
نوعیت مراکز تعلییمنام مرکز تعلییمکود مرکز تعلییمولسوایلوالیتشماره
غیر فعال مراکز /فعال

تعلییم
رشته های فعال

زواليت کابل1 الرشتوی102000001ده سب  زراعت عمویم ، اداره منجمنت، کمپیوترفعالانستیتوتانستیتوت کثبر

الرشتوی104000001کلکانواليت کابل2 زراعت عمویمفعالانستیتوتانستیتوت کثبر

الرشتوی105000067قره باغواليت کابل3 ساختمان ، زراعت عمویمفعالانستیتوتانستیتوت کثبر

الرشتوی108000034پغمانواليت کابل4 زراعت عمویمفعالانستیتوتانستیتوت کثبر

زراعت عمویم ، اداره منجمنتفعالانستیتوتانستیتوت مسلیک زراعت109000046چهارآسيابواليت کابل5

الرشتوی110000051بگرایميواليت کابل6 اداره و منجمنت ، برق، محاسبه، زراعت عمویمفعالانستیتوتانستیتوت کثبر

الرشتوی111000016خاک جبارواليت کابل7 زراعت عمویمفعالانستیتوتانستیتوت کثبر

يواليت کابل8 الرشتوی112000056رسوب  زراعت عمویم ، اداره منجمنت، کمپیوتر، برقفعالانستیتوتانستیتوت کثبر

يکاپيسا9
 
الرشتوی201000001محمود راق اداره و منجمنت ، زراعت عمویمفعالانستیتوتانستیتوت کثبر

کاپيسا10
حصه اول 

کوهستان
ی202000010 برق، ساختمان، ترمیم موتر کمپیوترفعالانستیتوتانستیتوت معاون انجیبز

کاپيسا11
حصه اول 

کوهستان
202000012

انستیتوت مسلیک زراعت و 

وترنری
زراعت عمویمفعالانستیتوت

زراعت عمویمفعالانستیتوتانستیتوت مسلیک زراعت203000018کوه بندکاپيسا12

الرشتوی204000065نجرابکاپيسا13 برق ، زراعت عمویمفعالانستیتوتانستیتوت کثبر

زراعت عمویمفعالانستیتوتانستیتوت مسلیک زراعت205000028تگابکاپيسا14

کاپيسا15
حصه دوم 

کوهستان
برقفعالانستیتوتانستیتوت تخنییک207000001

زراعت عمویم ، وترنری، کمپیوترفعالانستیتوتانستیتوت زراعت ووترنری301000036چاريکارپروان16

برق، ترمیم موتر، ساختمانفعالانستیتوتانستیتوت تخنییک301000065چاريکارپروان17

الرشتوی302000001جبل الرساجپروان18 فعالانستیتوتانستیتوت کثبر
اداره تحارت ، اداره منجمنت، کمپیوتر، نتورک، 

ویب دیزاین

304000038شينواريپروان19
الرشتوی  انستیتوت کثبر

عبدالستار خوایص
، زراعت عمویم ،اداره منجمنتفعالانستیتوت ساختمابز

ی305000089غوربندپروان20 ، زراعت عمویم ،اداره منجمنتفعالانستیتوتانستیتوت معاون انجیبز ساختمابز

ساختمانفعالانستیتوتانستیتوت تخنییک و مسلیک306000001شيخ عليپروان21

الرشتوی308000001بگرامپروان22 ، زراعت عمویم ، برق،فعالانستیتوتانستیتوت کثبر ساختمابز

فعالانستیتوتانستیتوت مسلیک زراعت313000042سيد خيلپروان23
زراعت عمویم ، اداره تجارت، دیتابس، وترنری، 

کمپیوتر

401000021ميدان شهرمیدان وردک24
الرشتوی  انستیتوت کثبر

عبدالوکیل داکب 
زراعت عمویم ، کمپیوتر، اداره تجارتفعالانستیتوت

برق ، ساختمانفعالانستیتوتانستیتوت تخنییک و مسلیک401000029ميدان شهرمیدان وردک25

الرشتوی402000035جلريزمیدان وردک26 اداره تجارت ، زراعت عمویمفعالانستیتوتانستیتوت کثبر

