتعمی 

نتعدادنمکاتب ننام

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

     
22,293  

     
15,313  

       
6,980  

     
17,838  

      
13,028  

       
4,810  

   
225,266  

  
77,409  

  
147,857  

         
1,117,975  

    
528,217  

    
589,758  

                       
269  

          
856  

          
372  

 مجموع

            37              31  
               
6  

          
583  

           
415  

          
168  

          550  
        
158  

          
392  

              
18,726  

        
9,042  

        
9,684  

                         
10  

               
2  

             
14  

 1کابل ناحيه 

          
184  

            95  
            
89  

          
937  

           
638  

          
299  

       
2,271  

        
698  

       
1,573  

              
31,341  

        
9,781  

      
21,560  

                         
16  

               
8  

             
19  

 2کابل ناحيه 

          
561  

          
394  

          
167  

       
1,457  

        
1,088  

          
369  

       
7,567  

     
2,899  

       
4,668  

              
36,583  

      
16,430  

      
20,153  

                         
19  

             
40  

             
21  

 3کابل ناحيه 

       
1,293  

          
907  

          
386  

       
1,244  

        
1,058  

          
186  

     
14,215  

     
4,800  

       
9,415  

              
45,005  

      
22,055  

      
22,950  

                         
16  

             
60  

             
18  

 4کابل ناحيه 

       
1,507  

          
889  

          
618  

       
1,833  

        
1,390  

          
443  

     
16,644  

     
5,579  

     
11,065  

              
92,932  

      
44,126  

      
48,806  

                         
16  

             
87  

             
30  

 5کابل ناحيه 

       
1,369  

          
843  

          
526  

       
1,636  

        
1,183  

          
453  

     
19,097  

     
7,196  

     
11,901  

              
69,177  

      
32,388  

      
36,789  

                         
17  

             
62  

             
23  

 6کابل ناحيه 

       
1,725  

       
1,270  

          
455  

       
1,948  

        
1,400  

          
548  

     
15,547  

     
4,698  

     
10,849  

            
108,723  

      
55,573  

      
53,150  

                         
20  

             
60  

             
27  

 7کابل ناحيه 

       
1,844  

       
1,235  

          
609  

       
1,404  

        
1,017  

          
387  

     
16,523  

     
4,834  

     
11,689  

            
107,791  

      
48,604  

      
59,187  

                         
21  

             
65  

             
29  

 8کابل ناحيه 

          
934  

          
685  

          
249  

       
1,146  

           
817  

          
329  

       
9,073  

     
2,292  

       
6,781  

              
60,521  

      
25,531  

      
34,990  

                         
16  

             
22  

             
24  

 9کابل ناحيه 

       
1,989  

       
1,575  

          
414  

          
721  

           
538  

          
183  

     
13,150  

     
4,639  

       
8,511  

              
61,095  

      
32,618  

      
28,477  

                            
8  

             
48  

             
16  

کابل ناحيه 
10 

       
2,484  

       
2,015  

          
469  

       
1,481  

        
1,208  

          
273  

     
18,257  

     
6,133  

     
12,124  

              
95,708  

      
42,370  

      
53,338  

                         
25  

             
76  

             
30  

کابل ناحيه 
11 

       
1,682  

          
985  

          
697  

          
741  

           
439  

          
302  

     
18,454  

     
4,965  

     
13,489  

              
83,233  

      
34,983  

      
48,250  

                         
25  

             
71  

             
31  

کابل ناحيه 
12 

       
2,640  

       
1,274  

       
1,366  

          
836  

           
386  

          
450  

     
44,668  

  18,429  
     
26,239  

            
108,907  

      
55,634  

      
53,273  

                         
20  

          
130  

             
30  

کابل ناحيه 
13 

       
1,721  

       
1,462  

          
259  

          
837  

           
666  

          
171  

     
10,764  

     
3,897  

       
6,867  

              
67,746  

      
34,702  

      
33,044  

                         
13  

             
53  

             
20  

کابل ناحيه 
15 

          
938  

          
654  

          
284  

          
157  

           
115  

             
42  

       
2,739  

        
868  

       
1,871  

              
45,546  

      
22,002  

      
23,544  

                            
8  

             
12  

             
13  

کابل ناحيه 
16 

       
1,385  

          
999  

          
386  

          
877  

           
670  

          
207  

     
15,747  

     
5,324  

     
10,423  

              
84,941  

      
42,378  

      
42,563  

                         
19  

             
60  

             
27  

کابل ناحيه 
17 

 کابل شهر تیوال هیخالصه احصائ



 1397سال  ، شاگردان و معلمین دولتیمراکز تعلیمی 

ناقلیمنجنسیتننوعیتنبرنامهننامنمکتبنکودنمکتبنقریه ولسوایل
نوعیتن

نتعم نی 
نحالت

ن-شاگردنن
نپرسن

ن-شاگردنن
ن ندخیی

ن-شاگردنن
نمجموعن

نزننن-معلمنننمردنن-معلمنن
ن-معلمنن

نمجموعن

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان عایشه دران   350100001 پل باغ عمویم 1کابل ناحيه    64               63               1                 1,160         731            429           فعال داییم رسدست   دختر

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان مستوره غوری 350100002 گذربابای خودی 1کابل ناحيه    44               41               3                 1,415         1,027         388           فعال داییم رسدست   دختر

  94               51               43               2,865         967            1,898        فعال داییم رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور تمیم انصار 350100003 دوکانسه  1کابل ناحيه 

  مکتب   سواد حیانر  مکتب سواد حیانر ذکور  رکا خانه 350100004 رکا خانه 1کابل ناحيه 
  11               8                 3                 205            55               150           فعال داییم رسدست   مختلط سواد حيانر

ون   350100005 درخت شنگ 1کابل ناحيه    40               26               14               2,201         1,211         990           فعال داییم رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان ابوریحان البت 

  62               37               25               2,078         900            1,178        فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه دقیقر بلخ   350100008 دروازه الهوری 1کابل ناحيه 

من خجو 350100009 گذر رسدار جان خان 1کابل ناحيه  انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان مت    29               25               4                 1,085         397            688           فعال داییم رسدست   دختر

  32               24               8                 803            371            432           فعال موقت رسدست   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه احمد خان ابدایل 350100010 عقب مسجد عید گاه 1کابل ناحيه 

  39               25               14               966            371            595           فعال موقت رسدست   طمختل متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه عنرصی بلخ   350100011 باغ عیل مردان 1کابل ناحيه 

  51               19               32               1,282         20               1,262        فعال داییم رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور عاشقان وعارفان  350100014 گذر اچکزانی ها 1کابل ناحيه 

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان محجوبه هروی 350100015 چنداول 1کابل ناحيه    66               63               3                 2,773         2,182         591           فعال داییم رسدست   دختر

  46               30               16               1,829         786            1,043        فعال داییم رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه بیهقر  350100016 کوچه تنور سازی 1کابل ناحيه 

  5                 3                 2                 64               24               40              فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه عمویم تعلیمات متوسطه ګواو بابا نانک 350100021 شور بازار 1کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال نا معلوم رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم مرکزاصالح اطفال 350100026 0 1کابل ناحيه 

ه 2کابل ناحيه  انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان آریانا 350200001 شاه دو شمشت    59               59                 -                2,125         1,835         290           فعال داییم رسدست   دختر

  92               58               34               2,655         116            2,539        فعال داییم رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور ذبیح هللا خان 350200002 کارته آریانا 2کابل ناحيه 

ینو 350200003 ناکارته آریا 2کابل ناحيه  انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان شت    131            131              -                4,566         3,551         1,015        فعال داییم رسدست   دختر

  142            71               71               5,337           -                5,337        فعال ییمدا رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور استقالل 350200004 پارک زرنگار 2کابل ناحيه 

    سواد حیانر  مکتب سواد حیانر ذکور متمم کارگری وزارت مخابرات 350200005 ده افغانان 2کابل ناحيه 
  5                 3                 2                 76               21               55              فعال موقت رسدست   مختلط مکتب سواد حيانر

ه 2کابل ناحيه    70               33               37               3,742         61               3,681        فعال داییم رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور خواجه عبدهللا انصاری 350200006 شاه دو شمشت 

ه 350200007 اندران   2کابل ناحيه    62               28               34               1,961         30               1,931        فعال داییم رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور شاه دو شمشت 

  94               65               29               2,904         1,128         1,776        فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور قاری عبدهللا 350200009  ده افغانانجوی شت   2کابل ناحيه 

  66                 -                66               915              -                915           فعال داییم رسدست   پرسانه رالحفاظدا تعلیمات اسالیم دارالحفاظ ذکورمرکزی 350200012 کوچه اندران   2کابل ناحيه 

  22               22                 -                577            216            361           فعال داییم رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه پارسا 350200013 رس مخذن آب ده افغانان 2کابل ناحيه 

ه )ع ( 2کابل ناحيه    13                 -                13               604              -                604           فعال داییم رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور آریانا افغان ترک 350200014 شاه دو شمشت 

    سواد حیانر  مکتب سواد حیانر ذکور آموزش فن   350200021 جوی شت   2کابل ناحيه 
  13               9                 4                 302            65               237           فعال داییم رسدست   مختلط مکتب سواد حيانر

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان مالیل 350200026 چهارایه صدرات 2کابل ناحيه    110            109            1                 3,097         2,487         610           فعال داییم رسدست   دختر

  9                 9                   -                164            70               94              فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه ویمتعلیمات عم متوسطه مراد خان   350200027 مراد خان   2کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال یمدای رسدست   مختلط مرکز حمایوی تربیه معلم دارالمعلمی   ذکورتربيه معلم استقالل )الحاقیه( 350200034 ناحيه دوم 2کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               الفع نا معلوم رسدست   پرسانه دارالعلوم تعلیمات اسالیم دارالعلوم ذکور انستیتیوت تعلیمات اسالیم االزهر 350200035 کوچه اندران   2کابل ناحيه 

ت طلحه  350200039 باالکوه بهارستان  2کابل ناحيه    8                 4                 4                 417            190            227           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه حرص 

  77               26               51               1,899         11               1,888        فعال داییم رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور نادریه 350200040 کارته پروان 2کابل ناحيه 

البرس   350200045 قول ابچکان 2کابل ناحيه      -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال نا معلوم رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم خت 

انه لیسه تعلیمات عمویم ان سوریالیسه نسو  350300002 کارته چهار 3کابل ناحيه    109            108            1                 2,528         2,299         229           فعال داییم رسدست   دختر

  160            76               84               4,749           -                4,749        فعال داییم رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور غازی  350300003 کارته چهار  3کابل ناحيه 

  77               52               25               2,017         265            1,752        فعال داییم رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور  محمود هوتیک  350300004 ده بوری 3کابل ناحيه 

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان رابعه بلخ   350300005 4رسک اول کارته  3کابل ناحيه    87               86               1                 2,346         2,151         195           فعال داییم رسدست   دختر
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(ل 350300006 ده بوری  3کابل ناحيه  انه لیسه تعلیمات عمویم یسه نسوان صوف  محمد اسالم )می     92               90               2                 2,993         2,740         253           فعال داییم رسدست   دختر

ویس هوتیک 350300007 ده بوری 3کابل ناحيه    78               70               8                 1,954         315            1,639        فعال داییم رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور مت 

  44                 -                44               1,670           -                1,670        فعال داییم رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور رحمن بابا  350300008 دهبوری 3کابل ناحيه 

 جمال مینه  3کابل ناحيه 
ی

) 350300009 رسک سنیک   131            122            9                 3,160         1,625         1,535        فعال داییم رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم ( جمال مینه13متوسطه نمت 

  47               35               12               1,958         476            1,482        فعال داییم رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه مستوره افغان 350300010 رسک اول تپه سالم  3کابل ناحيه 

  95               87               8                 2,997         1,575         1,422        فعال داییم رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم ( جمال مینه19متوسطه نمت  ) 350300011 عقب وزارت زراعت )کارته سخ  ( 3کابل ناحيه 

  77               66               11               2,443         1,645         798           فعال ییمدا رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان امت  حمزه 350300013 دهمزنگ 3کابل ناحيه 

دوست محمدخان 350300014 نوآباد دهمزنگ 3کابل ناحيه    103            76               27               3,217         1,693         1,524        فعال داییم رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان  امت 

  177            105            72                 -                  -                  -               فعال داییم رسدست   مختلط دارالمعلمی    تربیه معلم دارالمعلمی   نسوان تربیه معلم سیدجمال الدین افغان  350300017 کارته چهار 3کابل ناحيه 

  48               31               17               1,196         176            1,020        فعال داییم رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه سیدجمال الدین افغان 350300021 کارته چهار 3کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال داییم رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور تجربوی سید جمال الدین 350300022 مرکز 3کابل ناحيه 

    سواد حیانر  پوهنتونمکتب سواد حیانر نسوان   350300023 جمال مینه 3کابل ناحيه 
  12               10               2                 250            151            99              فعال موقت رسدست   مختلط مکتب سواد حيانر

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال داییم رسدست   مختلط کز حمایویمر  تربیه معلم دارالمعلمی   نسوان تربيه معلم رابعه بلخ  )الحاقیه(  350300050 ناحيه سوم 3کابل ناحيه 

  37               5                 32               1,392         31               1,361        فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور  ابن سینا 350300099 4کارته  3کابل ناحيه 

  4                 1                 3                 718            373            345           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه نوراالنوار 350300106 رسگردنه کارته سخ   3کابل ناحيه 

  2                   -                2                 180            100            80              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه عبدهللا ابن مسعود 350300121 رسکوه شفاخانه عیل اباد 3کابل ناحيه 

انه دارالعلوم تعلیمات اسالیم دارالعلوم نسوان  ن  ن  عایشه صدیقه )رض( 350300128 کارته پروان 3کابل ناحيه    34               23               11               815            815              -               فعال داییم رسدست   دختر

  119            69               50               3,979         214            3,765        فعال داییم رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور محمد علم فیض زاد 350400002 شهر آرا 4کابل ناحيه 

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان منوچهری 350400004 کلوله پشته 4کابل ناحيه    117            116            1                 3,504         2,973         531           فعال ییمدا رسدست   دختر

ک 4کابل ناحيه  انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان تاجور سلطانه 350400006 چمن بت    109            106            3                 3,927         2,990         937           فعال داییم رسدست   دختر

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان غازی محمد ایوب خان 350400007 کارته پروان 4کابل ناحيه    81               81                 -                1,927         1,668         259           فعال داییم رسدست   دختر

  104            79               25               3,104         1,335         1,769        فعال داییم رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه محمد صدیق فرهنگ 350400008 بالک های پولیس 4کابل ناحيه 

انه لیسه مویمتعلیمات ع لیسه نسوان ملکه ثریا 350400009 پروژه وزیر آباد 4کابل ناحيه    254            237            17               8,206         6,400         1,806        فعال داییم رسدست   دختر

  142            100            42               4,389         194            4,195        فعال داییم رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور حکیم نارص خرسو بلخ   350400010 تایمن   4کابل ناحيه 

عیل خان 350400012 کارته پروان 4کابل ناحيه    73               63               10               1,260         518            742           فعال داییم رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه امت  شت 

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان رابیا 350400013 پروان دوم 4کابل ناحيه    83               82               1                 2,817         1,961         856           فعال داییم رسدست   دختر

خان 350400015 کارته پروان 4کابل ناحيه    91               78               13               2,010         648            1,362        فعال داییم رسدست   مختلط متوسطه لیمات عمویمتع متوسطه وزیر اکت 

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان  افغان ترک 350400016 تایمن   4کابل ناحيه    13               12               1                 429            429              -               فعال داییم رسدست   دختر

    سواد حیانر  مکتب سواد حیانر ذکور سواد حیانر کلوله پشته 350400018 ناحیه چهارم 4کابل ناحيه 
  11               9                 2                 143            27               116           فعال موقت رسدست   مختلط مکتب سواد حيانر

ک  4کابل ناحيه    61               50               11               2,314         761            1,553        فعال داییم رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه شهرک پولیس 350400032 زور آباد چمن بت 

  13                 -                13               81                 -                81              فعال داییم رسدست   مختلط مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور  دین  ایمان 350400033 ناحیه چهارم 4ابل ناحيه ک

  وات 4کابل ناحيه 
انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان مومنه خاتون 350400058 تايمن    60               59               1                 1,961         1,497         464           فعال داییم رسدست   دختر

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال نا معلوم رسدست   مختلط مرکز حمایوی تربیه معلم دارالمعلمی   نسوان تربيه معلم رابيا)الحاقیه(  350400059 ناحيه چهارم 4کابل ناحيه 

  130            108            22               4,485         267            4,218        فعال داییم رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور استاد مصباح 350400062 رسک دوم پروژه تایمن     4کابل ناحيه 

  41               20               21               469            173            296           فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه بی   الملیل برکت  350400085 تایمن   4کابل ناحيه 

  225            114            111            8,762         3,454         5,308        فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه قلعه کاشف 350500001 کمپن  دورایه پغمان 5کابل ناحيه 

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان وحدت 350500002 چهارایه قمت   5کابل ناحيه    191            189            2                 6,831         6,268         563           فعال داییم رسدست   دختر

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان سپی   کیل 350500004 حصه اول خوشحال خان مینه 5کابل ناحيه    130            129            1                 3,524         2,757         767           فعال داییم دست  رس  دختر

  102            43               59               4,114         679            3,435        فعال داییم رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور غالم محمد غبار 350500005 چهارایه سپی   کیل  5کابل ناحيه 



ناقلیمنجنسیتننوعیتنبرنامهننامنمکتبنکودنمکتبنقریه ولسوایل
نوعیتن

نتعم نی 
نحالت

ن-شاگردنن
نپرسن

ن-شاگردنن
ن ندخیی

ن-شاگردنن
نمجموعن

نزننن-معلمنننمردنن-معلمنن
ن-معلمنن

نمجموعن

  118            95               23               6,124         1,871         4,253        فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه محمد اسماعیل " حسن زی " 350500006 رسک دیوان بییک   5کابل ناحيه 

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان درخان   350500007 کارته مامورین 5کابل ناحيه    140            132            8                 3,332         2,386         946           فعال داییم رسدست   دختر

ت شمس ال 350500008 حصه اول خوشحال خان مینه 5کابل ناحيه    129            109            20               4,037         1,571         2,466        فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم مشایخلیسه حرص 

  156            77               79               11,431       5,121         6,310        فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه فاضل بیگ 350500009 عقب آب رسان   5کابل ناحيه 

  95               69               26               2,984         724            2,260        فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه پروفیسور رسول امی    350500010 حصه اول خوشحال خان مینه 5کابل ناحيه 

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان ناهید شهید B 350500011خوشحال مینه قسمت  5کابل ناحيه    178            172            6                 5,469         4,134         1,335        فعال داییم رسدست   دختر

  93               61               32               3,600         1,884         1,716        فعال داییم رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم سطه قلعه واحدمتو  350500012 قلعه واحد 5کابل ناحيه 

  148            84               64               4,735           -                4,735        فعال داییم رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور ابوذرغفاری 350500013 چهاررایه قمت   5کابل ناحيه 

  34               13               21               1,725         900            825           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه غازی محمد حسی   شهید 350500014 انخی باغبانان 5کابل ناحيه 

ویس 350500015 نیاز بیگ 5کابل ناحيه   مت 
    سواد حیانر  مکتب سواد حیانر نسوان  سواد حیانر

انه مکتب سواد حيانر   12               12                 -                297            297              -               فعال موقت رسدست   دختر

  29               15               14               2,118         1,072         1,046        فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه استاد محمد قایم خان 350500016 رسای هرانر  5کابل ناحيه 

  25               17               8                 2,083         945            1,138        فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم یه نیازبیکابتدا 350500038 نياز بيك 5کابل ناحيه 

   5کابل ناحيه 
ی

  350500039 ديوان بيیک
ی

  36               22               14               2,397         1,227         1,170        فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه دیوان بییک

  38               28               10               1,221         631            590           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه باغ باال 350500040 باال كوه افشار 5کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال نا معلوم رسدست   مختلط مرکز حمایوی تربیه معلم دارالمعلمی   نسوان تربيه معلم نسوان سپی   کیل)الحاقیه(  350500043 ناحيه پنجم 5کابل ناحيه 

  38               29               9                 2,943         1,395         1,548        فعال داییم رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه دریچه نور  350500058 کمپن  دورایه پغمان 5کابل ناحيه 

  16               12               4                 1,084         471            613           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه قلعه ناظر 350500063 قلعه ناظر 5کابل ناحيه 

  18               7                 11               2,586         1,041         1,545        فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه غازی محمد جان خان 350500068 شهرک غازی محمد جان خان 5کابل ناحيه 

  24               7                 17               3,898         1,755         2,143        فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خواجه جمع 350500074 خواجه جمع 5کابل ناحيه 

  24               16               8                 1,128         603            525           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه افشار باال 350500078 افشار باال 5کابل ناحيه 

ت بالل 350500093 یازبیکن 5کابل ناحيه    16               8                 8                 1,967         871            1,096        فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه حرص 

  34               11               23               1,542         665            877           فعال موقت رسدست   لطمخت ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه سویل ښونخی  350500098 ریګریشن  5کابل ناحيه 

  10               4                 6                 1,850         797            1,053        فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه اتفاق 350500129 خواجه جمع 5کابل ناحيه 

  12               7                 5                 909            485            424           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه دهیلو کاروان 350500130 کاریز کهنه 5کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               غت  فعال نا معلوم رسدست   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکوردمیل یوایل 350500131 عقب  5احيه کابل ن

  2                 2                   -                241            122            119           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ه کاشق  ابتدائی 350500165 قلعه کاشف 5کابل ناحيه 

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان  ام البنی    350600002 قلعه شهاده 6کابل ناحيه    160            160              -                4,922         4,922           -               فعال داییم رسدست   دختر

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان قلعه وزیر 350600003 قلعه وزیر 6کابل ناحيه    77               64               13               3,011         1,831         1,180        فعال موقت رسدست   دختر

  159            141            18               5,165         477            4,688        فعال داییم رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور عالوالدین 350600004 عالوالدین 6کابل ناحيه 

  150            97               53               6,375         3,565         2,810        فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه گلخانه 350600005 گلخانه وده قابل 6کابل ناحيه 

  131            87               44               5,021         3,428         1,593        فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه محمد آصف مایل 350600007 قلعه ناظر 6کابل ناحيه 

  148            81               67               4,977           -                4,977        فعال داییم رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور سید اسماعیل بلخ   350600008 قلعه شاده 6کابل ناحيه 

  112            78               34               5,022         26               4,996        فعال داییم رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور عبدالعیل مستغن   350600009 کارته سه 6کابل ناحيه 

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان قلعه بختیار 350600010 مانقلعه بختیار داراال  6کابل ناحيه    112            108            4                 4,073         4,073           -               فعال داییم رسدست   دختر

  131            50               81               3,969         13               3,956        فعال داییم رسدست   هپرسان لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور محمود طرزی 350600011 داراالمان 6کابل ناحيه 

  190            136            54               7,654         3,659         3,995        فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه چهارقلعه چهاردیه 350600012 چهارقلعه چهاردیه 6کابل ناحيه 

  52               33               19               2,434         1,009         1,425        فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه قلعه بهادرخان 350600013 قلعه بهادرخان  6کابل ناحيه 

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان  رخشانه 350600014 كارته سه رسك شورا 6يه کابل ناح   100            99               1                 2,762         2,762           -               فعال داییم رسدست   دختر

  42               34               8                 1,451         809            642           فعال داییم رسدست   مختلط ابتدائیه عمویم تعلیمات ابتدایه غالم حسن روشن 350600015 عباس قیل 6کابل ناحيه 



ناقلیمنجنسیتننوعیتنبرنامهننامنمکتبنکودنمکتبنقریه ولسوایل
نوعیتن

نتعم نی 
نحالت

ن-شاگردنن
نپرسن

ن-شاگردنن
ن ندخیی

ن-شاگردنن
نمجموعن

نزننن-معلمنننمردنن-معلمنن
ن-معلمنن

نمجموعن

  52               17               35               2,238         123            2,115        فعال داییم رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور   شهرک امید ست    350600016 شهرک امید ست    6کابل ناحيه 

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان شهرک امید ست    350600017 شهرک امید ست    6کابل ناحيه    51               40               11               2,255         2,255           -               فعال داییم رسدست   دختر

    سواد حیانر  مکتب سواد حیانر ذکور  گلخانه 350600019 گلخانه 6کابل ناحيه 
  12               8                 4                 153            100            53              فعال موقت رسدست   مختلط مکتب سواد حيانر

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال داییم رسدست   مختلط مرکز حمایوی تربیه معلم مرکز حمایوی نسوان تربيه معلم رخشانه)مركزحمايوي( 350600038 ناحيه ششم 6کابل ناحيه 

  37               29               8                 1,340         656            684           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه قلعه علیمردان 350600055 نقلعه علیمردا 6کابل ناحيه 

  31                 -                31               501            163            338           فعال داییم رسدست   مختلط سه اسالیممدر  تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور فلعه وزیر 350600060 قلعه وزیر 6کابل ناحيه 

  23               9                 14               1,190         638            552           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه توحید 350600092 ناحیه ششم 6کابل ناحيه 

  10               4                 6                 826            402            424           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه مفید 350600093 ناحیه ششم 6کابل ناحيه 

  75               49               26               2,580         1,477         1,103        فعال داییم رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه آصف مایل 350600094 قلعه ناظر 6ابل ناحيه ک

  35               21               14               1,258           -                1,258        فعال داییم رسدست   پرسانه ابتدائیه ات عمویمتعلیم ابتدائیه ذکور قلعه بختیار 350600112 قلعه بختیار 6کابل ناحيه 

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان آقاعیل شمس  350700002 آقا عیل شمس 7کابل ناحيه    175            149            26               7,188         4,177         3,011        فعال داییم رسدست   دختر

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان رسدار کابیل 350700003 سه رایه عالوالدین 7کابل ناحيه    195            195              -                7,236         6,925         311           فعال داییم رسدست   دختر

  176            124            52               7,179         3,266         3,913        فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه عمراخان 350700004 واصل آباد 7کابل ناحيه 

انه لیسه تعلیمات عمویم هلیسه نسوان سلطان رضی 350700005 باغ رئیس 7کابل ناحيه    159            159              -                5,814         4,549         1,265        فعال داییم رسدست   دختر

  112            102            10               4,644         2,099         2,545        فعال خیمہ رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه گذرگاه  350700006 حصه دوم گذر گاه  7کابل ناحيه 

  248            69               179            7,837         255            7,582        فعال داییم رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور حبیبیه 350700007 ایوب خان مینه 7کابل ناحيه 

  126            83               43               5,106         2,011         3,095        فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه غازی عبدهللا 350700008 قلعه اسفند یار 7کابل ناحيه 

    سواد حیانر  سمکتب سواد حیانر ذکور  جای رئی 350700009 چهلستون 7کابل ناحيه 
  10               4                 6                 299            128            171           فعال موقت رسدست   مختلط مکتب سواد حيانر

  248            172            76               10,660       4,913         5,747        فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه غازی ادی  350700011 تن  کوت  7کابل ناحيه 

یک 350700012 گذرگاه 7کابل ناحيه    68                 -                68               1,508           -                1,508        فعال داییم رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور خوشحال خان نمت 

  54               31               23               3,283         1,560         1,723        فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه صق  هللا افضیل 350700013 قلعه مسلم 7کابل ناحيه 

زا عبدالقادر 7کابل ناحيه  انه لیسه تعلیمات عمویم نسوان رسآسیاب لیسه  350700014 مت    92               82               10               3,292         2,448         844           فعال داییم رسدست   دختر

  249            185            64               8,158         2,951         5,207        فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه محراب الدین 350700015 پل حسن خان  7کابل ناحيه 

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان  چهلستون  350700017 چهلستون 7کابل ناحيه    159            135            24               7,474         4,652         2,822        فعال داییم رسدست   دختر

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان ایمن   350700018 جنگلک 7کابل ناحيه    113            110            3                 3,552         2,668         884           فعال داییم رسدست   دختر

انه لیسه عمویم تعلیمات لیسه نسوان ده دانا  350700019 ده دانا 7کابل ناحيه    159            147            12               5,180         4,063         1,117        فعال موقت رسدست   دختر

  49               31               18               2,048         672            1,376        فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه عالمه محمد عطأهللا فیضان   350700028 نو آباد دهدانا  7کابل ناحيه 

  23               7                 16               2,886         1,362         1,524        فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه برشناکوت 350700034 برشناکوت 7کابل ناحيه 

  15               7                 8                 2,300         1,075         1,225        فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه قلعه فتوح 350700046 قلعه فتوح 7کابل ناحيه 

  10               10                 -                1,011         512            499           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم فاطمه )رض( ابتدایه ن  ن   350700047 حصه اول چهلستون  7کابل ناحيه 

  23               16               7                 1,401         663            738           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه مت  شکار 350700049 قلعه مت  شکار 7کابل ناحيه 

محمد کاکړ 350700050 دشت پدوله 7کابل ناحيه    41                 -                41               480              -                480           فعال داییم رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور پت 

  10                 -                10               2,133         921            1,212        فعال داییم رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه محمد فاروق 350700065 ابوب خان مینه 7کابل ناحيه 

ت قیس بن لیث )رض(  350700071 ب تخنیکم تن  کوت عق 7کابل ناحيه    5                   -                5                 1,098         535            563           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه حرص 

  7                   -                7                 415            197            218           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم انس بن مالک)رض( ابتدایه 350700092 نوآبادحصه دوم چهلستون 7کابل ناحيه 

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان ریشخور 350700111 فامییل های ریشخور 7کابل ناحيه    64               64                 -                2,777         2,777           -               فعال داییم رسدست   دختر

  65               45               20               3,764         194            3,570        فعال داییم رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور ریشخور 350700112 فامییل های ریشخور 7کابل ناحيه 

  108            75               33               8,697         3,574         5,123        فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذبیح هللا عصمنر  350800001 دو صد فامییل رحمن مینه    8کابل ناحيه 

  81               43               38               3,704         168            3,536        فعال داییم رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور استاد بیتاب 350800002 رسک اول شاه شهید 8کابل ناحيه 
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  90               29               61               4,574         432            4,142        فعال داییم رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم مد صدیق پرسیللیسه ذکور مح 350800003 حصه اول شاه شهید 8کابل ناحيه 

    سواد حیانر  مکتب سواد حیانر ذکور حرفوی لوی غر 350800005 شاشهید 8کابل ناحيه 
  12               7                 5                 287              -                287           فعال موقت ت  رسدس پرسانه مکتب سواد حيانر

    سواد حیانر  مکتب سواد حیانر ذکور شاه شهید 350800006 ناحیه هشتم 8کابل ناحيه 
  12               10               2                 356            160            196           فعال موقت رسدست   مختلط مکتب سواد حيانر

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان توتیا 350800007 سید نور محمد شاه مینه 8کابل ناحيه    135            130            5                 7,278         6,348         930           فعال داییم رسدست   دختر

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان ن  ن  شمسو 350800008 شاه شهید 8کابل ناحيه    70               68               2                 2,034         1,469         565           فعال داییم رسدست   دختر

انه لیسه تعلیمات عمویم ه نسوان سید نورمحمد شاه مینهلیس 350800009 رستپه کارته نو 8کابل ناحيه    229            218            11               9,575         6,655         2,920        فعال داییم رسدست   دختر

  79               59               20               2,580           -                2,580        فعال موقت ست  رسد پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور شاه شهید خاص 350800010 شاه شهید خاص 8کابل ناحيه 

  87               51               36               3,431         495            2,936        فعال داییم رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور عبدالرحیم غفورزی 350800011 سیاه سنگ 8کابل ناحيه 

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان آمنه فدوی 350800012 شاه شهید مسجد اتفاق 8کابل ناحيه    154            153            1                 5,237         5,068         169           فعال داییم رسدست   دختر

  172            135            37               6,545           -                6,545        فعال داییم رسدست   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور محمد هاشم میوند وال 350800013 کارته نو  3رسک  8کابل ناحيه 

  163            104            59               10,524       4,608         5,916        فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم ن  لیسه عبدالخ حبی 350800014 قلعچه 8کابل ناحيه 

  125            56               69               3,932           -                3,932        فعال داییم رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه  ذکور سید نورمحمد شاه مینه 350800015 رحمن مینه 8کابل ناحيه 

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان رحمن مینه 350800016 رحمن مینه  8کابل ناحيه    173            173              -                6,860         6,860           -               فعال داییم رسدست   دختر

  150            112            38               5,771         2,336         3,435        فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه عبدالرحمن پژواک 350800018 رحمن مینه Eپروژه  8کابل ناحيه 

  47               3                 44               2,401         944            1,457        فعال خیمہ رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه قلعه حسن خان  350800019 قلعه حسن خان 8کابل ناحيه 

  39               4                 35               3,915         1,472         2,443        فعال اییمد رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه نمت  دوم قلعه حشمت خان 350800021 قلعه حشمت خان 8کابل ناحيه 

  39               16               23               1,495         646            849           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور سلیمان خیل 350800031 رستپه دافع هوا کارته نو 8کابل ناحيه 

  30               17               13               3,603         1,749         1,854        فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه شهید عبدالصبور فرید 350800032 کارته نو  8کابل ناحيه 

  75               36               39               4,340         1,818         2,522        فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه نمت  اول قلعه حشمت خان 350800039 شهدای صالحی    8بل ناحيه کا

  46               20               26               4,168         2,132         2,036        فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه غالم نن  خان چرخ   350800040 رستپه مرنجان 8کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال داییم رسدست   مختلط مرکز حمایوی تربیه معلم مرکز حمایوی نسوان تربيه معلم آمنه فدوي)مركزحمايوي( 350800041 8ناحيه  8کابل ناحيه 

  77               64               13               3,056           -                3,056        فعال خیمہ رسدست   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور توتیا 350800049 کارته نو 8کابل ناحيه 

ت بالل 8کابل ناحيه  ت بالل 350800070 ګذر حرص    9                 2                 7                 2,279         1,035         1,244        فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه گذر حرص 

  5                 2                 3                 590            394            196           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه معی   الدین چکری 350800074 قلعه برفر  8کابل ناحيه 

  4                 1                 3                 487            241            246           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه شهید داکتر ویل  350800082 کارته نو رسک نان وانی  8کابل ناحيه 

انه یممدرسه اسال  تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم خواجه گل ویل  350800106 رحمن مینه  8کابل ناحيه      -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال نا معلوم رسدست   دختر

انه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم دارالاحناف  350800136 قلعه حشمت  8کابل ناحيه    6                 4                 2                 72                 -                72              فعال موقت رسدست   دختر

  146            89               57               7,207         2,857         4,350        فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه قابلبای 350900001 قابلبای  9کابل ناحيه 

  143            111            32               3,333           -                3,333        فعال داییم رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور حاخ  عبدالقدیر 350900002 مکرویان سوم 9کابل ناحيه 

  99               80               19               3,646         158            3,488        فعال داییم رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور ن  ن  مهرو )ع( 350900003 ن  ن  مهرو )ع( 9کابل ناحيه 

  81               24               57               4,328         1,736         2,592        الفع داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه عیل احمد پوپل 350900004 هودخیل 9کابل ناحيه 

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان ابوالقاسم فردویس 350900005 مکروریان سوم 9کابل ناحيه    109            109              -                2,907         2,342         565           فعال داییم رسدست   دختر

  136            96               40               5,210         120            5,090        فعال داییم رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور عبدالهادی داوی 350900006 مکروریان سوم 9کابل ناحيه 

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان پکتیا کوت 350900007 تیا کوتپک 9کابل ناحيه    83               44               39               3,254         1,805         1,449        فعال داییم رسدست   دختر

ان لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان الفتح 350900008 مکروریان سوم 9کابل ناحيه    129            129              -                3,995         3,138         857           فعال داییم رسدست   هدختر

  42               35               7                 1,023         352            671           فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ستاره 350900009 شش درک 9کابل ناحيه 

  72               31               41               3,020           -                3,020        فعال داییم رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور خواجه رواش  350900010 خواجه رواش 9کابل ناحيه 

 نسوان وزیر اکت  خان 350900015 کیل ن  ن  مهروقلعه و  9کابل ناحيه 
    سواد حیانر  مکتب سواد حیانر

  13               13                 -                227            205            22              فعال موقت رسدست   مختلط مکتب سواد حيانر

عباس 9کابل ناحيه    70               55               15               2,665         1,178         1,487        فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم مت  عباس ابتدایه 350900016 قلعه مت 
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انه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم نسوان  ن  ن  حفصه 350900017 9ناحیه 9کابل ناحيه      -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال معلوم نا  رسدست   دختر

    سواد حیانر  مکتب سواد حیانر ذکور  مكرويان سوم 350900019 مکرویان 9کابل ناحيه 
  15               12               3                 253            54               199           فعال موقت رسدست   مختلط مکتب سواد حيانر

انه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم نسوان الحاقيه  امام ابو حنيفه 350900021 هود خيل 9کابل ناحيه      -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال نا معلوم رسدست   دختر

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان رسدار محمد داود خان 350900022 مکرویان چهارم 9کابل ناحيه    178            178              -                5,920         4,654         1,266        فعال داییم رسدست   دختر

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال نا معلوم رسدست   مختلط مرکز حمایوی تربیه معلم دارالمعلمی   نسوان تربيه معلم الفتح)الحاقیه(  350900024 9ناحيه  9کابل ناحيه 

  100            43               57               5,197         1,596         3,601        فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه نمت  یک هودخیل 350900025 هود خیل 9کابل ناحيه 

  25               21               4                 1,182         596            586           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه یکه توت 350900026 یکه توت 9کابل ناحيه 

  14               3                 11               555            203            352           فعال داییم رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه لکن خیل 350900027 لکن خیل پلچرخ   9کابل ناحيه 

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان خواجه رواش 350900028 خواجه رواش 9کابل ناحيه    76               75               1                 2,993         2,993           -               فعال داییم رسدست   دختر

  40               23               17               2,539         1,331         1,208        فعال داییم رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خواجه رواش 350900039 خواجه رواش 9کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال نا معلوم رسدست   پرسانه دارالحفاظ تعلیمات اسالیم یلدارالحفاظ ذکورهود خ 350900046 هودخیل 9کابل ناحيه 

  18               2                 16               1,067         213            854           فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه نمت  دوم هودخیل  350900061 گازگروپ 9کابل ناحيه 

  101            80               21               3,348         1,622         1,726        فعال داییم رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه سعدالدین انصاری 351000001 نوآباد قلعه مویس 10کابل ناحيه 

ه وزیر آباد 10کابل ناحيه    152            136            16               6,213         3,276         2,937        فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه جدیدالتاسیس وزیرآباد 351000002 رسک چهل متر

پور 351000003 رسک دوم تایمن  قلعه فتح هللا 10کابل ناحيه   شت 
    سواد حیانر  مکتب سواد حیانر ذکور متوسطه سواد حیانر

  16               13               3                 292            139            153           فعال موقت رسدست   مختلط مکتب سواد حيانر

  130            106            24               4,563         252            4,311        فعال داییم رسدست   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور عزیز افغان 351000005 عقب بالک های هوانی  10احيه کابل ن

  87               60               27               2,466         47               2,419        فعال داییم رسدست   پرسانه لیسه یمات عمویمتعل لیسه ذکور احمد شاه مسعود 351000006 شهر نو 10کابل ناحيه 

  108            54               54               3,526           -                3,526        فعال داییم رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور امان   351000008 چهار رایه زنبق 10کابل ناحيه 

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان سپینه ادی 351000009 قلعه فتح هللا 10کابل ناحيه    81               79               2                 2,236         1,886         350           فعال موقت رسدست   دختر

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان زرغونه 351000011 قلعه فتح هللا 10کابل ناحيه    255            255              -                8,352         8,332         20              فعال داییم رسدست   دختر

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان ن  ن  مهرو 351000013 بالک های هوانی  10کابل ناحيه    174            173            1                 6,517         5,860         657           فعال داییم رسدست   دختر

  93               75               18               2,225         270            1,955        فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور مسعود سعد 351000014 قلعه فتح هللا 10کابل ناحيه 

  262            214            48               7,831         3,799         4,032        فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه چهارقلعه وزیر آباد 351000015 نوآباد چهار قلعه وزیرآباد 10کابل ناحيه 

  175            113            62               6,541         3,443         3,098        فعال داییم رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه چمندی چهارقلعه وزیرآباد 351000016 چمندی چارقلعه  10کابل ناحيه 

  88               60               28               4,085         1,958         2,127        فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه رونق 351000017 حصه دوم چمن  چهارقلعه وزیرآباد 10کابل ناحيه 

پورمک 351000018 رسک دوم تایمن   10کابل ناحيه   شت 
    سواد حیانر  تب سواد حیانر نسوان لیسه سواد حیانر

  22               17               5                 454            140            314           فعال موقت رسدست   مختلط مکتب سواد حيانر

انه متوسطه مات عمویمتعلی متوسطه نسوان ن  ن  مهرو 351000039 ن  ن  مهور  10کابل ناحيه    91               91                 -                2,446         1,594         852           فعال موقت رسدست   دختر

ت حنظله 351000077 0 10کابل ناحيه      -                  -                  -                  -                  -                  -               غت  فعال نا معلوم رسدست   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورابتدائیه حرص 

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان زلیخا 351100001 خشت هوختیف 11کابل ناحيه    161            157            4                 4,953         4,519         434           فعال داییم رسدست   دختر

خانه مینه 351100002 خت  خانه 11کابل ناحيه      سواد حیانر  مکتب سواد حیانر نسوان حرفوی خیایط خت 
انه مکتب سواد حيانر   14               14                 -                185            185              -               فعال موقت رسدست   دختر

خانه 351100003 پروژه جدید 11کابل ناحيه   پروژه جدید خت 
    سواد حیانر  مکتب سواد حیانر نسوان سواد حیانر

  12               12                 -                166            101            65              فعال موقت رسدست   مختلط مکتب سواد حيانر

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان موالنا جالل الدین محمد بلخ   351100004 پروژه جدید 11کابل ناحيه    226            226              -                7,119         7,119           -               فعال داییم رسدست   دختر

خانه 11کابل ناحيه    205            173            32               6,651         115            6,536        فعال داییم رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور عبدالغفور ندیم 351100005 حصه دوم خت 

  49               35               14               1,984         1,042         942           فعال داییم رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه هزاره بغل 351100006 هزاره بغل 11کابل ناحيه 

نگ 351100007 قلعه نجارها 11کابل ناحيه    58               50               8                 1,997         813            1,184        فعال داییم رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه استاد گل آقا بت 

خانه 11کابل ناحيه    199            121            78               9,800         10               9,790        فعال داییم رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور غالم حیدر خان 351100008 حصه دوم خت 

  151            106            45               5,613           -                5,613        فعال داییم رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور سیدالنارصی 351100009 گوالیه سینما 11احيه کابل ن

خانه  11کابل ناحيه    83               49               34               2,425         20               2,405        فعال داییم رسدست   پرسانه لیسه ات عمویمتعلیم لیسه ذکور آزاد خان 351100010 حصه اول خت 

  129            128            1                 3,553         1,457         2,096        فعال داییم رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان ن  ن  حوا 351100011 حصه اول 11کابل ناحيه 
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انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان ن  ن  رسوری سنگری 351100012 گوالنی حصه اول 11کابل ناحيه    148            148              -                5,123         4,589         534           فعال داییم رسدست   دختر

    سواد حیانر  مکتب سواد حیانر ذکور  متوسطه سواد حیانر قلعه نجار ها 351100013 پنجشت  وات 11کابل ناحيه 
  14               11               3                 140            15               125           فعال موقت رسدست   مختلط مکتب سواد حيانر

خانه 11کابل ناحيه  انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان مریم 351100015 حصه دوم خت    147            147              -                4,461         3,628         833           فعال داییم رسدست   دختر

خانه 11کابل ناحيه    130            89               41               4,568         806            3,762        فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم یل هللا خلییللیسه ذکور استاد خل 351100016 حصه اول خت 

خانه مینه 11کابل ناحيه  انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان مخق  بدخش   351100017 حصه دوم خت    152            151            1                 5,187         3,295         1,892        فعال داییم رسدست   دختر

  150            100            50               4,531           -                4,531        فعال داییم رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور عبدالقادر بیدل 351100018 پروژه جدید خت  خانه 11کابل ناحيه 