میدان وردک27
حصه اول 

بهسود
الرشتوی403000001 برق، ساختمان، زراعت عمویمفعالانستیتوتانستیتوت کثبر

الرشتوی404000104مرکز بهسودمیدان وردک28 زراعت عمویم ، ساختمان، اقتصادفعالانستیتوتانستیتوت کثبر

404000105مرکز بهسودمیدان وردک29
الرشتوی پیتاب  انستیتوت کثبر

هلمند
فعالانستیتوت

اداره تحارت ، اداره منجمنت، ساختمان، 

دیتابس،محاسبه

الرشتوی407000068سيد آبادمیدان وردک30 برق، ساختمان ترمیم موترفعالانستیتوتانستیتوت کثبر

407000096سيد آبادمیدان وردک31
الرشتوی دشت  انستیتوت کثبر

توپ
فعالانستیتوت

ساختمان، اداره تجارت، اداره منجمنت، کمپیوتر، 

برق

الرشتوی408000045نرخمیدان وردک32 زراعت عمویمفعالانستیتوتانستیتوت کثبر

الرشتوی409000026جغتومیدان وردک33 اداره منجمنت ، باغداریفعالانستیتوتانستیتوت کثبر

الرشتوی410000057چکمیدان وردک34 فعالانستیتوتانستیتوت کثبر
برق، ساختمان، اداره منجمنت، رسک ومیدان، 

نتورک، مهندیس،

لوگر35
کلنگار  )پل علم 

)
زراعت عمویم ، وترنریفعالانستیتوتانستیتوت زراعت ووترنری501000062

لوگر36
کلنگار  )پل علم 

)
501000078

انستیتوت اداره و حسابداری 

نسوان
اداره تجارتفعالانستیتوت

لوگر37
کلنگار  )پل علم 

)
استخراج معادن مفیده جامد، ساختمانفعالانستیتوتانستیتوت معدن501000079

الرشتوی505000001محمد آغهلوگر38 اداره تجارت ، اقتصادفعالانستیتوتانستیتوت کثبر

امارت اسالیم افغانستان

اداره تعلیمات تخنییک و مسلیک

آمریت سیستم های معلوماب  و احصائیه

لیست انستیتوت های مسلیک



الرشتوی508000044ازرهلوگر39 زراعت عمویمفعالانستیتوتانستیتوت کثبر

ي40
يغزبز

زراعت عمویم ، وترنریفعالانستیتوتانستیتوت زراعت و وترنری601000078غزبز

ي41
يغزبز

الرشتوی601000110غزبز ترمیم موتر، برق، کمپیوترفعالانستیتوتانستیتوت کثبر

ي42
يغزبز

اداره تجارت، اداره منجمنت، محاسبه، بانکداریفعالانستیتوتانستیتوت اداره و حسابداری601000111غزبز

ي43
الرشتوی607000083جاغوريغزبز زراعت عمویمفعالانستیتوتانستیتوت کثبر

نداردغبر فعالانستیتوتانستیتیوت مسلیک701000052گرديزپکتيا44

الرشتوی701000062گرديزپکتيا45 فعالانستیتوتانستیتوت کثبر
 ، اداره منجمنت،  اقتصاد، بانکداری، ساختمابز

کمپیوتر،محاسبه، جنگالت

زراعت عمویم ، وترنریفعالانستیتوتانستیتوت زراعت و وترنری701000063گرديزپکتيا46

الرشتوی نسوان701000064گرديزپکتيا47 اداره تجارت ، کمپیوترفعالانستیتوتانستیتوت کثبر

برق ، ترمیم موتر، کمپیوترفعالانستیتوتانستیتوت تخنییک و مسلیک701000065گرديزپکتيا48