خانه 351100019 لیسه مریم 11کابل ناحيه      سواد حیانر  مکتب سواد حیانر نسوان حرفوی بافت خت 
انه مکتب سواد حيانر   11               11                 -                202            202              -               فعال موقت رسدست   دختر

  211            189            22               8,392         4,311         4,081        فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم 315لیسه پروژه پنجم  351100020 315پروژه  11کابل ناحيه 

خانه 315 11کابل ناحيه    69               5                 64               1,560         427            1,133        فعال موقت رسدست   مختلط دارالعلوم تعلیمات اسالیم ذکور دارالعلوم عرن  کابل دارالعلوم 351100021 خت 

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان سیدالنارصی 351100022 لب جر 11کابل ناحيه    118            118              -                3,628         3,628           -               فعال داییم رسدست   دختر

    سواد حیانر  مکتب سواد حیانر نسوان تجمع خورد ساالن قصبه 351100023 315پروژه پنج  11کابل ناحيه 
  10               10                 -                231            117            114           فعال موقت رسدست   مختلط مکتب سواد حيانر

  خانه سازي 351100058 11ناحيه  11کابل ناحيه 
    سواد حیانر  مکتب سواد حیانر ذکور سواد حيانر

  15               12               3                 216            94               122           فعال موقت رسدست   مختلط مکتب سواد حيانر

ان 11کابل ناحيه    173            147            26               7,792         4,243         3,549        فعال داییم رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم 315متوسطه پروژه  351100085 پنجپت 

)الحاقیه(  351100093 15ه ناحي 11کابل ناحيه   
  بدخش 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال داییم رسدست   مختلط مرکز حمایوی تربیه معلم دارالمعلمی   نسوان تربيه معلم مخق 

  24                 -                24               277              -                277           فعال داییم رسدست   پرسانه دارالعلوم تعلیمات اسالیم دارالعلوم ذکور دار العلوم حاخ  چمن  351100096 ناحیه یازدهم  11کابل ناحيه 

  9                   -                9                   -                  -                  -               فعال نا معلوم رسدست   پرسانه دارالعلوم تعلیمات اسالیم قيه دارالعلوم عرن   كابلدارالعلوم ذکور الحا 351100097 پروژه پنجم 315 11کابل ناحيه 

  47               40               7                 1,595         745            850           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه یمات عمویمتعل متوسطه موالنا عبدالرحمان سیدخییل 351100105 لب جر 11کابل ناحيه 

  36               33               3                 1,572         889            683           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ن  ن  حنیفه )رح( 351100142 فامییل212شهرک 11کابل ناحيه 

  62               49               13               1,787           -                1,787        فعال موقت رسدست   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکور  عبدالقادر بیدل 351100149 نوآباد پروژه جدید 11کابل ناحيه 

  84               40               44               3,737           -                3,737        فعال داییم رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور پلچرخ   351200001 فامییل های پل چرخ   12کابل ناحيه 

  96               34               62               3,781           -                3,781        فعال داییم رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور غالم محمد فرهاد 351200002 بالک پنجم 12ناحيه  کابل

ت ابراهیم خ 351200003 بالک دوم 12کابل ناحيه    144            69               75               6,983         599            6,384        فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیل هللالیسه ذکور حرص 

  59               30               29               3,609         1,115         2,494        فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور غالم صدیق محن   351200004 بالک دهم 12کابل ناحيه 

زمان خان  351200005 بالک یازدهم 12کابل ناحيه  انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان غازی مت    56               52               4                 2,528         2,015         513           فعال داییم رسدست   دختر

  95               62               33               8,418         3,224         5,194        فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه محمد مویس شفیق  351200006 احمد شاه بابا مینه  بالک دوازدهم 12کابل ناحيه 

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان ن  ن  عایشه صدیقه 351200007 بالک چهارم 12احيه کابل ن   116            116              -                4,199         4,199           -               فعال داییم رسدست   دختر

  71               48               23               4,255         1,363         2,892        فعال داییم رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم خان لیسه ذکور خان عبدالغفار  351200008 بالک اول 12کابل ناحيه 

  61               31               30               3,743         1,033         2,710        فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور قیام الدین خادم 351200009 بالک سوم 12کابل ناحيه 

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان احمدشاه بابا مینه 351200010 بالک هشتم 12کابل ناحيه    81               76               5                 2,869         2,426         443           فعال داییم رسدست   دختر

    سواد حیانر  مکتب سواد حیانر ذکور سواد حیانر ارزان قیمت 351200011 بالک چهارم 12کابل ناحيه 
  11               6                 5                 1,459         444            1,015        فعال موقت رسدست   مختلط مکتب سواد حيانر

  41               21               20               4,309         1,880         2,429        فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه عبدالروف بینوا 351200012 12ناحیه  12کابل ناحيه 

انه لیسه ات عمویمتعلیم لیسه نسوان محمداکت  پامت   351200013 بالک پنجم 12کابل ناحيه    45               41               4                 3,444         3,444           -               فعال داییم رسدست   دختر

  39               21               18               5,818         2,219         3,599        فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه استاد محمد ابراهيم خواخوږی 351200026 بالك هفتم 12کابل ناحيه 

دهم 12کابل ناحيه    40               32               8                 4,335         1,693         2,642        فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه صدیق هللا رشتی    351200027 احمد شاه بابامینه بالک ست  

  23               12               11               2,834         1,130         1,704        فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه گل پاچا الفت  351200028 17بالک  12کابل ناحيه 

  36               10               26               2,175         570            1,605        فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور غازی محمد شاه خان بابکرخیل 351200029 16بالك  12کابل ناحيه 

انه لیسه ات عمویمتعلیم لیسه نسوان شهيد دگروال فاروق سونگور 351200030 3بالك  12کابل ناحيه    21               20               1                 895            895              -               فعال داییم رسدست   دختر

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال داییم رسدست   مختلط مرکز حمایوی تربیه معلم دارالمعلمی   نسوان تربيه معلم خان عبدالغفار خان )الحاقیه(  351200031 12ناحيه  12کابل ناحيه 

  29               22               7                 2,533         917            1,616        فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه پوهاند عبدالقیوم وردگ 351200036 احمد شاه بابا مینه بالک نهم 12کابل ناحيه 
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  66               5                 61               2,119         728            1,391        فعال داییم رسدست   مختلط دارالعلوم تعلیمات اسالیم دارالعلوم ذکور دارالعلوم امام ابوحنیفه 351200047 بګرام 12کابل ناحيه 

انه دارالعلوم تعلیمات اسالیم دارالعلوم نسوان الحاقیه نسوان دارالعلوم امام ابوحینفه 351200048 بګرایم 12کابل ناحيه      -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال نا معلوم رسدست   دختر

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان پلچرخ   351200062 فامییل های پل چرخ   12کابل ناحيه    32               32                 -                2,403         2,368         35              فعال داییم رسدست   دختر

یزی 351200076 شهرک امنیت 12کابل ناحيه    6                 3                 3                 1,020         484            536           فعال داییم رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه شمس تت 

  4                   -                4                 1,367         648            719           فعال فضای باز رسدست   مختلط ابتدائیه یمات عمویمتعل ابتدائیه مجاهد 351200077 پلچرخ   12کابل ناحيه 

  2                   -                2                 1,027           -                1,027        فعال داییم رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور محبس پلچرخ   351200089 محبس پلچرخ   12کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال نا معلوم رسدست   پرسانه دارالعلوم تعلیمات اسالیم دارالعلوم ذکور دارالعلوم سناتور جنت گل خان 351200100 پروژه الحاج سناتور جنت گل خان 12کابل ناحيه 

  2                 1                 1                 370            186            184           فعال فضای باز رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه شهرک قلعه حسن زی  351200118 حسن زی مینه  12کابل ناحيه 

ت عمر بن خطاب 351200123 پلچرخ   12کابل ناحيه    15               14               1                 1,203         546            657           فعال داییم رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه حرص 

ت عمرخطاب 351200124 پلچرخ   12کابل ناحيه      -                  -                  -                  -                  -                  -               غت  فعال نا معلوم رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم نختلط حرص 

  14               2                 12               1,800         857            943           فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه مولود بایدور 351200125 پلچرخ   12کابل ناحيه 

  80                 -                80               4,343           -                4,343        فعال داییم رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور شهرک صفا 351300001 شهرک صفا 13کابل ناحيه 

  16                 -                16               454              -                454           فعال داییم رسدست   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور قلعه کاکړ 351300002 قلعه کاکړ 13کابل ناحيه 

  13کابل ناحيه 
ی

  351300003 یوسف بنیک
ی

  58               30               28               3,894         1,921         1,973        فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه یوسف بانیک

  93               19               74               7,222           -                7,222        فعال داییم رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور سیدالشهدا 351300004 محب قلعه 13کابل ناحيه 

  117            38               79               4,929         1,627         3,302        فعال داییم رسدست   پرسانه یسهل تعلیمات عمویم لیسه ذکور همایون شهید 351300005 پول خشک دشت برخی  13کابل ناحيه 

ا 351300006 داش های غالم حسی   دشت برخی  13کابل ناحيه  انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان ن  ن  زینب کت    142            141            1                 7,099         7,099           -               فعال داییم رسدست   دختر

  39               9                 30               4,430         2,367         2,063        فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه قلعه قاض   351300007 قلعه قاض   13کابل ناحيه 

ان 351300008 پل خشک 13کابل ناحيه  انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان چهل دختر   87               56               31               4,003         3,212         791           فعال موقت رسدست   دختر

  307            120            187            14,026       2,257         11,769      فعال داییم رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم حیم شهیدلیسه ذکور عبدالر  351300009 دشت برخی  13کابل ناحيه 

  54               32               22               3,990         2,076         1,914        فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه شهرک دوازده امام 351300010 شهرک دوازده امام  13کابل ناحيه 

  72               28               44               4,860         2,644         2,216        فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه دوغ آباد 351300011 دوغ آباد 13کابل ناحيه 

  26               15               11               1,502         838            664           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه قلعه سلطان جان 351300013 قلعه سلطان جان 13کابل ناحيه 

  45               16               29               8,225         4,211         4,014        فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم مهدیه لیسه شهرک 351300014 کوه قره یخ 13کابل ناحيه 

  34               14               20               1,961         954            1,007        فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه قلعه چتگر 351300015 قلعه چتگر 13کابل ناحيه 

  31               5                 26               4,015         2,024         1,991        فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه آسیا بین   351300016 ریگریشن 13کابل ناحيه 

  25               12               13               1,540         843            697           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه نسوان قلعه جبار خان 351300017 قلعه جبار خان 13کابل ناحيه 

  36               19               17               4,450         2,235         2,215        فعال داییم رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم رک محمدیهمتوسطه شه 351300018 قلعه نو 13کابل ناحيه 

  26               11               15               1,458         680            778           فعال تموق رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه شهید عبدالحکیم 351300019 دشت برخی دشت بیست هزاری 13کابل ناحيه 

    سواد حیانر  مکتب سواد حیانر نسوان سواد حیانر عارف شهید 351300020 پل خشک 13کابل ناحيه 
  13               8                 5                 780            674            106           فعال موقت رسدست   مختلط مکتب سواد حيانر

  24               7                 17               5,925         3,162         2,763        فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه فیض محمد کاتب 351300048 دشت برخی شهرک اتفاق 13کابل ناحيه 

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان سیدالشهدا 351300058 قلعه محب 13کابل ناحيه    55               48               7                 7,494         7,494           -               فعال موقت رسدست   دختر

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال داییم رسدست   مختلط مرکز حمایوی تربیه معلم  نسوان تربيه معلم عبدالرحيم شهيد )الحاقیه(دارالمعلمی     351300075 13ناحيه 13کابل ناحيه 

ت عیل متوسطه 351300077 شهرک عبدهللا انصاری 13کابل ناحيه    9                 1                 8                 2,063         959            1,104        فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم حرص 

  6                   -                6                 214            48               166           فعال داییم رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه کوخی آباد 351300078 کوخی آباد 13کابل ناحيه 

  3                   -                3                 988            551            437           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خاتم النبیا 351300126 کته بلندی 13کابل ناحيه 

  2                   -                2                 987            610            377           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه امام جعفر صادق 351300138 آسیابین   26گذر  13کابل ناحيه 

  2                 2                   -                274            150            124           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ن  ن  خدیجه  351300139 شهرک رسول اکرم )ص( 13ل ناحيه کاب

  5                   -                5                 1,161         664            497           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ه نظریابتدائیه فاطم 351300173 شهرک مهدیه 13کابل ناحيه 
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  2                   -                2                 551            265            286           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه شهرک رسالت 351300174 شهرک رسالت 13کابل ناحيه 

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان شهرک صفا 351300175 شهرک صفا 13کابل ناحيه    57               56               1                 6,069         6,069           -               فعال داییم رسدست   دختر

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان  عبدالمجید مصفا غزنوی 351500002 پنصدفامییل 15کابل ناحيه    254            252            2                 8,919         8,919           -               فعال داییم رسدست   دختر

خانه 15احيه کابل ن   258            258              -                8,168         6,659         1,509        فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان ن  ن  ساره 351500003 حصه سوم خت 

  251            207            44               8,553           -                8,553        فعال داییم رسدست   پرسانه لیسه یمات عمویمتعل لیسه ذکور محمد انور بسمل 351500004 پنجصد فامییل 15کابل ناحيه 

  76               63               13               2,906         1,169         1,737        فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم 1متوسطه خواجه بغرا نمت   351500005 خواجه بغرا 15کابل ناحيه 

  131            113            18               5,384         2,528         2,856        فعال داییم رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خواجه بغرا نمت  دوم 351500006 خواجه بغرا سفیل 15کابل ناحيه 

خانه 15کابل ناحيه      سواد حیانر  مکتب سواد حیانر ذکور  قالی   باف   351500007 حصه سوم خت 
  18               16               2                 291            136            155           فعال موقت رسدست   مختلط مکتب سواد حيانر

خانه 15کابل ناحيه    161            108            53               5,087         592            4,495        فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور محمد فقت  فروزی 351500008 حصه سوم خت 

  112            99               13               6,419         2,914         3,505        فعال داییم رسدست   مختلط لیسه مویمتعلیمات ع لیسه عبداالحمد جاوید 351500009 قصبه  کارگری 15کابل ناحيه 

خانه 15کابل ناحيه    117            88               29               7,039         3,757         3,282        فعال خیمہ رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان داکتر عبدالخ الیه 351500023 حصه سوم خت 

  58               49               9                 2,445         1,289         1,156        فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه شیخ زاهد بن سلطان 351500026 شهرک معلولی   کسبه  15کابل ناحيه 

  130            94               36               5,601         3,277         2,324        فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه شهرک میل 351500027 شهرک میل 15کابل ناحيه 

  8                   -                8                   -                  -                  -               فعال نا معلوم رسدست   مختلط مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم ر  احمدیه مدرسه اسالیم ذکو  351500029 خواجه بغرا  15کابل ناحيه 

خانه 15کابل ناحيه   نسوان ن  ن  ساره )الحاقی  351500049 حصه سوم خت 
    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال نا معلوم رسدست   مختلط مرکز حمایوی تربیه معلم ه سید جمال الدین (دارالمعلمی  

  9                   -                9                   -                  -                  -               فعال نا معلوم رسدست   مختلط دارالحفاظ ت اسالیمتعلیما دارالحفاظ ذکور عبدهللا بن عباس 351500050 شهرک مسعود 15کابل ناحيه 

خانه شهرک ګلوبل 15کابل ناحيه    34               32               2                 1,929         926            1,003        فعال داییم رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه عیل احمد کهزاد 351500055 خت 

  43               32               11               2,538         1,229         1,309        فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه عبدالقهار عاض 351500058 خراسان 15کابل ناحيه 

  6                 5                 1                 202            104            98              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه الحاج حبیب الرحمن افغان 351500077 شمال قصبه خانه سازی 15کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال نا معلوم رسدست   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور سعد بن ان  وقاص 351500087 0 15کابل ناحيه 

  46               33               13               2,265         1,203         1,062        فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه شهرک میل  351500096 گارد رسک قصبه  4کوچه  15 کابل ناحيه

  13               9                 4                   -                  -                  -               فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه ویمتعلیمات عم الحاقیه شهرک میل  351500097 شهرک میل  15کابل ناحيه 

  146            51               95               10,801       4,597         6,204        فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه شهرک خراسان 351600001 شهرک خراسان 16کابل ناحيه 

  126            100            26               4,542           -                4,542        فعال داییم رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور نازو انا 351600002 مکروریان کهنه 16کابل ناحيه 

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان ده خدایداد 351600003 ده خدایداد 16کابل ناحيه    112            109            3                 6,370         6,152         218           فعال داییم رسدست   دختر

  106            89               17               3,397         2,718         679           فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم وان قلعه زمانخانلیسه نس 351600004 قلعه زمانخان 16کابل ناحيه 

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان  المعه شهید 351600005 مکروریان اول 16کابل ناحيه    147            145            2                 5,056         4,740         316           لفعا داییم رسدست   دختر

  30               21               9                 3,726         1,832         1,894        فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه شهیدان 351600006 نوآباد ده خدایداد  16کابل ناحيه 

    سواد حیانر  مکتب سواد حیانر ذکور آزادی 351600007 نو آباد ده خدایداد 16کابل ناحيه 
  9                 5                 4                 431            167            264           فعال موقت رسدست   مختلط مکتب سواد حيانر

  166            77               89               6,857           -                6,857        فعال داییم رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور عبدالغفور احمدی 351600008 ده خدایداد 16ناحيه  کابل

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال نا معلوم رسدست   مختلط دارالحفاظ یمات اسالیمتعل دارالحفاظ ذکور كابل 351600010 ده خدايداد 16کابل ناحيه 

  6                   -                6                 142            90               52              فعال نا معلوم رسدست   پرسانه دارالحفاظ تعلیمات اسالیم ذکور درالحفاظ زید بن ثابت  351600013 16ناحیه  16کابل ناحيه 

  5                 2                 3                 743            352            391           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه قلعه زمانخان 351600019 قلعه زمانخان 16کابل ناحيه 

  3                   -                3                 1,083         451            632           فعال داییم رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه عبدالقیوم کرییم 351600021 پروژه جدید قلعه زمانخان 16کابل ناحيه 

  66               57               9                 2,398         903            1,495        فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه نوآباد قلعه زمانخان  351600036 نوآباد قلعه زمانخان  16کابل ناحيه 

  150            109            41               5,859         2,669         3,190        فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه آزادی 351700001 چشمه کوتل 17ناحيه کابل 

  155            135            20               9,910         4,588         5,322        فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه شهرک پامت   351700002 شهرک پامت   17کابل ناحيه 

خانه 17کابل ناحيه  اول سیدیوسف علیم  351700003 رسکوتل خت    86               59               27               6,510         3,086         3,424        فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه نمت 

  74               42               32               6,013           -                6,013        فعال داییم رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکورشهرک وحدت 351700004 شهرک وحدت 17کابل ناحيه 
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    سواد حیانر  مکتب سواد حیانر ذکور تهیه مسکن 351700006 تهیه مسکن 17کابل ناحيه 
  17               16               1                 457            71               386           فعال موقت رسدست   مختلط مکتب سواد حيانر

  91               63               28               4,940         2,391         2,549        فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه شهرک ذاکرین 351700007 شهرک ذاکرین 17کابل ناحيه 

خانه 17کابل ناحيه      سواد حیانر  مکتب سواد حیانر ذکور  غالم نن  صوف  عشقری 351700008 زیارت رس کوتل خت 
  17               13               4                 350            165            185           فعال موقت رسدست   تلطمخ مکتب سواد حيانر

  136            129            7                 8,325         5,848         2,477        فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان شهرك وحدت 351700012 وحدت مینه  17کابل ناحيه 

  139            139              -                4,748         3,124         1,624        فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان عالمه قاری نیک محمد  351700024 تهیه مسکن 17کابل ناحيه 

دوم سیدیوسف علیم 351700036 شهرک کامیاب 17بل ناحيه کا   21               6                 15               4,308           -                4,308        فعال موقت رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور نمت 

  19               9                 10               3,168         1,437         1,731        فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم سه امام اعظم )رح(لی 351700037 ذاکرینحصه دوم شهر ک  17کابل ناحيه 

  35               17               18               3,311         1,548         1,763        فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه عادل آباد 351700038 عادل آباد  17کابل ناحيه 

  28               22               6                 3,375         1,698         1,677        فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه محمد مویس مجددی 351700039 کارته نجات 17کابل ناحيه 

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان  شهرک طالنی  351700041 شهرک طالنی  17کابل ناحيه    40               36               4                 3,157         3,157           -               فعال موقت رسدست   دختر

خانه  17کابل ناحيه    14               11               3                 2,261         1,055         1,206        فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه پروفیسور برهان الدین ربان   351700045 رسکوتل خت 

ت عثمان 351700046 رسکوتل  17کابل ناحيه    8                 5                 3                 632            308            324           فعال موقت رسدست   لطمخت ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه حرص 

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان ده کیپک 351700047 پروان سوم 17کابل ناحيه    77               74               3                 2,434         2,023         411           فعال داییم رسدست   دختر

خانه 17کابل ناحيه    9                 5                 4                 2,970         1,386         1,584        فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه شهرک اسالم آباد  351700051 رسکوتل خت 

  19               16               3                 1,906         940            966           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه آزادی 351700052 رسکوتل 17کابل ناحيه 

  5                 2                 3                 491            101            390           فعال موقت رسدست   مختلط هابتدائی تعلیمات عمویم ابتدایه خورشید 351700078 شهرک صفا 17کابل ناحيه 

  2                   -                2                 782            388            394           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه سالنگ نوین 351700079 (9گذر) 17کابل ناحيه 

  95               78               17               3,207         1,646         1,561        فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه نوآباد ده کیپک 351700082 پروان سوم 17کابل ناحيه 

  7                   -                7                 147              -                147           فعال موقت رسدست   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور عمرفاروق 351700096 شهری 17کابل ناحيه 

ت سلیمان 351700106 کوچه حمام کوتل 17کابل ناحيه    5                 2                 3                 1,522         753            769           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه حرص 

دوم سیدیوسف علیم  351700107 شهرک کامیاب 17کابل ناحيه  انه هلیس تعلیمات عمویم لیسه نسوان نمت    39               36               3                 3,996         3,996           -               فعال داییم رسدست   دختر

ت عمرفاروق )رض( 351700109 شهرک غرن  پامت   17کابل ناحيه      -                  -                  -                  -                  -                  -               غت  فعال نا معلوم رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه حرص 

  2                   -                2                 162              -                162           فعال موقت رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه مرکز اصالح و تربیت اطفال 351700119 بادام باغ 17کابل ناحيه 
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  21               19               2                 290            93               197           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض احمد بالل رشاد 350100022 کوچه خرابات 1کابل ناحيه 

ضاخان 1کابل ناحيه    16               12               4                 260            65               195           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض آرمان خاور 350100025 کوچه علت 

  17               12               5                 258            81               177           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض پروفیسور سکینه یعقون   350200018 کارته پروان بهارستان 2کابل ناحيه 

  30               24               6                 572            195            377           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم ( 1متوسطه خصوض تنویر نمت  )  350200020 کارته پروان 2کابل ناحيه 

  32               20               12               531            168            363           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض  خانه فهم 350200023 كارته پروان سينما بهارستان 2کابل ناحيه 

  22               13               9                 344            88               256           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض غازی شاه محمودخان  350200029 کارته آریانا 2کابل ناحيه 

  17               12               5                 201            42               159           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور خصوض رستگاران 350200032 کارته پروان 2کابل ناحيه 

  8                 6                 2                 138            51               87              فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض سلطان محمود غازی 350200033 باغ باال 2کابل ناحيه 

  16               14               2                 165            55               110           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض رعد 350200041 کلوله پشته 2کابل ناحيه 

  6                 5                 1                 62               18               44              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض اقیانوس 350200044 خوشحال مینه  2کابل ناحيه 

  28               21               7                 284            86               198           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض نور 350300025 دهبوری 3کابل ناحيه 

  6                 4                 2                 16               8                 8                فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض الفالح 350300027 3پل رسخ کارته  3کابل ناحيه 

  12               7                 5                 230            58               172           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم ( 2متوسطه خصوض تنویر نمت  )  350300028 کارته چهار 3کابل ناحيه 

ت نرجس )رض ( 350300031 تپه سالم 3کابل ناحيه    15               15                 -                185            93               92              فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض حرص 

  15               8                 7                 260            93               167           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض موالنا بزرگ 350300033 دهبوری 3کابل ناحيه 

انه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم نسوان خصوض  دین   نرگس 350300034 تپه سالم 3احيه کابل ن     -                  -                  -                  -                  -                  -               غت  فعال موقت رسدست   دختر

  31               16               15               444            160            284           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض  خانه نور نمت  دوم 350300041 دهبوری 3کابل ناحيه 

  3کابل ناحيه 
ی

  23               12               11               363            110            253           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض رڼا نمت  دوم 350300044 کوته سنیک

  23               17               6                 312            94               218           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض  صباح 350300048 3پل رسخ کارته  3کابل ناحيه 

  27               20               7                 487            167            320           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم 2لیسه خصوض المدینه نمت   350300052 جمال مینه  3کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               غت  فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض گنجینه دانش  350300053 4رسک اول کارته  3کابل ناحيه 

  22               13               9                 220            49               171           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض باختر  350300058 کارته چهار 3کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   مختلط دارالمعلمی    تربیه معلم دارالمعلمی   ذکور روشان افغانستان  350300059 کارته چهارم 3کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   مختلط دارالمعلمی    تربیه معلم دارالمعلمی   ذکوركابل روشان  350300064 3 3کابل ناحيه 

انه لیسه تعلیمات عمویم قلعه وزیر کمک به معارف  2لیسه خصوض نسوان نمت   350300070 مسحد کوینر  3کابل ناحيه    25               23               2                 601            601              -               فعال موقت رسدست   دختر

  24               10               14               507            200            307           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض مهرگان 350300072 دهبوری 3کابل ناحيه 

  24               22               2                 264            84               180           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض صوفیه 350300073 4کارته  3کابل ناحيه 

  3کابل ناحيه 
ی

  17               16               1                 167            67               100           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض نگار 350300082 کوته سنیک

  18               16               2                 243            60               183           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض قضاوت 350300094 دهبوری 3کابل ناحيه 

  12               11               1                 47               18               29              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض کابل روشان 350300095 کارته سه 3کابل ناحيه 

چهارم 350300098 عقب سیلو 3کابل ناحيه    13               12               1                 87               30               57              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض عبدالقهار عاض نمت 

  3کابل ناحيه 
ی

  17               9                 8                 279            96               183           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض سوره 350300101 کوته سنیک

  15               12               3                 119            43               76              فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض آفرینش 350300102 کارته چهار 3کابل ناحيه 

  15               14               1                 118            51               67              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض پیشگامان استقالل 350300103 کارته چهار 3کابل ناحيه 

  13               11               2                 92               25               67              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض بهزاد 350300107 دهبوری 3کابل ناحيه 

  21               15               6                 270            77               193           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض کاروان 350300108 خوشحال خان مینه 3کابل ناحيه 

  33               20               13               377            106            271           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض شمس لندن  350300109 کارته سه  3کابل ناحيه 
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  15               11               4                 256            82               174           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم پگاه نمت  دومابتدائیه خصوض  350300111 پل سوخته ایستگاه سابق 3کابل ناحيه 

  11               7                 4                 71               27               44              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض گذرگاه نور 350300115 جمال مینه 3کابل ناحيه 

  8                 8                   -                16               10               6                فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض عفت 350300116 اخت  پوهنتون 3کابل ناحيه 

  13               11               2                 177            40               137           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم 2متوسطه خصوض شمس الهدی نمت   350300117 دهمزنگ 3کابل ناحيه 

  13               13                 -                69               26               43              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض عالمه  350300118 پل رسخ  3کابل ناحيه 

  27               14               13               632            199            433           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض مدیران 350300119 4کارته  3کابل ناحيه 

  8                 5                 3                 58               26               32              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض سیب 350300120 4مقابل فاینینس کارته  3کابل ناحيه 

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم 3ابتدائیه خصوض شمس الهدی نمت   350300122 گذرگاه 3کابل ناحيه    9                 6                 3                 38               17               21              فعال موقت رسدست   دختر

  10               9                 1                 32               14               18              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض ادبستان 350300123 تپه سالم  3کابل ناحيه 

  10               10                 -                66               22               44              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض منخ   350300124 جمال مینه 3کابل ناحيه 

  10               9                 1                 58               21               37              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم 2ابتدائیه خصوض الزهور نمت   350300125 جمال مینه 3کابل ناحيه 

  10               6                 4                 66               20               46              فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم حمیدهللا صدیقر متوسطه خصوض  350300126 کوچه هوتل مجلل  4رسک اول کارته  3کابل ناحيه 

  11               6                 5                 56               19               37              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض خاور 350300127 رسک اول کارته چهار 3کابل ناحيه 

  20               16               4                 258            97               161           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض عیل سینا 350400019 پروان سوم 4کابل ناحيه 

  30               15               15               673            274            399           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض بی   الملیل کابل 350400020 کلوله پشته  4کابل ناحيه 

  24               9                 15               477            167            310           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض افغانیار 350400021 حصه دوم کارته پروان 4کابل ناحيه 

  24               16               8                 289            44               245           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم فتابلیسه خصوض طلوع آ 350400023 تایمن   4کابل ناحيه 

  41               32               9                 1,009         388            621           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض التقوی 350400025 تایمن  مسجد حاخ  محمد داد  4کابل ناحيه 

  15               12               3                 286            92               194           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض امانیه 350400027 رسک هفتم تایمن   4کابل ناحيه 

  21               15               6                 296            103            193           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض مسلم 350400028 دهن نل باغ باال 4کابل ناحيه 

  30               13               17               353            50               303           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور خصوض عامه شمال 350400029  2پروان  4کابل ناحيه 

  101            44               57               1,542         336            1,206        فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم جالالدین محمد بلخ  رویم لیسه خصوض موالنا  350400030 رسک سوم تایمن    4کابل ناحيه 

یک 350400035 كارته پروان 4کابل ناحيه    28               18               10               330            98               232           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض  نورین نمت 

  30               23               7                 330            94               236           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض  آفاق 350400036 كلوله پشته 4کابل ناحيه 

  10               9                 1                 119            45               74              فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض  در دانش 350400037 كلوله پشته 4کابل ناحيه 

دوم آریانا کابل 350400042 كارته پروان 4کابل ناحيه    20               17               3                 228            56               172           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض  نمت 

اول كمك به معارف لیسه نسوان خصوض   350400044 پروان دوم 4کابل ناحيه  انه لیسه تعلیمات عمویم نمت    19               19                 -                392            392              -               فعال موقت رسدست   دختر

انه دارالمعلمی    لمتربیه مع دارالمعلمی   نسوان خصوض  تربيه معلم زهرا  350400050 چهارایه  گل رسخ 4کابل ناحيه      -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   دختر

انه دارالعلوم تعلیمات اسالیم دارالعلوم نسوان خصوصيفخري 350400052 پروان سوم 4کابل ناحيه      -                  -                  -                  -                  -                  -               غت  فعال موقت رسدست   دختر

  28               28                 -                327            172            155           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان خصوض   شمس لندن اكادیم   350400056 چهار را یه شهید  4کابل ناحيه 

  12               6                 6                 83               15               68              فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض ستاره آسیا 350400060 پروان سوم 4کابل ناحيه 

  25               12               13               350            88               262           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض روشان 350400064 5پروژه تایمن  رسک  4کابل ناحيه 

  14               5                 9                 170            51               119           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض حکیم سنانی  350400065 پروژه تایمن    4کابل ناحيه 

وژه تایمن   4کابل ناحيه    10               8                 2                 31               6                 25              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض کام 350400068 تی

  87               59               28               1,493         433            1,060        فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض کاردان 350400069 چهاریه گل رسخ 4کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم خصوض دنیا ی نمت  سوم 350400076 ناحیه چهارم 4کابل ناحيه 

  36               28               8                 750            285            465           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض مستقبل نوین 350400078 کلوله پشته 4کابل ناحيه 

  16               15               1                 115            69               46              فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان خصوض زهرا 350400081 کارته پروان 4کابل ناحيه 

اق 350400082 چهار رایه انصاری 4کابل ناحيه    15               8                 7                 305            87               218           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض ارس 



ناقلیمنجنسیتننوعیتنبرنامهننامنمکتبنکودنمکتبنقریه ولسوایل
نوعیتن
ن نتعمی 

نحالت
ن-شاگردنن

نپرسن
ن-شاگردنن

ن ندخیی
ن-شاگردنن

نمجموعن
نزننن-معلمنننمردنن-معلمنن

ن-معلمنن
نمجموعن

  23               11               12               316            68               248           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض دنیا 350400083 پروان سوم  4کابل ناحيه 

  17               17                 -                281            242            39              فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان خصوض سیده ام سلمه رض 350400087 بره یک 4کابل ناحيه 

  13               13                 -                150            59               91              فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض ستاره کابل 350400089 رسک پنجم تایمن   4کابل ناحيه 

دوم 350400090 پروان سوم 4کابل ناحيه    28               23               5                 382            172            210           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض نورین نمت 

انه دارالمعلمی    تربیه معلم نمت  دوم استقالل میهندارالمعلمی   نسوان خصوض    350400091 4ناحیه  4کابل ناحيه      -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   دختر

ی 4کابل ناحيه    34               31               3                 413            138            275           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه ویمتعلیمات عم لیسه خصوض افغان سویس 350400092 چهاررایه رسست  

  9                 5                 4                 183            42               141           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض طلوع سحر 350400093 رسک اول پروژه تایمن   4کابل ناحيه 

  19               14               5                 350            82               268           فعال موقت رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض افغان پامت   350400095 بالک های کلوله پشته  4کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               غت  فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخصوض باور 350400097 0 4کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   مختلط دارالمعلمی    تربیه معلم دارالمعلمی   ذکورخصوض افغان سویس  350400104 0 4کابل ناحيه 

  15               13               2                 211            76               135           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض اورانوس 350400108 کلوله پشته 4کابل ناحيه 

دوم 350400109 رسک دوم پروژه تایمن   4کابل ناحيه    16               14               2                 187            79               108           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض استقالل میهن نمت 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   مختلط دارالمعلمی    تربیه معلم دارالمعلمی   ذکورخصوض موج کوثر 350400110 بالک های سلیم کاروان 4کابل ناحيه 

  24                 -                24               229              -                229           فعال مسجد رسدست   پرسانه دارالعلوم تعلیمات اسالیم دارالعلوم ذکور  عایل خصوض ابوبکرصدیق رض 350400112 پروژه تابمن   4کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   مختلط دارالعلوم تعلیمات اسالیم دارالعلوم ذکورالحاج سیدمنصورنادری 350400113 تایمن   4کابل ناحيه 

  14               11               3                 160            45               115           فعال موقت رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض افغان ترکتباران 350400114 سلیم کاروان 4کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور الحاج سید منصور نادری 350400115 تایمن   4کابل ناحيه 

اق 350400116 چهار رایه انصاري 4کابل ناحيه      -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   پرسانه دارالمعلمی    تربیه معلم دارالمعلمی   ذکور خصوض ارس 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               غت  فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض آغاز نوین 350400117 0 4کابل ناحيه 

  26               19               7                 259            74               185           فعال موقت دست  رس  مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض قمر 350400118 لب جر 4کابل ناحيه 

  15               13               2                 48               23               25              فعال موقت رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض فاتح میوند 350400119 تایمن   4کابل ناحيه 

ک 4کابل ناحيه    4                 4                   -                25               10               15              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم 2ابتدائیه خصوض اطفال کابل نمت   350400120 چمن بت 

  14               12               2                 67               14               53              فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض تراجمت   350400121 پروان دوم 4کابل ناحيه 

  9                 8                 1                 21               1                 20              فعال موقت رسدست   پرسانه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض انجنت  خاطره افضیل 350400122 کلوله پشته 4کابل ناحيه 

  2                 1                 1                 10               3                 7                فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض موج کوثر 350400123 سلیم کاروان 4کابل ناحيه 

  13               5                 8                 50               18               32              فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض نایاب 350400124 تایمن   8رسک  4کابل ناحيه 

  12               9                 3                 52               26               26              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض حیات سمیع 350400125 پروژه تایمن   4کابل ناحيه 

دوم 350400126 تایمن   4کابل ناحيه    9                 5                 4                 42               8                 34              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض الحدید نمت 

  3                 2                 1                 7                   -                7                فعال موقت رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض آموزگار 350400127 رسک پنجم تایمن   4کابل ناحيه 

چهارم 350400128 رسک سوم تایمن   4کابل ناحيه    15               8                 7                 193            46               147           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض جهان نمت 

  10               8                 2                 74               25               49              فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض رازق فان   350400129 چهاررایه گل رسخ 4کابل ناحيه 

  4                 4                   -                22               11               11              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض ستاره آریا 350400130 تایمن   4کابل ناحيه 

  24               13               11               243            87               156           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض حجت 350400131 رسک اول تایمن   4کابل ناحيه 

  7                 6                 1                 34               9                 25              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض جبت  انصار ) رح ( 350400132 رسک دهم تایمن   4کابل ناحيه 

  36               24               12               565            224            341           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم 3لیسه خصوض کاینات نمت   350500018 خوشحال خان قسمت الف 5کابل ناحيه 

ت بالل " رض " 350500019 کمپن  آبرسان   5کابل ناحيه    20               9                 11               339            90               249           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض حرص 

  28               12               16               281            78               203           فعال موقت رسدست   ختلطم لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض امر بابا 350500020 قسمت " ب " خوشحال مینه 5کابل ناحيه 

  49               18               31               759            193            566           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض احمد شاه ابدایل 350500021 سپی   کیل 5کابل ناحيه 

  18               12               6                 285            70               215           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض المدینه 350500022 چهار رایه  قنت   5کابل ناحيه 
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  17               6                 11               159            21               138           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم ۱لیسه خصوض نوی هیواد نمت   350500024 خوشحال مینه 5کابل ناحيه 

  45               33               12               436            147            289           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض  ويدا 350500028 خوشحال خان مينه 5کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   مختلط مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور خصوض  اقراروضه االطفال مدرسه 350500029 خوشحال خان مينه 5کابل ناحيه 

  43               31               12               917            203            714           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض  مشعل بيات رسه مياشت 350500032 محوطه رسه مياشت 5کابل ناحيه 

ت خالد بن وليد 350500033 خوشحالخان رسک اول مسجد کوینر  5کابل ناحيه    18               13               5                 255            50               205           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض  حرص 

  19               7                 12               266            76               190           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض  نوی باختر  350500036 ناحيه پنجم 5کابل ناحيه 

  12               10               2                 70               16               54              فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض  نوي افغانستان 350500041 قسمت الف خوشحال خان 5کابل ناحيه 

  61               27               34               1,148         438            710           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض افغان ښوونخی  350500044 خوشحال مینه 5کابل ناحيه 

  19               9                 10               124            41               83              فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض انبیاء 350500046 خوشحال خان 5کابل ناحيه 

  5کابل ناحيه 
ی

  7                 4                 3                 113            55               58              فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض مجان  بالل حمزه 350500048 دیوان بییک

  11               9                 2                 108            33               75              فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض میهن 350500049 کارته مامورین 5کابل ناحيه 

ت نبوی 350500050 چهارایه قمت   5کابل ناحيه    32               16               16               301            97               204           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض حرص 

سوم المدینه  متوسطه خصوض 350500053 قلعه واحد 5کابل ناحيه    15               14               1                 220            52               168           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم نمت 

  17               17                 -                60               40               20              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم 4ابتدایه خصوض نوی هیواد خوشحال خان نمت   350500054 خوشحال خان 5کابل ناحيه 

  14               7                 7                 284            53               231           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض  رستم خیل 350500055 بازار کمپن   5کابل ناحيه 

ه نوآباد 5کابل ناحيه    14               11               3                 231            69               162           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض الهام 350500056 رسک چهل متر

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور  خصوض دین  افغان 350500057 سپی   کیل 5کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   مختلط دارالمعلمی    تربیه معلم دارالمعلمی   نسوان  خصوض  دانشوران افغان  350500060 حصه اول خوشحال خان مینه 5کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               غت  فعال موقت رسدست   پرسانه دارالعلوم تعلیمات اسالیم دارالعلوم ذکور ستازه  نو کابل 350500084 5 5کابل ناحيه 

  18               4                 14               214            53               161           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور خصوض عمرثان   350500085 کمپن   5کابل ناحيه 

  13               9                 4                 155            43               112           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض وقق   350500086 خوشحال خان قسمت الف 5کابل ناحيه 

  12               7                 5                 154            47               107           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض فضای نوین 350500087 خوشحال خان مینه قسمت ب 5کابل ناحيه 

  19               15               4                 148            62               86              فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض جابر بن حیان 350500088 خوشحال خان مینه  قسمت الف 5کابل ناحيه 

  23               10               13               602            172            430           فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض امی    350500089 کارته سوم 5کابل ناحيه 

  18               10               8                 224            75               149           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض اقرا روضه االطفال 350500090 خوشحال خان قسمت الف 5کابل ناحيه 

  13               9                 4                 130            35               95              فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض الرحمن 350500091 خوشحال خان قسمت الف 5کابل ناحيه 

  15               11               4                 133            49               84              فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم ۲لیسه خصوض شهر نمت   350500092 خوشحال خان 5کابل ناحيه 

  17               12               5                 326            149            177           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض علم و کمال  350500095 افشار 5کابل ناحيه 

  23               12               11               417            110            307           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم 3ابتدایه خصوض اصالح نمت   350500097 قلعه کاشف  5کابل ناحيه 

انه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم نسوان  خصوض حدیقه القرآن 350500099 خوشحال خان 5کابل ناحيه      -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   دختر

  18               8                 10               166            55               111           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض ایمان 350500100 خوشحال مینه 5کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور  خصوض المبارک  350500101 5ناحیه  5کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   مختلط دارالمعلمی    تربیه معلم دارالمعلمی   ذکورخصوض فضای نوین 350500102 5ناحیه  5کابل ناحيه 

  8                 6                 2                 134            42               92              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض سالطی    350500107 نیازبیک 5کابل ناحيه 

ت 350500120 قسمت ب خوشحال مینه 5کابل ناحيه    24               22               2                 242            93               149           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض احمد غت 

  10               8                 2                 66               19               47              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض سنگالخ 350500121 قلعه جرنیل 5کابل ناحيه 

  6                 4                 2                 208            70               138           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض اطفال کارکن 350500123 قسمت ب خوشحال مینه 5کابل ناحيه 

  13               7                 6                 249            83               166           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض غازی محمدجان خان  350500124 رس کاریز کمپن   5کابل ناحيه 

  13               12               1                 103            45               58              فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض حراست 350500133 حصه اول خوشحال خان 5کابل ناحيه 
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  11               9                 2                 118            35               83              فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض انتصار 350500134 خوشحال خان مینه 5کابل ناحيه 

  19               16               3                 155            41               114           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض الرشید 350500135 خوشحال خان مینه 5کابل ناحيه 

  9                 6                 3                 119            36               83              فعال موقت رسدست   مختلط دارالحفاظ تعلیمات اسالیم دارالحفاظ ذکور خصوض قدس 350500136 نیاز بیک 5کابل ناحيه 

  13                 -                13               297            76               221           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض شهامت 350500137 فاضل بیک 5کابل ناحيه 

  12               7                 5                 204            72               132           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض خالقر  350500138 آبرسان   5کابل ناحيه 

  8                 6                 2                 77               19               58              فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض کاروان علم 350500139 خوشحال خان مینه 5کابل ناحيه 

  5کابل ناحيه 
ی

  17               10               7                 240            75               165           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض مصعب بن عمت   350500141 دیوان بییک

  12               10               2                 148            50               98              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض باران  350500143  رسا هرانر  5کابل ناحيه 

ان افغان 350500144 افشار 5کابل ناحيه    28               28                 -                404            319            85              فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان خصوض دختر

  27               17               10               217            96               121           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض انتظار 350500145 افشار کوچه برج برق 5کابل ناحيه 

  12               9                 3                 101            9                 92              فعال داییم رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض حب الوطن 350500146 چهاررایه قمت   5کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   مختلط مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور  خصوض نورالقران محمدطاهرنبیل 350500147 قسمت الف خوشحال مینه 5کابل ناحيه 