يپکتيا49
الرشتوی718000001څمكنز فعالانستیتوتانستیتوت کثبر

زراعت عمویم ، اقتصاد تجارت ، اقتصاد، 

کمپیوتر

باغدار، زراعت عمویم ، وترنزی، اگرانوی، وترنریفعالانستیتوتانستیتوت زراعت و وترنری801000002جالل آبادننگرهار50

برق، ساختمان، کمپیوتر، ترمیم موترفعالانستیتوتانستیتوت میخانییک801000019جالل آبادننگرهار51

اداره منحمنت، اداره تجارت ، محاسبه، بانکداریفعالانستیتوتانستیتوت اداره و حسابداری801000091جالل آبادننگرهار52

هارننگرهار53 زراعت عمویم ، اگرانویم ، مالداری، باغداریفعالانستیتوتانستیتوت مسلیک زراعت806000044چبر

زراعت عمویمفعالانستیتوتانستیتوت مسلیک زراعت814000034مهمند درهننگرهار54

814000035مهمند درهننگرهار55
انستیتوت مسلیک تجارت 

صلح او ازادی
اداره تجارت ، اقتصاد، ادارهفعالانستیتوت

ننگرهار56
هسکه )ده باال

(مينه
برق، ترمیم موتر، ساختمان، زراعت عمویمفعالانستیتوتانستیتوت تخنییک و مسلیک822000023

الملغمان57 901000057مهب 
انستیتوت مسلیک زراعت و 

وترنری
زراعت عمویم ، اگرانویم ، وترنریفعالانستیتوت

الملغمان58 اداره تجارت، اداره منجمنت، محاسبه، بانکداریفعالانستیتوتانستیتوت اداره و حسابداری901000076مهب 

الملغمان59 الرشتوی901000077مهب  فعالانستیتوتانستیتوت کثبر
نتورک، باغداری، ساختمابز ، اگرانویم ، برق، 

زراعت عمویم

يلغمان60 الرشتوی902000047قرغه بي زراعت عمویمفعالانستیتوتانستیتوت کثبر

برق ، ساختمانفعالانستیتوتانستیتوت مسلیک صنایع100100018اسعد آبادکبز61

اداره تجارت ، اداره منجمنت، محاسبه بانکداریفعالانستیتوتانستیتوت اداره و حسابداری100100039اسعد آبادکبز62

الرشتوی نسوان100100040اسعد آبادکبز63 اداره تجارت ، اداره منجمنت، محاسبه بانکداریفعالانستیتوتانستیتوت کثبر

زراعت غمویم ف اگرانویمفعالانستیتوتانستیتوت مسلیک زراعت100200015مرورهکبز64

زراعت عمویمفعالانستیتوتانستیتوت مسلیک زراعت101100035درهُ پيچکبز65

ړکبز66
زراعت عمویمفعالانستیتوتانستیتوت مسلیک زراعت101500061خاص کبز

يکبز67
زراعت عمویم ، باغداری ، علوم مالداریفعالانستیتوتانستیتوت مسلیک زراعت101600029رسكابز 

الرشتوی110100059فيض آبادبدخشان68 فعالانستیتوتانستیتوت کثبر
زراعت عمویم، ترمیم موتر، کمپیوتر، اداره 

منجمنت، برق

زراعت عمویمفعالانستیتوتانستیتوت مسلیک زراعت110200069کشمبدخشان69

الرشتوی110700001اشکاشمبدخشان70 زراعت عمویمفعالانستیتوتانستیتوت کثبر

زراعت عمویم ، باغداری ، وترنریفعالانستیتوتانستیتوت زراعت و وترنری110800010بهارکبدخشان71

اداره تجارت، اداره منجمنتفعالانستیتوتانستیتوت اداره و حسابداری110800011بهارکبدخشان72

الرشتوی110900001شغنانبدخشان73 زراعت عمویمفعالانستیتوتانستیتوت کثبر

زراعت عمویمفعالانستیتوتانستیتوت مسلیک زراعت111500019ياوانبدخشان74

الرشتوی111800038درائمبدخشان75 زراعت عمویمفعالانستیتوتانستیتوت کثبر

فعالانستیتوتانستیتوت تخنییک120100123تالقانتخار76
دیتابس، کمپیوتر، برق، ساختمان، ترمیم موتر، 