)ص( 350500148 قسمت الف خوشحال مینه 5کابل ناحيه      -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   مختلط مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور    خصوض ناخ  برس 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   مختلط مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور خصوض سید المرسلی    350500149 کمپن  ریگراشن 5کابل ناحيه 

  9                 8                 1                 58               22               36              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض سهار 350500150 خوشهال خان مینه 5کابل ناحيه 

  29               17               12               342            115            227           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض ایثار 350500151 خوشهال خان 5کابل ناحيه 

  8                 6                 2                 85               24               61              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض جزیره 350500153 بازار کمپن   5کابل ناحيه 

دوم 350500155 خوشهال مینه 5کابل ناحيه    14               11               3                 82               39               43              فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض نوی آریا نمت 

ی 350500156 رسک دوم کارته مامورین 5کابل ناحيه    13               5                 8                 130            26               104           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض اسماعیل برس 

  9                 6                 3                 76               29               47              فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض بهلول دانا 350500158 خوشحال خان 5کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   مختلط مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور خصوض نورالقرآن محمد طاهر نبیل 350500159 خوشحال خان 5کابل ناحيه 

  14               12               2                 183            51               132           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض هیمان دانش 350500160 چهار رایه قمت   5کابل ناحيه 

  9                 8                 1                 91               39               52              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض بیت نیکه 350500161 خوشحال خان 5کابل ناحيه 

  9                 8                 1                 105            40               65              فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض قرغه 350500162 دورایه قرغه 5کابل ناحيه 

  17               12               5                 266            115            151           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض مدنیت افشار 350500163 افشار 5کابل ناحيه 

  14               6                 8                 207            50               157           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض مومنه امرخیل 350500164 خوشحال مینه 5کابل ناحيه 

  11               5                 6                 49               18               31              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض قطرات نور 350500166 خوشحال خان 5کابل ناحيه 

  11               8                 3                 42               14               28              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض مست   350500167 آبرسان  سوم  5کابل ناحيه 

  5                 3                 2                 48               15               33              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض هالل 350500168 ده عربان قرغه 5کابل ناحيه 

  11               8                 3                 136            58               78              فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض کیهان نور  350500169 افشار 5کابل ناحيه 

  11               10               1                 139            49               90              فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض علم وهت   350500170 چهاررایه قمت   5کابل ناحيه 

  8                 7                 1                 55               19               36              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض محمد حنیف صدیقر  350500171 خوشحال خان 5کابل ناحيه 

  18               16               2                 225            83               142           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم 5لیسه خصوض اعتماد کامل نمت   350500172 ده عربان قرغه 5کابل ناحيه 

  14               6                 8                 165            62               103           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض جایم هروی 350500173 افشار 5کابل ناحيه 

  8                 7                 1                 30               12               18              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض نبیل  350500174 خوشحال مینه 5کابل ناحيه 

  10               1                 9                 147            43               104           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض انصارالمومنی    350500175 باغ داود  5کابل ناحيه 

  33               20               13               915            433            482           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض نوی ډیوه 350500176 چهار رایه قمت   5کابل ناحيه 

  14               9                 5                 103            36               67              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض حدیقة العلوم 350500177 خوشحال خان 5کابل ناحيه 

ت نبوی نمت  دوم 350500178 چهاررایه قمت   5کابل ناحيه    8                 4                 4                 26               10               16              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض حرص 
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  5                 2                 3                 19               14               5                فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض گوربت 350500179 شهرک مرکز تعلییم 5کابل ناحيه 

  6                 4                 2                 61               25               36              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض دانشوران میهن 350500180 قلعه کاشف 5کابل ناحيه 

  8                 4                 4                 54               20               34              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض خالقیت 350500181 خواجه جم 5کابل ناحيه 

  15               9                 6                 133            42               91              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض نورالمصطق   350500182 کمپن   5کابل ناحيه 

  21               8                 13               586            204            382           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض تکامل دانش 350600020 گوالن  مهتاب قلعه 6کابل ناحيه 

  30               21               9                 666            325            341           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض اهل بیت 350600021 گوالنی مهتاب قلعه 6کابل ناحيه 

  32               10               22               545            198            347           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض صاحب الزمان ) عج ( 350600023 چار قلعه چهاردیه   6کابل ناحيه 

  29               10               19               496            212            284           فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض شکوه 350600025 شهرک امید ست    6کابل ناحيه 

  40               17               23               874            334            540           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم ( 2لیسه خصوض پردیس نمت  )  350600026 پل سوخته 6کابل ناحيه 

  37               15               22               715            296            419           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض ارشاد 350600027 شهرک امید ست    6کابل ناحيه 

  46               22               24               915            372            543           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض دین و دانش 350600028 چهار قلعه چهاردیه 6کابل ناحيه 

  18               9                 9                 291            130            161           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض پیشگامان 350600029 3كارته  6کابل ناحيه 

  19               15               4                 308            124            184           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض  عمار بن يارس 350600030 دارالمان 6کابل ناحيه 

  26               23               3                 570            163            407           فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض پیام 350600031 قلعه وزير 6کابل ناحيه 

  32               15               17               582            189            393           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض دنیا 350600032 رسک داراالمان کوچه چهار 6کابل ناحيه 

  26               19               7                 500            267            233           فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض افکار 350600033 مهتاب قلعه 6کابل ناحيه 

  21               15               6                 352            95               257           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض  وحیدهللا شهید 350600036 سه رایه  عالوالدين 6کابل ناحيه 

  17               11               6                 358            109            249           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض  فضیلت 350600037 قلعه علیمردان 6کابل ناحيه 

  13               8                 5                 287            123            164           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض العلم 350600041 چهار قلعه 6کابل ناحيه 

  23               22               1                 578            143            435           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض عبدالقهار عاض 350600042 جای رئیس 6کابل ناحيه 

پنجم 350600045 کارته سه 6کابل ناحيه    16               8                 8                 72               24               48              فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض کاینات نمت 

  26               11               15               397            128            269           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم  ۲لیسه خصوض احمد شاه ابدایل نمت   350600046 کارته سه 6کابل ناحيه 

  50               29               21               1,095         417            678           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض کاتب 350600049 قلعه ناظر 6کابل ناحيه 

  30               10               20               610            225            385           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض صادق آل محمد 350600053 عباس قیل 6کابل ناحيه 

  21               7                 14               366            106            260           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض ذوالفقار 350600057 عباس قیل  6کابل ناحيه 

  14               7                 7                 305            120            185           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض خورشید کابل  350600059 قلعه شاده  6کابل ناحيه 

اده 350600063 قلعه علیمردان 6کابل ناحيه    20               19               1                 272            86               186           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض شهید نادرشاه علت  

  16               14               2                 308            115            193           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض آفتاب 350600065 داش های حاخ  غالم حسی    6کابل ناحيه 

  17               14               3                 413            143            270           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض فرزانگان جوان 350600067 قلعه وزیر 6کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   مختلط دارالمعلمی    تربیه معلم دارالمعلمی   ذکور خصوض نمت  چهارم هدیه 350600068 6ناحیه  6کابل ناحيه 

  16               15               1                 305            119            186           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض اسوه 350600069 چهارقلعه چهاردیه 6کابل ناحيه 

  12               11               1                 200            80               120           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض تفست   350600073 قلعه شاده 6کابل ناحيه 

  43               19               24               864            328            536           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض خاتم النبی    350600085 4کارته  6کابل ناحيه 

  12               10               2                 190            81               109           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض اطهر 350600087 گوالن  مهتاب قلعه 6کابل ناحيه 

  7                 6                 1                 71               33               38              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض درایت 350600090 قلعه علیمردان 6کابل ناحيه 

ت خاتم نمت  دوم 350600091 پل رسخ 6کابل ناحيه    14               10               4                 232            100            132           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض حرص 

  20               10               10               301            114            187           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض کیهان دانش  350600095 عباس قیل قلعه پخچک 6کابل ناحيه 

  16               8                 8                 376            97               279           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض باهر  350600096 گلخانه 6کابل ناحيه 

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض آگایه  350600097 مهتاب قلعه  6کابل ناحيه    22               12               10               339            130            209           فعال موقت رسدست   دختر
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  9                 9                   -                63               22               41              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض داراالمان  350600098 افشار داراالمان 6کابل ناحيه 

  18               14               4                 569            229            340           فعال داییم رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض سیداالوصیا  350600099 قلعه شاده 6کابل ناحيه 

  18               12               6                 156            55               101           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض ابن خلدون  350600100 سه رایه عالوالدین 6کابل ناحيه 

  16               11               5                 208            80               128           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض خروشان  350600101 کارته سهایستگاه زمنس رسک   6کابل ناحيه 

  17               8                 9                 222            64               158           فعال داییم رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض طلوع شمس  350600102 سناتوریم 6کابل ناحيه 

  13               8                 5                 199            88               111           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض چراغ معارف  350600103 ایستگاه تلگراف 6کابل ناحيه 

  16               14               2                 186            93               93              فعال داییم رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض کمک های آسایش جهان   350600104 شهرک امید ست    6کابل ناحيه 

وزی 350600105 کارته سوم 6کابل ناحيه    16               12               4                 73               28               45              فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض باغ فت 

  9                 9                   -                126            57               69              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض برشنا زهرا 350600106 کارته سوم 6کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   مختلط دارالمعلمی    تربیه معلم ذکورخصوض چهاردیهدارالمعلمی    350600107 دوغ آباد 6کابل ناحيه 

  14               9                 5                 173            72               101           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض عرص پدیده ها 350600109 شهرک امید ست    6کابل ناحيه 

  14               10               4                 188            50               138           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض انتخاب 350600110 گوالنی مهتاب قلعه 6کابل ناحيه 

  11               7                 4                 149            51               98              فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض رسوش رابعه بلخ   350600111 جبارخان 6کابل ناحيه 

  11               10               1                 150            51               99              فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض اندیشمند ساز 350600113 چهارقلعه چهاردیه  6کابل ناحيه 

  13               6                 7                 268            106            162           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض مهد علم و عرفان 350600114 قلعه شاده  6کابل ناحيه 

  13               10               3                 180            71               109           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم 1لیسه خصوض  رهنورد نور نمت    350600115 دهبوري 6کابل ناحيه 

  22               13               9                 245            103            142           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض احمدشاه دران  بابا  350600116 رسک شورا 6کابل ناحيه 

  5                 4                 1                 33               25               8                فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض شاهد 350600117 قلعه شاده 6کابل ناحيه 

  12               10               2                 77               31               46              فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض زمان نور 350600118 چهارقلعه 6کابل ناحيه 

  9                 5                 4                 51               22               29              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض نوآور 350600119 شهرک امید ست    6کابل ناحيه 

  9                 7                 2                 41               18               23              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم 2آموزش نوین نمت  ابتدائیه خصوض  350600120 سناتوریم 6کابل ناحيه 

  9                 8                 1                 62               16               46              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض چهاردیه زمی    350600121 قلعه بختیار 6کابل ناحيه 

  8                 5                 3                 105            43               62              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض غالم جیالن   350600122 ګلخانه 6کابل ناحيه 

  7                 3                 4                 21               12               9                فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض اندیشه جوان  350600123 کوچه داش های غالم حسن 6کابل ناحيه 

  7                 5                 2                 62               27               35              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض خرد 350600124 تلگراف 6کابل ناحيه 

  6                 4                 2                 26               10               16              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض هدف 350600125 قلعه حاخ   6کابل ناحيه 

  11               8                 3                 125            42               83              فعال داییم رسدست   مختلط مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم االدبمدرسه خصوض روضته  350600126 سناتوریم 6کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               غت  فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورمرکز تعلییم چهلستون 350700021 دهن باغ چهلستون 7کابل ناحيه 

  23               10               13               405            112            293           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض شمشاد 350700022 رسک نو تخنیکم 7کابل ناحيه 

  18               12               6                 345            118            227           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض  فردای افغانان 350700024 باغ رئیس 7کابل ناحيه 

  49               34               15               795            219            576           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض توحید نور 350700026 ده دانا 7کابل ناحيه 

  45               24               21               797            174            623           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور خصوض عامه افغان 350700027 چهلستون 7کابل ناحيه 

سوم  350700031 واصل آباد 7کابل ناحيه    49               31               18               929            241            688           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض  تنوير نمت 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   مختلط مرکز حمایوی تربیه معلم دارالمعلمی   ذکورتربيه معلم سلطان راضيه)الحاقیه( 350700033 7ناحيه  7کابل ناحيه 

  28               27               1                 397            106            291           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض ژوندون 350700035 باغ رئیس 7کابل ناحيه 

  39               19               20               779            242            537           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض آسیای مرکزی 350700036 دوغ آباد 7کابل ناحيه 

  38               22               16               845            267            578           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض الزهور 350700038 پل حسن خان 7کابل ناحيه 

  16               15               1                 288            82               206           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض لیث بن قیس 350700039 جای رئیس دارالمان  7کابل ناحيه 

  27               19               8                 379            117            262           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض اهل بیت رسول هللا )ص( 350700041 قلعه مت  های دوغ آباد  7کابل ناحيه 
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    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   مختلط دارالمعلمی    تربیه معلم دارالمعلمی   نسوان خصوض تربیه معلم روشن  350700042 ده دانا 7کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   مختلط دارالمعلمی    تربیه معلم دارالمعلمی   نسوان  خصوض شمشاد  350700053 رسک نو 7کابل ناحيه 

  32               22               10               467            138            329           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض جهان امروز 350700057 ده مراد خان 7کابل ناحيه 

  47               28               19               990            382            608           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض تمیم انصار 350700059 ایوب خان مینه 7کابل ناحيه 

  9                 9                   -                80               24               56              فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم 2متوسطه خصوض تمیم انصار نمت   350700060 ایوب خان مینه  7کابل ناحيه 

  27               20               7                 379            105            274           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم 2متوسطه خصوض توحید نور نمت   350700061 چهل ستون 7کابل ناحيه 

  9                 6                 3                 129            46               83              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض آینده روشن 350700062 ده مرادخان 7کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   مختلط دارالمعلمی    تربیه معلم دارالمعلمی   ذکور خصوض اصالح نمت  دوم 350700063 دهن باغ چهلستون 7کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   مختلط دارالمعلمی    تربیه معلم دارالمعلمی   ذکور خصوض تمیم انصاری 350700067 چهلستون 7کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   مختلط دارالمعلمی    تربیه معلم دارالمعلمی   نسوان  خصوض عمران اڅک  350700068 دوغ اباد 7کابل ناحيه 

  35               26               9                 664            199            465           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم الهدیلیسه خصوض شمس  350700069 چهلستون 7کابل ناحيه 

  39               35               4                 638            187            451           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم 2لیسه خصوض شمشاد نمت   350700070 دهن باغ چهلستون  7کابل ناحيه 

  17               12               5                 315            102            213           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض برین 350700072 قلعه غین   7کابل ناحيه 

  14               13               1                 203            65               138           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض آموزش نوین 350700073 رسک داراالمان قلعه افغانها 7کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   مختلط دارالمعلمی    تربیه معلم دارالمعلمی   نسوان استقالل خراسان  350700074 ناحیه هفتم 7کابل ناحيه 

  16               14               2                 235            69               166           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض رفاه فردا 350700075 جنگلک 7کابل ناحيه 

  13               12               1                 200            57               143           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض زید بن حارث 350700076 ده دانا 7کابل ناحيه 

  30               14               16               506            113            393           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض استقالل خراسان 350700078 آقاعیل شمس 7کابل ناحيه 

  41               41                 -                1,019         323            696           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض  جبت  انصار 350700079 رسک نو چهلستون 7کابل ناحيه 

  37               23               14               590            182            408           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض واصل آباد 350700088 واصل آباد 7کابل ناحيه 

  19               19                 -                279            91               188           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض المدثر 350700089 عالوالدین 7کابل ناحيه 

  13               13                 -                145            51               94              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض النجوم 350700095 عیل شمس 7کابل ناحيه 

دوم 350700096 کارته غوث الدین 7کابل ناحيه    16               16                 -                160            41               119           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض صباح نمت 

  27               16               11               456            166            290           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض ارسالن 350700098 ایوب خان مینه 7کابل ناحيه 

  11               9                 2                 123            38               85              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض بهجت 350700099 کوچه للندری ها 7کابل ناحيه 

  19               16               3                 291            78               213           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم گار علم متوسطه خصوض مانده   350700101 قلعه نجارا ده دانا 7کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور  خصوض مولوی ضیا 350700102 شهری 7کابل ناحيه 

ت قیس 350700103 باغ رئیس 7کابل ناحيه    8                 7                 1                 52               16               36              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض حرص 

  12               11               1                 76               19               57              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض طه فضیلت 350700104 پل حسن 7کابل ناحيه 

  13               8                 5                 194            70               124           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض حیا وحجاب 350700105 دوغ آباد 7کابل ناحيه 

زاد 350700107 باالده چهلستون 7کابل ناحيه    9                 8                 1                 120            38               82              فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض هدایت هللا شت 

  11               8                 3                 101            51               50              فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض توحید نور نمت  سوم 350700108 گذرگاه 7کابل ناحيه 

  9                 7                 2                 80               18               62              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض مقدم 350700109 چهلستون 7کابل ناحيه 

  10               6                 4                 65               30               35              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض یرسا 350700110 کوچه للندری  ها 7کابل ناحيه 

  16               12               4                 106            23               83              فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم 3متوسطه خصوض جهان امروز نمت   350700113 رسک ده مرادخان 7کابل ناحيه 

  12               10               2                 174            62               112           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض قاموس 350700114 نوبرجه 7کابل ناحيه 

  9                 7                 2                 89               26               63              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض شیخ السلیم 350700115 نوبرجه چهلستون 7کابل ناحيه 

  11               7                 4                 66               24               42              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض ده دانا 350700116 ده دانا 7کابل ناحيه 

  9                 7                 2                 25               8                 17              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض عبید 350700117 واصل اباد 7کابل ناحيه 
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شکار 7کابل ناحيه    10               8                 2                 68               20               48              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض سحر میهن 350700118 قلعه مت 

  8                 7                 1                 80               30               50              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض افغان مطهر 350700119 قلعه غین   7کابل ناحيه 

  8                 7                 1                 52               17               35              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض تړون 350700120 ده مرادخان 7کابل ناحيه 

  9                 7                 2                 93               18               75              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ۲آسیای مرکزی نمت  ابتدائیه خصوض  350700121 فامییل های ریشخور 7کابل ناحيه 

واعظ 350700122 دهن باغ چهلستون 7کابل ناحيه    10               6                 4                 30               7                 23              فعال موقت رسدست   ختلطم ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض مت 

  7                 7                   -                54               17               37              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم 2ابتدائیه خصوض حیا و حجاب نمت   350700123 باالده 7کابل ناحيه 

  16               11               5                 109            35               74              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض جاذن   350700124 واصل آباد ایستگاه برج برق 7کابل ناحيه 

ا افغان 350700125 کوچه سفارت روسیه 7کابل ناحيه    8                 7                 1                 33               13               20              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض میتر

  10               8                 2                 52               21               31              فعال موقت رسدست   مختلط دارالحفاظ تعلیمات اسالیم دارالحفاظ خصوض علم و فرهنگ اسالیم  350700126 پل حسن چهلستون  7کابل ناحيه 

  10               8                 2                 74               32               42              فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض حرا 350800022 رسک دوم کارته نو 8کابل ناحيه 

اول  350800023 کارته نو 8کابل ناحيه    17               5                 12               195            34               161           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض کاینات نمت 

دوم 350800024 شاه شهید ) ع ( 8کابل ناحيه    26               16               10               455            111            344           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض نوی هیواد نمت 

  18               7                 11               148            26               122           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض آریوب 350800025 شاه شهید 8کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               غت  فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور خصوض رسور کاینات 350800026 ناهیه هشتم  8کابل ناحيه 

  51               31               20               1,018         416            602           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض سلطان محمود غزنوی 350800029 رسک اول کارته نو 8کابل ناحيه 

سوم ن   ن   فاطمه الزهرالیسه نسوان خصوض   350800035 قلعچه 8کابل ناحيه  انه لیسه تعلیمات عمویم نمت    17               14               3                 469            469              -               فعال موقت رسدست   دختر

  22               11               11               310            50               260           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض  برهان 350800037 کارته نو 8کابل ناحيه 

سوم 350800038 كارته نو 8کابل ناحيه    59               42               17               1,232         349            883           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض احمدشاه ابدایل نمت 

  14               10               4                 260            79               181           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض انوار دانش 350800043 رسک دوم شاه شهید 8کابل ناحيه 

  24               17               7                 284            87               197           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض احمد شاه بابا 350800045 رسک دوم کارته نو 8کابل ناحيه 

  12               6                 6                 216            30               186           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض مسعود افغان 350800047 شاه شهید 8کابل ناحيه 

  16               8                 8                 184            39               145           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور خصوض تیمورشاه ابدایل 350800048 دوصد فامییل رحمن مینه 8کابل ناحيه 

  21               12               9                 525            117            408           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض عمرخان احمدزی 350800051 بن  حصار پل سفید 8کابل ناحيه 

  17               11               6                 73               15               58              فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض نوی آریانا افغان 350800053 شاه شهید 8کابل ناحيه 

ویس هوتک  350800057 سیاسنگ 8کابل ناحيه    12               7                 5                 390            133            257           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض مت 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   مختلط دارالمعلمی    تربیه معلم دارالمعلمی   ذکور کاینات  350800058 هشتم  8کابل ناحيه 

  16               14               2                 382            105            277           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض قرطبه  350800059 رسک کمری 8کابل ناحيه 

  28               9                 19               466            18               448           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور  خصوض معرفت افغان  350800060 شاه شهید  8کابل ناحيه 

  13               8                 5                 222            55               167           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض  شمع روشن  350800061 مارکیت کارته نو 23کوچه  8کابل ناحيه 

دوم سلطان محمود غزنوي  350800063 کارته نو رحمن مینه 8کابل ناحيه    11               11                 -                141            25               116           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض  نمت 

سوم 350800066 دوصدفامییل رحمن مینه 8کابل ناحيه    33               24               9                 623            141            482           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض اعتماد نمت 

دوم قهار عاض  350800067  رحمن مینهدوصدفامییل 8کابل ناحيه    17               13               4                 354            107            247           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض نمت 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   مختلط دارالمعلمی    تربیه معلم دارالمعلمی   ذکور خصوض رفعت 350800073 کارته نو 8کابل ناحيه 

  10               8                 2                 172            33               139           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض ځالنده ستوری 350800075 رستپه کارته نو 8کابل ناحيه 

  21               16               5                 263            60               203           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض استقالل وطن 350800076 رستپه 8کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               غت  فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض معارف 350800078 قلعچه 8کابل ناحيه 

  21               18               3                 214            82               132           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم 6متوسطه خصوض کاینات نمت   350800080 کارته نو  8کابل ناحيه 

  23               16               7                 405            76               329           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض روشان 350800081 رستپه کارته نو 8کابل ناحيه 

دوم 350800085 شهرک طالنی  8کابل ناحيه    21               11               10               402            153            249           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض مستقبل نوین نمت 
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  25               21               4                 318            107            211           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض حریت 350800088 کارته نو 8کابل ناحيه 

  15               10               5                 128            33               95              فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض مبن  القرآن 350800101 ایستگاه نانوانی  8کابل ناحيه 

  15               9                 6                 294            90               204           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض موالنا یعقوب چرخ   350800102 پل سفید 8ل ناحيه کاب

انه دارالمعلمی    تربیه معلم دارالمعلمی   نسوان خصوض  پرمختک  350800103 رسک اول شاه شهید 8کابل ناحيه      -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   دختر

ت معاویه  350800104 بن  حصار 8کابل ناحيه    18               11               7                 291            65               226           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض حرص 

  51               23               28               1,301         280            1,021        فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض جهان 350800105 رسک دوم کارته نو 8کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   پرسانه دارالمعلمی    تربیه معلم دارالمعلمی   ذکوراحمد شاه بابا 350800107 کارته نو رسک سه 8کابل ناحيه 

  15               12               3                 329            148            181           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض الحدید 350800108 کارته نو 8کابل ناحيه 

  21               3                 18               675            194            481           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض افغان پرمختگ 350800109 کارته نو 8کابل ناحيه 

  9                 7                 2                 102            40               62              فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض هادی 350800110 قلعچه 8کابل ناحيه 

  15               10               5                 189            33               156           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض نوښت معارف افغان 350800111 رسک نو 8کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   مختلط مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور خصوض عبدهللا ابن زبت   350800112 رس تپه قریه نعمان 8کابل ناحيه 

  23               19               4                 305            87               218           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض اهل قلم 350800113 حصه اول گلبته 8کابل ناحيه 

  26               12               14               624            248            376           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم 3لیسه خصوض مستقبل نوین نمت   350800114 شهرک طالنی  8کابل ناحيه 

  35               24               11               622            180            442           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض طیب 350800115 شاه شهید 8کابل ناحيه 

  21               12               9                 223            64               159           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض عثمان غن   350800116 توسعوی رحمن مینه  8کابل ناحيه 

  13               11               2                 67               18               49              فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض امام ربیعه  350800117 پروژه توسعوی رحمن مینه 8کابل ناحيه 

  10               7                 3                 97               20               77              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض فردوس 350800118 قلعه خواجه 8کابل ناحيه 

  10               7                 3                 55               13               42              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض قطره های علم  350800119 قلعچه 8کابل ناحيه 

  6                 4                 2                 115            42               73              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض گلستان 350800120 تپه کامه وال 8کابل ناحيه 

  8                 4                 4                 64               15               49              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه عمویمتعلیمات  ابتدائیه خصوض جهان علم  350800121 پل سفید بین  حصار 8کابل ناحيه 

  6                 3                 3                 81               10               71              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض پټان 350800122 نوآباد شاه شهید 8کابل ناحيه 

  9                 6                 3                 125            29               96              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض اعراف 350800123 رستپه کارته نو 8کابل ناحيه 

دوم 350800124 کارته نو 8کابل ناحيه    14               11               3                 81               13               68              فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض افغان پرمختگ نمت 

  7                 5                 2                 74               20               54              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض معارف افغان 350800125 شاه شهید 8کابل ناحيه 

  11               7                 4                 86               20               66              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض اسوه علم  350800126 قلعچه 8کابل ناحيه 

  12               7                 5                 111            42               69              فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض رفعت 350800127 رستپه کارته نو 8کابل ناحيه 

  8                 7                 1                 67               26               41              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض هدیه معارف 350800128 کارته نو 8کابل ناحيه 

  12               8                 4                 17               8                 9                فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض اندلس 350800129 رسک اول کارته نو 8کابل ناحيه 

دوم 350800130 ده یعقوب 8کابل ناحيه  ت معاویه نمت    11               7                 4                 90               18               72              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض حرص 

  18               11               7                 133            6                 127           فعال موقت رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض مسعود اورمړ افغان 350800131 شاه شهید 8کابل ناحيه 

  12               10               2                 103            22               81              فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض چراغ دانش 350800132 رسک سوم کارته نو 8کابل ناحيه 

  10               9                 1                 203            77               126           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض عزیر 350800133 کارته نو 8کابل ناحيه 

  3                 2                 1                 7                   -                7                فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض عرص وطن 350800134 رستپه کارته نو 8کابل ناحيه 

  12               8                 4                 69               24               45              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض مصلح افغان 350800135 شاه شهید 8کابل ناحيه 

  72               34               38               1,724         221            1,503        فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم 1لیسه خصوض رڼا نمت   350900011 شش درک 9کابل ناحيه 

  20               8                 12               390            95               295           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم 2لیسه خصوض اصالح نمت   350900012 قلعه گلباز 9کابل ناحيه 

  54               52               2                 879            257            622           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم 2لیسه خصوض عرفان نمت   350900013 4مکروریان  9کابل ناحيه 

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان  خصوض خانه نور 350900014 شش درک 9کابل ناحيه    37               31               6                 582            582              -               فعال موقت رسدست   دختر
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  29               23               6                 540            172            368           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض  مریم عفیفه 350900018 قلعه وکیل ن   ن   مهرو 9کابل ناحيه 

  12               6                 6                 193            49               144           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض  مقام 350900023 شش درك  9کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               غت  فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم خصوض صق  هللا فخر افغانمتوسطه ذکور   350900029 قلعه وزیر 9کابل ناحيه 

  17               8                 9                 517            98               419           فعال موقت رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض افغان کابل 350900033 یکه توت 9کابل ناحيه 

دوم عمر فاروق  350900035 پکتیاکوت 9کابل ناحيه      -                  -                  -                  -                  -                  -               غت  فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض  نمت 

یک 350900038 شش درک  9کابل ناحيه    59               36               23               778              -                778           فعال موقت رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور خصوض خانه نور نمت 

دوم شمس لندن 350900043 ۴مکرویان  9کابل ناحيه    33               25               8                 880            266            614           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض  نمت 

  36               29               7                 554            186            368           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم لیسه خصوض موالنا جالل الدین محمد بلخ   350900045 دو رسکه میدان هوان   9کابل ناحيه 

  5                 3                 2                 81               51               30              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض  رایگان اطفال جنگ زده 350900047 قلعه فتح هللا 5رسك  9کابل ناحيه 

  14               7                 7                 234              -                234           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض سلیمان سهیل 350900048 پکتیا کوت 9کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               غت  فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض الهام علوم 350900049 ناحیه نهم 9کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               غت  فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور خصوض اقیص 350900059 مکرویان چهارم 9کابل ناحيه 

دوم 350900060 مکروریان 9کابل ناحيه    31               8                 23               641            181            460           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض جهان نمت 

  11               7                 4                 287            46               241           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض منت   350900063 قابلبای 9کابل ناحيه 

  21               17               4                 311            54               257           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض دری    ځ 350900064 خواجه رواش 9کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   مختلط دارالمعلمی    تربیه معلم دارالمعلمی   ذکورخصوض دری    ځ 350900065 خواجه رواش 9کابل ناحيه 

احمد "دالوری" 350900066 یکه توت 9کابل ناحيه    29               25               4                 434            26               408           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه ذکور خصوض سمت 

  11               10               1                 48               8                 40              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض آرمان دانش  350900067 خواجه رواش 9کابل ناحيه 

  51               34               17               1,749         686            1,063        فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض امید 351000012 وزیراکت  خان 10کابل ناحيه 

  34               18               16               415            88               327           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض آزمون 351000019 قلعه فتح هللا  10کابل ناحيه 

  38               28               10               694            185            509           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض خدمت 351000020 ن  ن  مهرو 10کابل ناحيه 

  25               18               7                 202            45               157           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم 4لیسه خصوض کاینات نمت   351000021 قلعه فتح هللا 4رسک  10کابل ناحيه 

  29               16               13               197            73               124           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض امید افغان ترک 351000022 ناحیه دهم 10کابل ناحيه 

  15               7                 8                 239            64               175           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض افغانستان نوین 351000023 ناحیه دهم  10کابل ناحيه 

  26               16               10               187            56               131           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض تکبت   351000024 چهار رایه زنبق 10کابل ناحيه 

پور 10کابل ناحيه    18               17               1                 152            102            50              فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه نسوان خصوض عامه شمال 351000025 شت 

  26               20               6                 633            207            426           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض عثمان وارث 351000026 قلعه فتح هللا 10کابل ناحيه 

  26               14               12               447            124            323           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض نورافشان 351000044 قلعه خاطر چهارقلعه  10کابل ناحيه 

  19               19                 -                229            101            128           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض ډیوه 351000045 ناحیه دهم 10کابل ناحيه 

  30               17               13               381            140            241           فعال موقت رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض مستقبل 351000046 تایمن   10کابل ناحيه 

چهارم  351000049 چهارقلعه وزیرآباد  10کابل ناحيه    17               17                 -                373            96               277           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض اعتماد نمت 

  11               11                 -                177            44               133           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض امیدها 351000050 قلعه فتح هللا  10کابل ناحيه 

  59               28               31               1,166         492            674           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض شهرک آریا 351000051 شهرک آریا 10کابل ناحيه 

ت  351000052 قلعه فتح هللا 10کابل ناحيه    25               11               14               336            108            228           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض ست 

  21               16               5                 208            87               121           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض بی   الملیل افغان 351000053 قلعه فتح هللا  5رس  10کابل ناحيه 

  21               5                 16               283            79               204           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض گام  351000054 قلعه مویس  10کابل ناحيه 

  11               11                 -                237            86               151           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض نوی حکیم نارص خرسو بلخ   351000055 چهار قلعه وزیر آباد  10کابل ناحيه 

  22               19               3                 387            126            261           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض ن  ن  ام البنی    351000056 نوآباد قله مویس  10کابل ناحيه 

  17               13               4                 277            87               190           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض رهنورد دانش  351000057 قعله وزیر آباد 4 10کابل ناحيه 
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    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   مختلط دارالمعلمی    تربیه معلم دارالمعلمی   ذکورخصوض دارالمعلمی   اصالح 351000058 10ناحیه  10کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   مختلط دارالمعلمی    تربیه معلم دارالمعلمی   نسوان دارالمعلمی   خصوض طلوع دانش  351000059 10ناحیه  10کابل ناحيه 

  20               14               6                 290            90               200           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض ابومویس 351000061 قلعه وکیل ن  ن  مهرو 10کابل ناحيه 

  15               11               4                 266            100            166           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض پژوهش 351000064 چهارقلعه وزیر آباد 10کابل ناحيه 

ک  10کابل ناحيه  سوم  351000071 چمن بت    15               11               4                 161            53               108           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض خانه نور نمت 

  17               11               6                 266            95               171           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض توسل 351000072 چهار قلعه وزیر آباد 10کابل ناحيه 

دوم 351000073 قلعه مویس 10کابل ناحيه    17               13               4                 287            78               209           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض جهان امروز نمت 

دوم داکتر لعل پاچاه  351000074 قلعه خواجه 10کابل ناحيه    12               7                 5                 72               27               45              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض نمت 

  8                 7                 1                 131            43               88              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض به سوی خورشید 351000075 قلعه فتح هللا  12رسک  10کابل ناحيه 

ه  40رسک  10کابل ناحيه    13               4                 9                 190            62               128           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم 2متوسطه خصوض اعتماد کامل نمت   351000076 متر

ه میدان هوانی  10کابل ناحيه    10               8                 2                 52               15               37              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض آسمانی کابل 351000080 چهل متر

  20               15               5                 159            66               93              فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض امت 351000081 قلعه چمن 10کابل ناحيه 

  21               11               10               870            405            465           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض سوزو 351000082 پایکوب نصوار 10کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض اطفال در معرض خطر 351000083 وزیرآباد 10ه کابل ناحي

انه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض نسوان میل سوله 351000084 رسک پنجم قلعه فتح هللا  10کابل ناحيه    15               14               1                 62               62                 -               فعال موقت رسدست   دختر

  12               12                 -                149            54               95              فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض کابورا 351000085 قلعه فتح هللا  10کابل ناحيه 

  16               16                 -                142            42               100           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض تهذیب افغان 351000086 وزیرآباد 10کابل ناحيه 

ت یوسف 351000087 چهارقعه وزیرآباد 10کابل ناحيه    18               6                 12               264            83               181           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض حرص 

  12               7                 5                 94               23               71              فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض منصور 351000088 قلعه فتح هللا 10کابل ناحيه 

  7                 5                 2                 31               13               18              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض مددگاران علم  351000089 رسک هشتم تایمن   10کابل ناحيه 

  11               5                 6                 79               19               60              فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض باب الحوائج 351000090 چهارقلعه وزیرآباد 10کابل ناحيه 

  9                 6                 3                 42               19               23              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض عماد 351000091 قلعه فتح هللا  10کابل ناحيه 

  17               14               3                 237            96               141           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض راه دانشگاه 351000092 گذر سیدنظام الدین چهارقلعه وزیرآباد 10کابل ناحيه 

  5                 3                 2                 11               7                 4                فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض حازم 351000093 قلعه فتح هللا  10کابل ناحيه 

پور 10کابل ناحيه    21               11               10               76               23               53              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض چناق قلعه 351000094 شت 

  13               11               2                 186            61               125           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض قرلق 351000095 چهارقلعه وزیرآباد 10کابل ناحيه 

  10               10                 -                64               27               37              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض فرهیختگان علم  351000096 چهارقلعه وزیرآباد 10کابل ناحيه 

    سواد حیانر  (7ذکور تجمع خورد ساالن )مکتب سواد حیانر  351100014 پروژه جدید 11کابل ناحيه 
  10               10                 -                215            127            88              فعال موقت رسدست   مختلط مکتب سواد حيانر

خانه 11کابل ناحيه    24               16               8                 243            79               164           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه یمتعلیمات عمو  لیسه خصوض آریانا کابل 351100025 قلعه نجار ها خت 

خانه 11کابل ناحيه    36               21               15               558            203            355           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض اقرأ 351100026 حصه دوم خت 

  17               13               4                 281            106            175           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض عامه شمال 351100027 شهرک موالنا سیدخییل 11کابل ناحيه 

خانه 11کابل ناحيه    40               35               5                 800            288            512           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض غازی امان هللا خان 351100029 گوالنی حصه اول خت 

  21               15               6                 496            192            304           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض آریانا کهن 351100030 315ساحه پروژه پنجم  11کابل ناحيه 

  45               28               17               1,055         308            747           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم 3لیسه خصوض خانه نور نمت   351100031 حصه سوم لب جر 11کابل ناحيه 

خانه 11کابل ناحيه    20               17               3                 206            71               135           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم 2لیسه خصوض کاینات نمت   351100032 قلعه نجار ها حصه دوم خت 

  31               28               3                 582            190            392           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض کابل آسیا 351100033 315پروژه پنج  11کابل ناحيه 

خانه 11کابل ناحيه    19               15               4                 414            192            222           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض اعتماد 351100034 پروژه جدید خت 

خانه 11کابل ناحيه  دوم افغانستان نوين 351100036 حصه اول خت    17               15               2                 166            50               116           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض  نمت 

خانه 11کابل ناحيه    27               22               5                 569            178            391           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض ارسا 351100037 خت 
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ون  کابل 351100038 خشت هوختیف 11کابل ناحيه    66               53               13               982            276            706           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض البت 

  36               25               11               850            209            641           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض آریانا باختر  351100039 پنچصد فامییل 11کابل ناحيه 

خانه 11کابل ناحيه    16               10               6                 225            63               162           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور خصوض عمر خیام 351100040 گوالنی حصه اول خت 

  48               25               23               817            250            567           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض ظهرالدین " فاریان  " 351100041 315پروژه پنجم 11کابل ناحيه 

  15               11               4                 219            64               155           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم درخشانمتوسطه خصوض آینده  351100042 گوالنی سینما 11کابل ناحيه 

خانه 11کابل ناحيه    27               12               15               306            123            183           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض  صبح اميد 351100044 پروژه جدید خت 

  10               5                 5                 226            85               141           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض  النور واحد 351100046 315پروژه پنجم 11کابل ناحيه 

  36               31               5                 509            241            268           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض  سباوون شمس 351100047 حصه دوم گوالنی مسجد 11کابل ناحيه 

خانه 11کابل ناحيه    31               18               13               688            192            496           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض  شايسته هيواد 351100049 خت 

  15               10               5                 251            78               173           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم ثبات افغانلیسه خصوض   351100050 مقابل ليسه عبدالقادر بيدل 11کابل ناحيه 

  16               11               5                 247            53               194           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض  يارمحمد وردگ 351100064 حصه اول رسک حوزه پولیس 11کابل ناحيه 

  20               20                 -                393            138            255           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض  لمر نوين 351100066 315سه رایه   11کابل ناحيه 

  15               13               2                 284            98               186           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض صلصال 351100071 نوآباد پروژه جدید 11کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   مختلط دارالمعلمی    تربیه معلم دارالمعلمی   نسوان خصوض تربیه معلم هدیه  351100073 11ناحیه  11کابل ناحيه 

خانه 11کابل ناحيه  ه حصه اول خت    23               20               3                 549            160            389           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض نوی آریا 351100075 رسک چهل متر

  19               16               3                 375            139            236           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض مقدس 351100076 ایستگاه اریانا 11کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   مختلط دارالمعلمی    تربیه معلم دارالمعلمی   ذکوردارالعمعلمی   خصوض  استقالل میهن 351100077 یازدهم  11کابل ناحيه 

خانه 11کابل ناحيه    23               15               8                 317            87               230           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض غبار شمال  351100078 حصه اول خت 

وات حصه دوم 11کابل ناحيه    13               9                 4                 195            71               124           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض دانش فردا  351100080 پنجشت 

خانه 11کابل ناحيه    31               22               9                 451            194            257           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض الفجر  351100081 پروژه جدید خت 

  14               13               1                 194            63               131           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض مدینه منوره  351100082 گوالنی سینما قلعه نجارا 11کابل ناحيه 

خانه 11کابل ناحيه  دوم بهزاد  351100084 گوالنی حصه اول خت    39               37               2                 740            218            522           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض نمت 

خانه 11کابل ناحيه    14               12               2                 241            96               145           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض موالنا عبدالواحد صدیقر  351100092 315پروژه پنجم خت 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   لطمخت دارالمعلمی    تربیه معلم دارالمعلمی   نسوان دارالمعلمی   خصوض کهکشان نور  351100094 ایتسګاه نانوان   11کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   مختلط دارالمعلمی    تربیه معلم دارالمعلمی   نسوان دارالمعلمی   خصوض آریانا باختر   351100095 خت  خانه 11کابل ناحيه 

  18               15               3                 329            98               231           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض عبدهللا بن زید 351100098 حصه اول خت  خانه 11کابل ناحيه 

خانه مینه حصه اول 11کابل ناحيه    13               11               2                 247            111            136           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم 3ابتدایه خصوض ارسا نمت   351100100 خت 

خانه مینه قلعه نجارا 11کابل ناحيه    30               28               2                 355            133            222           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض راهیان نور 351100101 خت 

خانه 11کابل ناحيه    16               13               3                 267            97               170           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض آسیا 351100102 پروژه جدید خت 

خانه 11کابل ناحيه    9                 7                 2                 139            60               79              فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض اطفال کابل 351100106 پروژه جدید خت 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               غت  فعال موقت رسدست   مختلط بتدائیها تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخصوض فردویس تویس 351100107 گوالن  حصه اول 11کابل ناحيه 

خانه 11کابل ناحيه      -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   مختلط دارالمعلمی    تربیه معلم دارالمعلمی   ذکوردارالمعلمی   اخوت اسالیم 351100108 حصه دوم خت 

یز 351100109 حصه دوم پنجشت  وات 11کابل ناحيه    16               16                 -                184            51               133           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض نمت  دوم شمس تت 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   مختلط دارالمعلمی    تربیه معلم دارالمعلمی   نسوان خصوض نمت  دوم سدیس حکیم   351100114 11ناحیه  11کابل ناحيه 

ا 351100115 11ناحیه  11کابل ناحيه      -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   مختلط مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور خصوض خدیجه الکت 

  13               10               3                 131            43               88              فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض عدالت 351100120 گوالنی سینما 11کابل ناحيه 

  16               15               1                 262            76               186           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض امید نجران   351100136 پروژه جدید 11کابل ناحيه 

  9                 8                 1                 88               28               60              فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض اخوت اسالیم  351100137 گوالنی پارک حصه دوم  11کابل ناحيه 

  7                 7                   -                27               10               17              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم کابل روشانابتدائیه خصوض   351100138 لیسه مریم کوچه بایسکل سازی 11کابل ناحيه 
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    -                  -                  -                  -                  -                  -               غت  فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور خصوض التوحید 351100139 لیسه مریم کوچه بایسکل سازی 11کابل ناحيه 

  15               13               2                 136            39               97              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض کامیاب 351100143 قلعه نجارا 11کابل ناحيه 

خانه 11کابل ناحيه    10               9                 1                 96               18               78              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم 1ابتدائیه خصوض استقالل میهن نمت   351100144 حصه اول خت 

خانه مینه 11کابل ناحيه      -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   مختلط دارالمعلمی    تربیه معلم دارالمعلمی   ذکورخصوض دارالمعلمی   مقدس 351100145 خت 

  12               11               1                 62               19               43              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض افق راسخ  351100150 315پروژه پنجم  6رسک  11کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               غت  فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض انعام  351100151 چهار رایه رسای شمایل  11کابل ناحيه 