نت ورک

الرشتوی120100126تالقانتخار77 اداره تجارت ، دیتابس، بانکداریفعالانستیتوتانستیتوت کثبر

زراعت عمویم ، وترنریفعالانستیتوتانستیتوت زراعت و وترنری120600052فرخارتخار78

زراعت عمویمفعالانستیتوتانستیتوت مسلیک زراعت120800112رستاقتخار79

زراعت عمویمفعالانستیتوتانستیتوت مسلیک زراعت121500001دشت قلعهتخار80

برقفعالانستیتوتانستیتوت میخانییک130200049پلخمريبغالن81

130200079پلخمريبغالن82
انستیتوت نسوان مسلیک 

تجارت
اداره تجارت، اداره منجمنتفعالانستیتوت

زراعت عمویمفعالانستیتوتانستیتوت مسلیک زراعت130300046دهنه غوريبغالن83



يبغالن84
الرشتوی130400001دویس  فعالانستیتوتانستیتوت کثبر

اداره تجارت ، اداره منجمنت،  زراعت عمویم ، 

اداره

الرشتوی130600001خنجانبغالن85 فعالانستیتوتانستیتوت کثبر
برق، زراعت عمویم، ساختمان، کمپیوتر، اداره 

تجارت، اداره منجمنت

الرشتوی130800001خوستبغالن86 زراعت عمویم ،برقفعالانستیتوتانستیتوت کثبر

الرشتوی130900040نهرينبغالن87 زراعت عمویم ، اداره تجارت، وترنریفعالانستیتوتانستیتوت کثبر

زراعت عمویم ، باغداری، وترنریفعالانستیتوتانستیتوت زراعت و وترنری131200020بغالن جديدبغالن88

اداره تجارت ، اداره منجمنت، محاسبه بانکداریفعالانستیتوتانستیتوت اداره و حسابداری131200021بغالن جديدبغالن89

زراعت عمویم ، باغداری، وترنریفعالانستیتوتانستیتوت زراعت و وترنری140100121کندزکندوز90

برق ، ساختمان ، کمپیوترفعالانستیتوتانستیتوت تخنییک و مسلیک140100143کندزکندوز91

اداره تجارت، اداره منجمنت، محاسبهفعالانستیتوتانستیتوت اداره و حسابداری140100144کندزکندوز92

الرشتوی140200080امام صاحبکندوز93 زراعت عمویمفعالانستیتوتانستیتوت کثبر

زراعت عمویم ، وترنریغبر فعالانستیتوتاانستیتوت زراعت و وترنری150100061آيبکسمنگان94

ساختمان ، برقفعالانستیتوتانستیتوت تخنییک150100077آيبکسمنگان95

زراعت عمویم ، وترنریفعالانستیتوتانستیتوت زراعت و وترنری150100078آيبکسمنگان96

150100079آيبکسمنگان97
انستیتوت اداره و حسابداری 

نسوان
اداره منجمنت، اداره تجارتفعالانستیتوت

زراعت عمویمفعالانستیتوتانستیتوت مسلیک زراعت150600030خرم سارباغسمنگان98

یفبلخ99 فعالانستیتوتانستیتوت اداره و حسابداری160100114مزار رس 
خیایط، اداره تجارت، اداره منجمنت، محاسبه، 

بانکداری ، بازاریاب 

یفبلخ100 فعالانستیتوتانستیتوت نفت گاز160100118مزار رس 

برق، معادن جامد، ترمیم موتر، ساختمان، 

جیولوژی، استخراج و بهر برداری  از چاه نفت و 

گاز ، تکنالوژی کیمیاوی تصفیه نفت گاز

یفبلخ101 زراعت عمویم ، باغداری، وترنریفعالانستیتوتانستیتوت مسلیک زراعت160100119مزار رس 

یفبلخ102 160100145مزار رس 
انستیتوت تخنییک و مسلیک 

سجادیه
برق،  ساختمابزفعالانستیتوت

یفبلخ103 160100146مزار رس 
اکادیم تعلیمات تخنییک و 

مسلیک
فعالانستیتوت

وتخنیک ، ترمیم موتر، وسایط نقلیه،  الکب 

کمپیوتر، اداره تجارت

یفبلخ104 کیمیاوی تصفیه نفت گاز  ، برق ، ساختمانفعالانستیتوتانستیتوت تکنالوژی کیمیاوی160100147مزار رس 

برق ف ساختمانفعالانستیتوتانستیتوت ساختمابز160200001نهرشاهيبلخ105

غانجوزجان106 فعالانستیتوتانستیتوت تخنییک170100001شب 
برق،تخنییک،ترمیم موتر، ساختمان، نفت گاز، 

تخنیک،جیودیزی، وسایط نقلیه الکب 

غانجوزجان107 زراعت عمویم، وترنریفعالانستیتوتانستیتوت زراعت و وترنری170100043شب 

غانجوزجان108 اداره تجارت ، اداره منجمنت، محاسبه بانکداریفعالانستیتوتانستیتوت اداره و حسابداری170100112شب 

زراعت عمویم ، وترنری، اقتصاد توسعه زراعن فعالانستیتوتانستیتوت مسلیک زراعت180100029ميمنهفارياب109

الرشتوی180100055ميمنهفارياب110 فعالانستیتوتانستیتوت کثبر
اداره تجارت ، اداره منجمنت ، برق ، ساختمان، 

کمپیوتر

180400056قيصارفارياب111
انستیتوت مسلیک زراعت و 

وترنری
زراعت عمویم ، وترنریفعالانستیتوت

الرشتوی181200022اندخويفارياب112 فعالانستیتوتانستیتوت کثبر
اداره تجارت ، اداره منجمنت، کمپیوتر ، زراعت 

عمویم

اداره تجارت ، اداره منجمنت ، بانکداریفعالانستیتوتانستیتوت اداره و حسابداری190100073قلعه نوبادغيس113

زراعت عمویمفعالانستیتوتانستیتوت مسلیک زراعت190100081قلعه نوبادغيس114

200100093هراتهرات115
انستیتوت استاد کمال الدین 

بهزاد
، گرافیکفعالانستیتوت نقایس 

فعالانستیتوتانستیتوت زراعت و وترنری200100162هراتهرات116
وترنری، باغداری، اقتصاد توسعه زراعن  ،علوم 

حیوابز ، زراعت عمویم

فعالانستیتوتانستیتوت تخنییک200100163هراتهرات117
وتخنیک، ترمیم موتر،  ساختمان، برق، الکب 

ونیک الب 

فعالانستیتوتانستیتوت اداره و حسابداری200100207هراتهرات118
اداره تجارت ، اداره منجمنت، بانکداری ، 

محاسبه، تشبثات

الرشتوی200500001کرخهرات119 زراعت عمویم ، اداره تجارت ، اداره منجمنتفعالانستیتوتانستیتوت کثبر

زراعت عمویم ، وترنریفعالانستیتوتانستیتوت مسلیک زراعت210100017فرا هفراه120

برقفعالانستیتوتانستیتوت تخنییک و مسلیک210100098فرا هفراه121



الرشتوی210100099فرا هفراه122 اداره تجارت، اداره منجمنت، محاسبه، بانکداریفعالانستیتوتانستیتوت کثبر

الرشتوی نسوان210100102فرا هفراه123 اداره تجارت ، بانکداریفعالانستیتوتانستیتوت کثبر

زراعت عمویم ، باغداریفعالانستیتوتانستیتوت مسلیک زراعت220100033زرنجنيمروز124

اداره تجارت، اداره منجمنتفعالانستیتوتانستیتوت اداره و حسابداری220100072زرنجنيمروز125

زراعت عمویمفعالانستیتوتانستیتوت مسلیک زراعت220400017چخانسورنيمروز126

اداره تجارت، اداره منجمنت، بانکداریفعالانستیتوتانستیتوت اداره و حسابداری230100061لشکر گاههلمند127