ه  351100152 پروژه جدید رسک شتل 11کابل ناحيه    19               17               2                 364            146            218           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض انگت  

    -                  -                  -                  -                  -                  -               غت  فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض رونق  351100153 پنجصد فامییل  11کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخصوض هدیه 351100154 رسک شتل  11کابل ناحيه 

خانه  11کابل ناحيه    3                 3                   -                4                 2                 2                فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض اساس 351100155 حصه دوم خت 

انه دارالعلوم تعلیمات اسالیم دارالعلوم نسوان دارالعلوم اسحا حسنا  351100156 11ناحیه  11کابل ناحيه    8                 4                 4                   -                  -                  -               فعال موقت رسدست   دختر

انه دارالمعلمی    تربیه معلم 2دارالمعلمی   نسوان اخوت اسالیم نمت    351100157 11ناحیه  11کابل ناحيه      -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   دختر

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   مختلط دارالمعلمی    تربیه معلم دارالمعلمی   ذکوررونق  351100158 11ناحیه  11کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   مختلط دارالمعلمی    تربیه معلم دارالمعلمی   نسوان انعام   351100159 11ناحیه  11کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   مختلط دارالمعلمی    تربیه معلم دارالمعلمی   نسوان ابوالفتح رازی   351100160 11ناحیه  11کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   پرسانه دارالمعلمی    معلمتربیه  دارالمعلمی   ذکورهدیه 351100161 قلعه نجارا 11کابل ناحيه 

  19               15               4                 190            74               116           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض الماس علم 351100162 قلعه نجار 11کابل ناحيه 

  11               11                 -                85               20               65              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض نجات افغان  351100165 چمن 11کابل ناحيه 

  12               9                 3                 81               32               49              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض النه نور 351100168 گوالنی پارک 11کابل ناحيه 

  9                 5                 4                 100            36               64              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض فصاحت 351100169 315کوچه اول پروژه پنج  11کابل ناحيه 

  8                 8                   -                63               29               34              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض کهکشان نور 351100170 خشت هوختیف  11کابل ناحيه 

ان پروژه  11کابل ناحيه    12               11               1                 176            62               114           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض کیومرث آذین 351100171 315پنج پت 

  15               13               2                 151            44               107           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض محمد نن  بره یک 351100172 رسک اول قلعه نجارها 11کابل ناحيه 

خانه 11کابل ناحيه    11               8                 3                 40               14               26              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض هوشمند نوین 351100173 خت 

  7                 2                 5                 36               9                 27              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض موالنا عبدالرحمن جایم 351100174 رسک اول قلعه نجارها 11کابل ناحيه 

  16               12               4                 352            89               263           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم 2لیسه خصوض  ارسا نمت   351200014 احمد شاه بابا مينه 12کابل ناحيه 

  32               23               9                 585            136            449           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض  احمد شاه دران   351200015 9بالک  12کابل ناحيه 

خان صاف   351200020 4بالک  12کابل ناحيه    16               12               4                 331            59               272           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض اكت 

  10               6                 4                 86               24               62              فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض کابل شاهان 351200021 9بالک   12کابل ناحيه 

  31               14               17               415            80               335           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور خصوض  نورالمعارف 351200022 (6احمد شاه بابا مينه بالك ) 12کابل ناحيه 

  16               10               6                 310            70               240           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض تعمت  ملت 351200024 بالك نهم 12کابل ناحيه 

چهارم شمس لندن اكادیم   351200025 ارزان فيمت 12ه کابل ناحي   34               15               19               331            58               273           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض  نمت 

  33               24               9                 528            171            357           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض قلم 351200032 پروژه احمد شاه بابامینه 12کابل ناحيه 

  27               12               15               581            97               484           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض الحرمی    351200033 2بالک  12کابل ناحيه 

  16               8                 8                 412            101            311           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض صاحب زاده 351200037 شهرک نوروزآباد 12کابل ناحيه 

  21               7                 14               433            108            325           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض حمزه شینواری  351200039 ۱۱بالک  12کابل ناحيه 

  11               4                 7                 160            34               126           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض الحق 351200041 احمد شاه بابا مینه 12کابل ناحيه 

  26               19               7                 329            80               249           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض اسالمیه 351200042 بگرایم 12کابل ناحيه 

  24               17               7                 436            125            311           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض ژوند 351200044 4بالک  12کابل ناحيه 
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سوم سلطان محمود غزنوی 351200046 11بالک  12کابل ناحيه    15               14               1                 165            64               101           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض نمت 

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض عثمان غن   351200049 پلچرخ   12کابل ناحيه    24               9                 15               423            128            295           فعال موقت رسدست   دختر

  43               17               26               816            232            584           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض افغان ښوونخی  351200051 12احمد شاه بابا مینه بالک  12کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   مختلط دارالمعلمی    ه معلمتربی دارالمعلمی   نسوان تربیه معلم هدیه نمت  سوم  351200053 بالک چهارم 12کابل ناحيه 

انه دارالمعلمی    تربیه معلم دارالمعلمی   نسوان خصوض اصالح نمت  چهارم   351200055 12ناحیه  12کابل ناحيه      -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   دختر

  35               15               20               753            199            554           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض حمزه دران   351200058 9بالک  12کابل ناحيه 

خانه 12کابل ناحيه  سوم 351200061 خت    12               10               2                 139            47               92              فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض اعتماد افغان نمت 

چهارم خانه نور 351200073 شهرک آریا 12کابل ناحيه    13               5                 8                 240            80               160           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض نمت 

  11               4                 7                 273            92               181           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض د ملت بنسټ 351200074 حاخ  کوت 12کابل ناحيه 

  36               16               20               1,058         274            784           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض سلیم کاروان 351200075 شهرک سلیم کاروان 12کابل ناحيه 

  10               5                 5                 146            47               99              فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض مستقبل المع  351200079 12بالک  12کابل ناحيه 

  8                 3                 5                 159            40               119           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض االعتصام 351200080 4بالک  12کابل ناحيه 

  21               8                 13               284            49               235           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض شهیدزی 351200082 پلچرخ   12کابل ناحيه 

  13               5                 8                 169            49               120           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض شفیق حبین   351200084 بالک ششم 12کابل ناحيه 

سوم 351200085 12بالک  12کابل ناحيه    19               8                 11               502            104            398           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض جهان نمت 

ت ابراهیم خلیل هللا 351200086 پلچرخ   12کابل ناحيه    28               12               16               588            185            403           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض حرص 

  17               7                 10               201            62               139           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض شهباز 351200087 رسک امنیت 12کابل ناحيه 

  14               7                 7                 284            77               207           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض شمله  351200090 8بالک  12کابل ناحيه 

  12               3                 9                 227            61               166           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم  متوسطه خصوض نابغه افغان 351200091 12بالک  12کابل ناحيه 

 نمت   351200093 13بالک  12کابل ناحيه 
خان صاف    17               14               3                 275            79               196           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم 2متوسطه خصوض اکت 

ت سلیمان  351200094 پلچرخ   12کابل ناحيه    13               6                 7                 332            89               243           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض حرص 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               غت  فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض آرتی    351200095 12بالک  12کابل ناحيه 

  20               11               9                 182            81               101           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم 4متوسطه خصوض اصالح نمت   351200096 4بالک  12کابل ناحيه 

  11               9                 2                 148            61               87              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم آزادی ابتدایه خصوض  351200097 شهرک امنیت 12کابل ناحيه 

  9                 4                 5                 76               26               50              فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض مظهر  351200098 پلچرخ   12کابل ناحيه 

  28               21               7                 822            293            529           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض پدیده نو 351200099 ارزان قیمت 12کابل ناحيه 

  11               9                 2                 170            44               126           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض محمد بن مویس 351200101 بالک اول 12کابل ناحيه 

  8                 3                 5                 111            29               82              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض دارالفکر 351200102 16ناحیه دوازدهم بالک  12کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   مختلط دارالمعلمی    تربیه معلم دارالمعلمی   ذکورخصوض فضیل 351200103 ازان فیمت 12کابل ناحيه 

(دارالمعلمی    351200104 9بالک  12کابل ناحيه      -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   مختلط دارالمعلمی    تربیه معلم ذکورخصوض حمزه دران  )دارالمعلمی  

سوملیسه خصوض غازی  351200106 بالک ریاست جمهوری 12کابل ناحيه    20               18               2                 330            140            190           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم شاه محمودخان نمت 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               غت  فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض جلییل 351200108 ارزان قیمت 12کابل ناحيه 

  22               7                 15               485            101            384           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض سهیل مهمند 351200109 پلچرخ   12کابل ناحيه 

  12               8                 4                 66               20               46              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض شاه گلثوم 351200110 بالک نهم 12کابل ناحيه 

  36               14               22               784            136            648           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض پامت  نوین 351200111 13بالک  12کابل ناحيه 

ت 351200113 12بالک  12کابل ناحيه    11               8                 3                 167            51               116           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم نن  کریم )ص( متوسطه خصوض حرص 

  23               11               12               287            107            180           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض حبیب صدیق 351200114 ارزان قیمت 12کابل ناحيه 

یف 351200116 4بالک  12کابل ناحيه    11               5                 6                 60               19               41              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض اباسی   رس 

  11               8                 3                 192            48               144           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض وفا 351200117 احمدشاه بابا مینه 12کابل ناحيه 
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  10               7                 3                 149            32               117           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض اصویل 351200119 فامییل های پلچرخ   12کابل ناحيه 

  19               13               6                 264            62               202           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض دهکده علم  351200120 احمدشاه بابا مینه 12کابل ناحيه 

  11               8                 3                 73               16               57              فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض کابل نړیوال ښوونخی  351200121 ارزان قیمت 12کابل ناحيه 

انه ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض د ننگ اوسن  ښوونخی  351200122 ارزان قیمت 12کابل ناحيه    14               7                 7                 290            76               214           فعال موقت رسدست   دختر

  10               6                 4                 98               25               73              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض االقیص 351200126 احمدشاه بابا مینه 12کابل ناحيه 

  10               10                 -                55               18               37              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض ظهورالشمس 351200127 2بالک  12کابل ناحيه 

  7                 3                 4                 39               11               28              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض سیال 351200128 سپی   زر مینه 12کابل ناحيه 

  12               7                 5                 88               22               66              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض ساینس 351200129 احمدشاه بابا مینه 12کابل ناحيه 

  13               6                 7                 97               31               66              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض احسان سادات 351200130 قلعه شنان 12کابل ناحيه 

  29               18               11               213            88               125           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض احمدخان صاف   351200131 نوآباد 12کابل ناحيه 

  18               12               6                 195            45               150           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم 2ابتدائیه خصوض استقالل وطن نمت   351200132 شهرک صدراعظم 12کابل ناحيه 

  9                 4                 5                 91               26               65              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض المکه 351200133 2بالک  12کابل ناحيه 

ت النن  )ص( 351200134 احمدشاه بابا مینه 12کابل ناحيه    9                 7                 2                 13               4                 9                فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض ست 

ت افغان 351200135 5بالک  12کابل ناحيه    8                 3                 5                 69               15               54              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض ست 

  7                 6                 1                 75               25               50              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض روښانه راتلونیک 351200136 ۶بالک  12کابل ناحيه 

  14               5                 9                 63               16               47              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض پوهه 351200137 5بالک  12کابل ناحيه 

  11               7                 4                 170            49               121           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض ندای روشن 351200138 کوچه شاروایل بگرایم 12کابل ناحيه 

  16               8                 8                 209            58               151           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض محمداسحق نظایم 351200139 شهرک دولت زی 12کابل ناحيه 

انه لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض سیدالشهدا امام حسی   ) رض ( 351300012 شفاخانه انخی  13کابل ناحيه    19               11               8                 313            123            190           فعال موقت رسدست   دختر

  31               11               20               1,001         450            551           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم  تالشلیسه خصوض 351300021 نقاش 13کابل ناحيه 

  15               6                 9                 276            117            159           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم 2لیسه خصوض تالش دانش نمت   351300023 چهاردیه حاخ  نوروز 13کابل ناحيه 

  54               22               32               1,555         607            948           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض تمدن 351300024 شهرک صفا 13کابل ناحيه 

  44               19               25               1,300         417            883           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض شمس 351300025 جبار خان 13کابل ناحيه 

  41               18               23               2,062         893            1,169        فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم 1لیسه خصوض تربیت نمت   351300026 دشت برخی شهرک عرفان   13کابل ناحيه 

  47               19               28               1,380         543            837           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض کوشان 351300027 قلعه قاض   13کابل ناحيه 

  30               13               17               880            369            511           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض بعثت 351300028 پل خشک 13کابل ناحيه 

  29               15               14               568            219            349           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض اتحاد 351300031 قلعه سلطان جان 13کابل ناحيه 

  119            58               61               2,854         1,169         1,685        فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض معرفت 351300032 دشت برخی  13کابل ناحيه 

  13               10               3                 309            124            185           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض  رفاه 351300036 شهرك صفا 13کابل ناحيه 

  كاظیم   351300037 دشت برخی   13کابل ناحيه 
  14               4                 10               271            107            164           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض  شهيد سيد مصطق 

  21               11               10               643            282            361           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض  افق نوین 351300038 شهرک عرفان   13کابل ناحيه 

  16               10               6                 394            181            213           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض  گوهرشاد 351300040 انخی  باغبانان 13کابل ناحيه 

  15               7                 8                 273            107            166           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض  ستاره تابان 351300042 دشت برخی  نقاش 13کابل ناحيه 

  39               16               23               1,000         402            598           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض  میالد نور 351300043 پل خشک برخی  13کابل ناحيه 

  18               9                 9                 567            287            280           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض نمت  دوم رهنورد نور  351300044 رسک قلعه قاض   13کابل ناحيه 

ت خاتم  351300046 شهرک دوازده امام 13کابل ناحيه    15               7                 8                 367            137            230           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض  حرص 

  17               11               6                 438            193            245           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض ارغوان شاهان  351300047 ایستگاه انخی  13کابل ناحيه 

  25               16               9                 552            244            308           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض بخوان و بدان 351300049 کوچه سوم عرفان   13کابل ناحيه 

  22               7                 15               784            296            488           فعال موقت رسدست   پرسانه لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض قدم به قدم 351300050 دشت برخی  13کابل ناحيه 
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  37               16               21               1,006         397            609           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض ستارگان تمدن 351300051 شهرک مهدیه 13کابل ناحيه 

  21               8                 13               338            167            171           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض ارتقا 351300052 دشت برخی  13کابل ناحيه 

دوم  351300053 ایستگاه تانگ تیل  13کابل ناحيه    38               20               18               1,180         547            633           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض تربیت نمت 

  19               9                 10               319            154            165           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض نظام توحید  351300054 دشت برخی  13کابل ناحيه 

  21               11               10               420            125            295           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض نسل نو  351300055 قلعه جبارخان 13کابل ناحيه 

  19               2                 17               483            167            316           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض  پیام معرفت 351300056 شهرک محمدیه 13کابل ناحيه 

  16               11               5                 239            99               140           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض یزدانشناس 351300057 قلعه نو برخی  13کابل ناحيه 

  15               4                 11               370            156            214           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض مبتکران 351300061 شهرک رسول اکرم )ص( 13کابل ناحيه 

  13               8                 5                 254            112            142           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض اتحاد نمت  دوم 351300062 13ناحیه  13کابل ناحيه 

  19               11               8                 499            223            276           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض دانا 351300063 شهرک دوازده امام 13کابل ناحيه 

  23               9                 14               563            224            339           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض بوعیل سینا 351300064 شهرک دوازده امام 13کابل ناحيه 

  28               7                 21               638            261            377           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض رشد وتعایل 351300065 نقاش 13کابل ناحيه 

  12               5                 7                 271            124            147           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض فرهنگ 351300066 ایستگاه مغازه کوچه دوم باغ خان برخی  13کابل ناحيه 

  13               5                 8                 365            132            233           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض اندیشه علوم 351300067 پل خشک 13کابل ناحيه 

  19               9                 10               370            196            174           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض آزادگان 351300068 دشت برخی  13کابل ناحيه 

  26               12               14               804            368            436           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض تعلیم 351300070 قلعه نو  13کابل ناحيه 

سوم صاحب الزمان 351300072 دوغ آباد دشت برخی  13کابل ناحيه    11               5                 6                 181            63               118           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض نمت 

  45               20               25               1,114         503            611           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض نسل فردا 351300073 انخی باغبانان 13کابل ناحيه 

ت 351300074 قلعه سلطان جان 13کابل ناحيه    18               8                 10               219            93               126           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض عتر

  14               6                 8                 238            110            128           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض اندیشه ها 351300076 تانک تیل برخی  13کابل ناحيه 

زا فیض محمد 351300079 میدان طلوع 13کابل ناحيه    19               1                 18               469            205            264           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض مت 

  24               7                 17               725            375            350           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم دانش نمت  یکلیسه خصوض تالش  351300080 نقاش 13کابل ناحيه 

  19               10               9                 681            250            431           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض نیستان 351300081 امام  12شهرک  13کابل ناحيه 

  18               10               8                 411            126            285           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم  3متوسطه تالش دانش نمت   351300082 شهرک اتفاق  13کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               غت  فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتداییه خصوض سقراط   351300083 رسپل  13کابل ناحيه 

ان شهرک پاک  13کابل ناحيه    13               5                 8                 294            113            181           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض فرزانگان  351300084 چهل دختر

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   پرسانه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور امام ترمذی 351300085 اونخی باغبان برخی  13کابل ناحيه 

  351300086 پل خشک 13کابل ناحيه 
ی

  12               7                 5                 208            88               120           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض مهد آزادیک

ت 351300088 ریگریشن 13کابل ناحيه    12               4                 8                 368            125            243           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض بصت 

  15               6                 9                 329            121            208           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض تابان 351300091 شهرک دوازده امام 13کابل ناحيه 

  18               10               8                 416            185            231           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض همای رحمت 351300093 رسک قلعه قاض  شهرک استقالل 13کابل ناحيه 

چهارم 351300097 دوغ آباد 13کابل ناحيه    10               2                 8                 158            67               91              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض تالش دانش نمت 

  13               7                 6                 353            157            196           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض المنار 351300100 جبارخان 13کابل ناحيه 

ت قائم )عج( 351300101 قلعه قاض   13کابل ناحيه    13               5                 8                 226            91               135           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض حرص 

  20               8                 12               523            194            329           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم 2متوسطه خصوض تالش نمت   351300121 قلعه نو 13کابل ناحيه 

فت 351300122 شهرک مهدیه 13کابل ناحيه    10               4                 6                 303            121            182           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض راه پیرس 

  13               4                 9                 298            114            184           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض فرجام 351300128 جبار خان 13کابل ناحيه 

  10               7                 3                 164            66               98              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض رفیع 351300129 قلعه نو 13کابل ناحيه 

  14               7                 7                 202            85               117           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض ارج 351300130 ایستگاه مغازه 13کابل ناحيه 
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    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   مختلط دارالحفاظ تعلیمات اسالیم دارالحفاظ ذکور خصوض ارشد 351300131 دشت برخی  13کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   مختلط دارالمعلمی    تربیه معلم دارالمعلمی   ذکورجامعه آگاه 351300132 جبارخان 13کابل ناحيه 

ششم 351300133 شهرک رسول اکرم 13کابل ناحيه    9                 8                 1                 87               48               39              فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض تالش دانش نمت 

  9                 4                 5                 217            78               139           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض مهد ابداع 351300134 شهرک مهدیه 13کابل ناحيه 

  12               10               2                 217            91               126           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض حاخ  محمد حسن 351300135 شهرک رسالت قلعه محیب 13کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   مختلط دارالمعلمی    تربیه معلم دارالمعلمی   ذکورخصوض دانشوران افغان نمت  سوم 351300136 پل خشک 13کابل ناحيه 

  13               11               2                 227            92               135           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض معمار ذهن 351300137 تانک تیل برخی  13کابل ناحيه 

  8                 4                 4                 291            96               195           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض باب الحوایج  351300140 ریگریشن 13کابل ناحيه 

  12               8                 4                 191            85               106           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض ارشد  351300141 رسک معرفت برخی  26گذر 13کابل ناحيه 

  10               9                 1                 69               32               37              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض داکتر سیدعیل احمد فاطیم  351300142 پل خشک برخی  13کابل ناحيه 

  10               5                 5                 173            68               105           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم 5دانش نمت  متوسطه خصوض تالش  351300143 ایستگاه رسپل 13کابل ناحيه 

  17               11               6                 219            105            114           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض دادگر  351300144 پل خشک 13کابل ناحيه 

    -                  -                  -                151            61               90              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم 2ابتدایه ذکورخصوض افکار نمت   351300145 13ناحیه  13کابل ناحيه 

  12               8                 4                 199            77               122           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض ره پویا  351300146 نوآباد ده قابل 13کابل ناحيه 

  10               5                 5                 151            61               90              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم 3ابتدایه خصوض افکار نمت   351300147 قلعه چتگر 13کابل ناحيه 

  7                 5                 2                 80               36               44              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض الفبا  351300149 چهاررایه حاخ  نوروز 13کابل ناحيه 

  14               5                 9                 320            171            149           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض لوح و قلم  351300150 انخی باغبانان 13کابل ناحيه 

  11               5                 6                 177            70               107           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض سخن  351300151 انخی باغبانان ایستگاه شفاخانه 13کابل ناحيه 

  8                 5                 3                 125            39               86              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض منطق  351300152 جبارخان 13کابل ناحيه 

  9                 3                 6                 128            50               78              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض فرهنگستان 351300153 کته بلندی 13کابل ناحيه 

  8                 4                 4                 106            53               53              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض مهدی موعود  351300154 نقاش برخی  13کابل ناحيه 

  10               6                 4                 164            68               96              فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض میچید 351300155 شهرک دوازده امام 13کابل ناحيه 

  20               11               9                 333            129            204           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض ضیا نوری  351300156 تانک تیل 13کابل ناحيه 

  7                 4                 3                 139            68               71              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض زالل 351300157 دشت برخی  13کابل ناحيه 

  11               8                 3                 226            80               146           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض پایتخت  351300158 گوالنی مهتاب قلعه 13کابل ناحيه 

  9                 4                 5                 188            56               132           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض جامعه آگاه  351300159 جبارخان 13کابل ناحيه 

  10               5                 5                 223            92               131           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم پرستو متوسطه خصوض  351300160 پل خشک 13کابل ناحيه 

یف  351300161 دشت برخی پل خشک 13کابل ناحيه    10               3                 7                 186            103            83              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض رس 

  35               14               21               779            326            453           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض پگاه  351300162 پل خشک 13کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   مختلط دارالمعلمی    تربیه معلم دارالمعلمی   نسوان عمران اڅک نمت  دوم  351300163 قلعه نو دشت برخی  13کابل ناحيه 

دوم 351300164 قلعه نو 13کابل ناحيه    16               9                 7                 478            136            342           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض شمس نمت 

  22               14               8                 323            126            197           فعال داییم رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض الله 351300165 شهرک حاخ  نن   13کابل ناحيه 

  13               8                 5                 193            75               118           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض کلید نجات 351300166 دوغ آباد 13کابل ناحيه 

  8                 3                 5                 45               13               32              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض نگی   دانش 351300167 شهرک جعفریه 13کابل ناحيه 

  15               10               5                 147            66               81              فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض رویش 351300169 ایستگاه شفاخانه 13کابل ناحيه 

  8                 2                 6                 156            60               96              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض توران 351300170 شهرک اتفاق 13کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               غت  فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم خصوض زمان نور  351300172 0 13کابل ناحيه 

  13               6                 7                 120            53               67              فعال موقت رسدست   لطمخت متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض انسجام 351300176 کوچه رسالت 13کابل ناحيه 

  16               10               6                 330            139            191           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض کنیشکا 351300177 شهرک رسالت 13کابل ناحيه 
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  15               12               3                 114            41               73              فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض مفتاح قائم 351300178 شهرک عرفان   13کابل ناحيه 

  11               4                 7                 141            53               88              فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض نوی خانه علم 351300179 گوالنی مهتاب قلعه 13کابل ناحيه 

  12               5                 7                 124            58               66              فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوی حیات سمیع 351300180 ایستگاه رسپل 13کابل ناحيه 

  10               5                 5                 157            65               92              فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض راهیان ست    351300181 ریگریشن 13کابل ناحيه 

  10               4                 6                 203            116            87              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض تورانیان 351300182 سنگ چال  13کابل ناحيه 

  10               10                 -                234            101            133           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض معلم  351300183 شهرک جعفریه 13کابل ناحيه 

  6                 4                 2                 52               16               36              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض بسیج دانش 351300184 برخی  13کابل ناحيه 

  8                 3                 5                 35               20               15              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض طبیعت 351300185 شهرک رسول اکرم )ص( 13کابل ناحيه 

  8                 4                 4                 51               29               22              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم صوض گفتمانابتدائیه خ 351300186 چهاررایه حاخ  نوروز 13کابل ناحيه 

  11               2                 9                 179            81               98              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض شهید حسی   رضا 351300187 شهرک اتفاق 13کابل ناحيه 

  15               5                 10               283            109            174           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض ظهور دانش 351300188 شهرک مهدیه 13کابل ناحيه 

  14               5                 9                 245            68               177           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض نمونه  351300189 ریگریشن 13کابل ناحيه 

  10               9                 1                 130            38               92              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض توسعه دانش 351300190 برخی  13کابل ناحيه 

  8                 5                 3                 59               30               29              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض دانان  و رشد 351300191 قلعه قاض   13کابل ناحيه 

  6                 3                 3                 18               8                 10              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض صمیم  351300192 پل خشک 13کابل ناحيه 

  10               8                 2                 99               35               64              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض ولیعرص 351300193 کونر گان   13کابل ناحيه 

  9                 5                 4                 122            52               70              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض طاها 351300194 شهرک مهدیه 13کابل ناحيه 

  351300195 شهرک جاغوری 13کابل ناحيه 
ی

  13               6                 7                 199            83               116           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض کانون سازندیک

  6                 2                 4                 41               19               22              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض یگانه 351300196 شهرک اتفاق 13کابل ناحيه 

  7                 5                 2                 100            32               68              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض ابتشار 351300197 قلعه سلطان جان 13کابل ناحيه 

  8                 2                 6                 110            35               75              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض نورسا 351300198 دشت برخی  13کابل ناحيه 

  8                 6                 2                 82               36               46              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض رهنمای معرفت 351300199 شهرک اتفاق 13کابل ناحيه 

  9                 6                 3                 66               29               37              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض ویرا 351300200 8گلستان  13کابل ناحيه 

  9                 6                 3                 160            89               71              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض فراسو 351300201 قلعه نو 13کابل ناحيه 

  7                 1                 6                 153            66               87              فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض طلوع امید 351300202 ساحه دهلکه 13کابل ناحيه 

  6                 3                 3                 26               18               8                فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض رمز حیات 351300203 شهرک اتفاق 13کابل ناحيه 

  6                 4                 2                 85               42               43              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض طلوع خرد 351300204 قلعه قاض  شهرک زیبا 13کابل ناحيه 

  6                 4                 2                 82               37               45              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض راهیان کهکشان 351300205 شهرک اتفاق 13کابل ناحيه 

  10               7                 3                 159            53               106           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض نخبگان کوشان 351300206 دوغ آباد 13کابل ناحيه 

  9                 6                 3                 171            75               96              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض موج دانش 351300207 قلعه نو 13کابل ناحيه 

  7                 5                 2                 44               21               23              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم اورنگابتدائیه خصوض  351300208 قلعه نو 13کابل ناحيه 

  39               30               9                 438            109            329           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض ذکور اکادیم شمس لندن 351500011 سه رایه خواجه بغرا 15کابل ناحيه 

  36               36                 -                318            123            195           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض آریا کوه 351500012 خواجه بغرا شهرک آزادی 15کابل ناحيه 

دوم 351500013 مقابل ریاست اطفائیه 15کابل ناحيه    26               19               7                 279            99               180           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض افغانیار نمت 

خانه 15کابل ناحيه    42               31               11               505            155            350           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض ابونرص فاران   351500014 حصه سوم خت 

یز 351500015 چهار رایه پنجصد فامییل 15کابل ناحيه    43               38               5                 659            203            456           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض شمس تت 

خانه مينه 15کابل ناحيه  ون  لیسه خصوض آریانا  351500019 لب جر خت    15               13               2                 260            69               191           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم البت 

دوم آریانا باختر  351500020 چهاررایه  هوتل پروان 15کابل ناحيه    23               18               5                 450            153            297           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض  نمت 

  20               14               6                 297            98               199           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض  نمت  سوم آريانا باختر  351500021 خواجه بغرا 15کابل ناحيه 
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  24               18               6                 507            233            274           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض پامت   351500022 خت  خا نه رس ک  قصبه  15کابل ناحيه 

  17               15               2                 160            47               113           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض ابتکار نوین 351500025 گوالنی خواجه بغرا 15کابل ناحيه 

سوم عبدالقهار عاض  351500030 فامییلخت  خانه پنجصد  15کابل ناحيه    27               27                 -                310            80               230           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض نمت 

خانه 15کابل ناحيه    14               8                 6                 136            33               103           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض سادات 351500031 لب جر حصه سوم خت 

دوم 351500045 گوالنی پارک 15کابل ناحيه    29               25               4                 299            90               209           فعال قتمو  رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض اعتماد نمت 

خانه 15کابل ناحيه    10               10                 -                132            37               95              فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض هدیه 351500051 حصه سوم خت 

  19               17               2                 322            83               239           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض دعوت و تعلیم 351500052 خواجه بغرا 15کابل ناحيه 

انه لیسه تعلیمات عمویم كمك به معارف افغانستان  3لیسه نسوان خصوض  نمت   351500054 خواجه بغرا 15کابل ناحيه    16               16                 -                336            336              -               فعال موقت رسدست   دختر

خانه 15کابل ناحيه      -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض  خراسان 351500057 خت 

   15کابل ناحيه 
انه دارالمعلمی    تربیه معلم دارالمعلمی   نسوان خصوض   اصالح  351500059 گوالیه  تايمن      -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   دختر

  30               21               9                 617            248            369           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض اصالح 351500060 رایه رسک پنجم  پروژه تیمن   ۴ 15کابل ناحيه 

  34               26               8                 476            167            309           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض افق ست    351500061 قصبه 15کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   مختلط دارالمعلمی    تربیه معلم دارالمعلمی   نسوان  هدیه نمت  دوم  351500062 حصه سوم 15کابل ناحيه 

  15               13               2                 259            96               163           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض اعتماد افغان 351500064 پوسته خراسان 15کابل ناحيه 

  26               20               6                 505            138            367           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض اعتماد کامل 351500065 قصبه رسک موتر فرویس   15کابل ناحيه 

  23               22               1                 353            124            229           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض کوه نور 351500075 شهرک سلطان محمدغزنوی 15کابل ناحيه 

خانه 15کابل ناحيه    10                 -                10               58               8                 50              فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض پرورشگاه استاد خلیل هللا خلیل 351500076 خت 

  12               9                 3                 160            90               70              فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض پاسداران علم  351500080 شهرک آزادی 15کابل ناحيه 

  18               15               3                 304            99               205           فعال داییم رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض نهال دانش  351500081 چهاررایه شهید خواجه بغرا 15کابل ناحيه 

  11               11                 -                161            55               106           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض اصیل شهر  351500082 رسک قصبه تانک تیل قسیم  15کابل ناحيه 

  6                 6                   -                106            60               46              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض پرورشگاه فرشته نجات 351500083 عقب هنگرها 15يه کابل ناح

انه دارالمعلمی    تربیه معلم دارالمعلمی   نسوان اصل نوین   351500084 15 15کابل ناحيه      -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   دختر

انه مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم نسوان خصوض زینب 351500085 شهری 15کابل ناحيه      -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   دختر

  18               14               4                 248            93               155           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم 1لیسه خصوض نهضت نمت   351500086 قصبه 15کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   پرسانه دارالمعلمی    تربیه معلم دارالمعلمی   ذکور خصوض نهال دانش 351500088 15 15کابل ناحيه 

اس 351500090 گلوبل 15کابل ناحيه    7                 6                 1                 54               24               30              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض نت 

  14               12               2                 201            52               149           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض چراغ هدایت 351500091 قصبه 15کابل ناحيه 

  11               9                 2                 139            43               96              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم هیواد بگرامابتدایه خصوض  351500092 قصبه 15کابل ناحيه 

  12               8                 4                 176            54               122           فعال موقت رسدست   مختلط ائیهابتد تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض پاسداران علم نمت  دوم 351500093 خواجه بغرای جدید 15کابل ناحيه 

  13               9                 4                 169            75               94              فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض شیخ سعدالدین انصاری 351500095 رسک هفتم 15کابل ناحيه 

  15               13               2                 131            63               68              فعال داییم رسدست   پرسانه متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض زید ذاکر  351500098 شهرک میل 15کابل ناحيه 

  10               6                 4                 76               23               53              فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض قایم حیدری  351500099 پنجصد فامییل  15کابل ناحيه 

  4                 3                 1                 10               5                 5                فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض حق المبی    351500100 سه رایه خواجه بغرا 15کابل ناحيه 

  22               14               8                 349            147            202           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض قهرمان 351500101 قصبه 15کابل ناحيه 

  11               8                 3                 65               23               42              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض رهروان 351500102 لب جر  15کابل ناحيه 

خانه 15کابل ناحيه    8                 7                 1                 26               10               16              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض فردویس پاکزاد 351500103 حصه سوم خت 

  10               10                 -                58               13               45              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض سمیع هللا حاخ  زاده 351500104 سه رایه خواجه بغرا 15کابل ناحيه 

  10               8                 2                 46               18               28              فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض احمد رن  اورهان 351500105 شهرک احمدشاه مسعود 15کابل ناحيه 

  9                 4                 5                 27               4                 23              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض دریچه دانش 351500106 خواجه بغرا 15کابل ناحيه 
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  12               9                 3                 86               29               57              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض الهام تنویر 351500107 شهرک گلوبل 15کابل ناحيه 

  12               10               2                 53               19               34              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض سعدی 351500108 پنجصدفامییل 8کوچه  15کابل ناحيه 

  9                 7                 2                 95               26               69              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض مدینه علم 351500109 پنجصدفامییل 15کابل ناحيه 

  9                 6                 3                 49               25               24              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض انیس علم  351500110 خواجه بغرا 15کابل ناحيه 

  26               23               3                 250            100            150           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض شهرک خواجه رواش 351500111 شهرک خواجه رواش 15کابل ناحيه 

  6                 6                   -                49               18               31              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم 3ابتدائیه خصوض هدیه نمت   351500112 رسپل خواجه بغرا 15کابل ناحيه 

  25               15               10               381            96               285           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض مشعل جاویدان 351600011 قلعه زمان خان 16کابل ناحيه 

  18               8                 10               460            82               378           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض وطن 351600014 قلعه زمان خان 16کابل ناحيه 

  20               15               5                 345            94               251           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض سلطان عزیز 351600023 قلعه زمانخان 16کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   مختلط مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور خصوض ام المومنی   صفیه 351600029 0 16کابل ناحيه 

  15               12               3                 160            88               72              فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض اعتماد افغان نمت  چهارم 351600032 پروژه جدید قلعه زمان خان 16کابل ناحيه 

  21               16               5                 357            175            182           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض غبار شمال 351600033 مکرویان 16کابل ناحيه 

چهارم کابل 351600034 ادحیات آب 16کابل ناحيه    12               8                 4                 163            48               115           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض نمت 

ویس هوتک نمت   351600035 سمنت خانه  16کابل ناحيه    13               11               2                 225            58               167           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم 2متوسطه خصوض مت 

  9                 4                 5                 58               17               41              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض ترتیل 351600037 شهرک خراسان 16کابل ناحيه 

  11               6                 5                 159            61               98              فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض همیشه بهار 351600040 ده خدایداد 16کابل ناحيه 

  21               12               9                 390            142            248           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض سقراط 351600041 ده خدایداد 16کابل ناحيه 

  8                 6                 2                 41               7                 34              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض فایق هروی 351600042 ده خدایداد 16کابل ناحيه 

  25               4                 21               444            84               360           فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم 1لیسه خصوض آزادی افغان نمت   351700010 الفتح کاریز مت   17کابل ناحيه 

  16               7                 9                 341            101            240           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض  عبدالقادر قدیری 351700011 شهرك پامت   17کابل ناحيه 

  26               13               13               501            150            351           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض  یکستاره 351700013 کوچه حمام 17کابل ناحيه 

  35               20               15               686            298            388           فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض  صدیق اکت  )رض( 351700014 شهرک نجات مینه 17کابل ناحيه 

  25               15               10               388            153            235           فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض پروفیسور سکینه یعقون   351700018 کارته نجات 17کابل ناحيه 

  37               27               10               537            159            378           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض امام محمد غزایل 351700020 رسکوتل 17کابل ناحيه 

  21               17               4                 307            63               244           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض شمس موالنا 351700021 تهیه مسکن 17کابل ناحيه 

  59               48               11               1,734         486            1,248        فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض بهزاد 351700022 کوتل 17کابل ناحيه 

ق 351700027 رس کوتل شهرک طالنی  17کابل ناحيه    25               21               4                 315            112            203           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض ممتازان مرس 

  38               34               4                 490            185            305           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض اسالم تسلیم  351700028 رس کوتل شهرک طالنی  17کابل ناحيه 

  25               8                 17               566            209            357           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض سدیس حکیم  351700029 شهرک کامیاب 17کابل ناحيه 

  33               22               11               977            328            649           فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض طالن   351700031 رس کوتل شهرک طالنی  17کابل ناحيه 

  19               14               5                 256            93               163           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض نورالحیات  351700032 شهرک ذاکرین 17کابل ناحيه 

خانه 17کابل ناحيه    16               16                 -                251            92               159           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض  تابش نور  351700034 رسکوتل خت 

  21               2                 19               224            86               138           فعال مسجد رسدست   مختلط مدرسه اسالیم تعلیمات اسالیم مدرسه اسالیم ذکور خصوض ندا القرآن  351700035 رسکوتل 17کابل ناحيه 

وان سوم 17کابل ناحيه    31               17               14               487            97               390           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض خیت   351700042 تی

    -                  -                  -                  -                  -                  -               غت  فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه ذکور خصوض خورشید آریانا 351700043 بادام باغ  17کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   مختلط دارالمعلمی    تربیه معلم دارالمعلمی   نسوان خصوض سدیس حکیم  351700044 شهر ک کامیاب 17کابل ناحيه 

  25               20               5                 329            97               232           فعال داییم رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض هیواد من 351700048 رس کوتل 17کابل ناحيه 

  18               14               4                 227            68               159           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض حیات مومن 351700049 رسکوتل 17کابل ناحيه 

  16               12               4                 279            67               212           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض افغان یونس کاکر 351700050 نود فامییل 17کابل ناحيه 
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ه مارشال فهیم  17کابل ناحيه  دوم آزادی افغان 351700054 رسک چهل متر   20               17               3                 529            219            310           فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض نمت 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               غت  فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه ذکورخصوض نوی نبوغ 351700055 مرکز 17کابل ناحيه 

  20               12               8                 303            102            201           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض فروغ دانش 351700056 رسک اول وحدت مینه 17کابل ناحيه 

وزی 351700070 شهرک رفاه 17کابل ناحيه    15               5                 10               209            94               115           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض امید پت 

  15               7                 8                 287            127            160           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم امام بخاری 1متوسطه خصوض نمت   351700071 شهرک صفا 17کابل ناحيه 

خانه 17کابل ناحيه    15               14               1                 277            132            145           فعال داییم رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض تحقیق 351700072 رسکوتل خت 

دوم امام بخاری 351700073 سلیمان خیل 17کابل ناحيه    11               5                 6                 210            102            108           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض نمت 

  19               13               6                 357            142            215           فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض خجسته همدرد 351700075 رسک کاریزمت   17کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   مختلط ی   دارالمعلم تربیه معلم دارالمعلمی   ذکورهدیه نمت  پنجم 351700080 رسکوتل 17کابل ناحيه 

 نجران   351700081 شهرک پامت   17کابل ناحيه 
  15               11               4                 293            97               196           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض عبدالجبار وف 

خانه 17کابل ناحيه  دوم 351700083 رسکوتل خت    15               10               5                 179            70               109           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض سدیس حکیم نمت 

دوم 351700084 رسکوتل 17کابل ناحيه    25               19               6                 248            77               171           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض افغان سویس نمت 

  26               20               6                 398            139            259           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض حاخ  عطا محمد عظییم 351700085 مارشال فهیم 22کوچه  17کابل ناحيه 

  15               10               5                 220            86               134           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض صالح 351700086 رسکوتل  17کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   مختلط دارالمعلمی    تربیه معلم دارالمعلمی   ذکورخصوض عبدهللا بیضاوی 351700087 رسکوتل 17کابل ناحيه 

  14               13               1                 183            70               113           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض ابراهیم ادهم 351700088 مقابل پارک آزادی 17کابل ناحيه 

  8                 7                 1                 92               41               51              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدایه خصوض امید عیاران 351700089 شهرک ذاکرین 17کابل ناحيه 

  11               7                 4                 182            57               125           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض تحلیل 351700090 شهرک صلح 17کابل ناحيه 

  16               14               2                 134            45               89              فعال داییم رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض مت  مسجدی خان 351700091 کوتل کوچه عزیزی بانک  17کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               غت  فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم برکت ابتدایه خصوض  351700092 شهرک صلح  17کابل ناحيه 

  13               9                 4                 321            146            175           فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض استاد عبدالقدیم قیویم  351700093 رس کوتل 17کابل ناحيه 

دوم غبار شمال 351700094 شهرک وحدت 17کابل ناحيه    18               7                 11               378            91               287           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض نمت 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   پرسانه دارالعلوم تعلیمات اسالیم دارالعلوم ذکور  خصوض سالم 351700095 شهری 17کابل ناحيه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال موقت رسدست   پرسانه دارالمعلمی    تربیه معلم دارالمعلمی   ذکورافغان سویس نمت  دوم 351700097 شهرک  17کابل ناحيه 

دوم 351700099 شهرک انکشاف طالن   17کابل ناحيه    7                 5                 2                 131            46               85              فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض النور واحد نمت 

  11               8                 3                 178            66               112           فعال داییم رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض مری    خ 351700100 شهرک نجات مینه 17کابل ناحيه 

چهارم 351700102 پروان سوم 17کابل ناحيه    16               9                 7                 230            56               174           فعال موقت رسدست   مختلط لیسه تعلیمات عمویم لیسه خصوض غبار شمال نمت 

  7                 6                 1                 48               21               27              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض دریچه علم 351700103 شهرک گلوبل 17کابل ناحيه 

  14               11               3                 114            33               81              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض ستاره گان کوتل 351700104 رسکوتل 17کابل ناحيه 

  13               10               3                 131            49               82              فعال موقت رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض امام محمد 351700105 رسکوتل 17کابل ناحيه 

  8                 6                 2                 58               14               44              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض آینده سازان میهن 351700110 شهرک کامیاب 17کابل ناحيه 

  15               5                 10               115            52               63              فعال داییم رسدست   مختلط متوسطه تعلیمات عمویم متوسطه خصوض المبرس   351700111 شهرک پامت   17کابل ناحيه 

  11               9                 2                 67               29               38              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض حدید راسخ 351700112 شهرک کامیاب 17کابل ناحيه 

  13               10               3                 100            32               68              فعال داییم رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض نارس  علم  351700113 شهرک طالنی  17کابل ناحيه 

  6                 4                 2                 35               6                 29              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض هدیه الیه  351700114 اډه مزار رسک امان هللا گذر 17کابل ناحيه 

  12               8                 4                 100            42               58              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض اجماع میل 351700115 سلیمان خیل 17کابل ناحيه 

  9                 7                 2                 37               13               24              فعال داییم رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض دقت در رسعت 351700116 شهرک انکشاف  طالنی  17کابل ناحيه 

خانرسک هفتم کوتل  17کابل ناحيه    13               6                 7                 85               30               55              فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم ابتدائیه خصوض حیدری وجودی 351700117 خت 

  15               10               5                 179            70               109           فعال موقت رسدست   مختلط ابتدائیه تعلیمات عمویم 2ابتدائیه سدیس حکیم نمت   351700118 شهرک پامت   17کابل ناحيه 



 