زراعت عمویم، وترنری، باغداریفعالانستیتوتانستیتوت زراعت و وترنری230100064لشکر گاههلمند128

الرشتوی نسوان230100065لشکر گاههلمند129 کمپیوتر  ،اداره منجمنتفعالانستیتوتانستیتوت کثبر

ترمیم موتر ، برقفعالانستیتوتانستیتوت تخنییک و مسلیک240100141کندهارکندهار130

الرشتوی240100142کندهارکندهار131 اداره تجارت ، نتورک، دیتابس، تعمبرفعالانستیتوتانستیتوت کثبر

خیایط، اداره تجارت، اداره منجمنت، محاسبهفعالانستیتوتانستیتوت اداره و حسابداری240100143کندهارکندهار132

زراعت عمویم ، وترنریفعالانستیتوتانستیتوت زراعت و وترنری240200001دامانکندهار133

زراعت عمویمفعالانستیتوتانستیتوت مسلیک زراعت240700001ميوندکندهار134

الرشتوی241500001ژړيکندهار135 زراعت عمویم ، اداره تجارتفعالانستیتوتانستیتوت کثبر

اداره منجمنت، بانکداریفعالانستیتوتانستیتوت اداره و حسابداری250100055قالتزابل136

زراعت عمویمفعالانستیتوتانستیتوت زراعت و وترنری250100056قالتزابل137

الرشتوی260100084ترين کوټارزگان138 فعالانستیتوتانستیتوت کثبر
اداره تجارت، اداره منجمنت، محاسبه ،  برق، 

زراعت عمویم

زراعت عمویم ، وترنریفعالانستیتوتانستیتوت زراعت و وترنری270100296چغچرانغور139

ساختمان ، برق، ترمیم موترفعالانستیتوتانستیتوت تخنییک270100342چغچرانغور140

الرشتوی نسوان270100344چغچرانغور141 اداره منجمنتفعالانستیتوتانستیتوت کثبر

الرشتوی270700080لعل و رسجنگلغور142 فعالانستیتوتانستیتوت کثبر
اداره منجمنت، ساختمان ، اگرانویم ، زراعت 

عمویم

فعالانستیتوتانستیتوت زراعت و وترنری280100047باميانباميان143
زراعت عمویم ، مالداری، وترنری، اگرانویم، 

باغداری

فعالانستیتوتانستیتوت اداره و حسابداری280100062باميانباميان144
ترمیم موتر، اداره تجارت، اداره منجمنت، 

محاسبه

ساختمان ، برق، کمپیوترفعالانستیتوتانستیتوت تخنییک و مسلیک280100063باميانباميان145

اداره تجارت، زراعت عمویمفعالانستیتوتانستیتوت مسلیک زراعت280400066يکاولنگباميان146

زراعت عمویمفعالانستیتوتانستیتیوت مسلیک زراعت280500050پنجابباميان147

نپکتيکا148 اداره منجمنت، بانکداری ، محاسبهفعالانستیتوتانستیتوت اداره و حسابداری290100018رس 

نپکتيکا149 الرشتوی290100027رس  زراعت عمویم ، باغداری، ساختمان، کمپیوترفعالانستیتوتانستیتوت کثبر

اداره منجمنت، محاسبه، بانکداریفعالانستیتوتانستیتوت اداره و حسابداری291100002ارگونپکتيکا150

فعالانستیتوتانستیتوت اداره و حسابداری300100028(پارون)نورستان نورستان151
اداره تجارت ، اداره منجمنت، بانکداری ، 

محاسبه

زراعت عمویم ، وترنریفعالانستیتوتانستیتوت زراعت و وترنری310100107رسپلرسپل152

برق، ساختمان، جیولوژیفعالانستیتوتانستیتوت نفت وگاز310100129رسپلرسپل153

اداره تجارت ، اداره منجمنت، محاسبهفعالانستیتوتانستیتوت اداره و حسابداری310100130رسپلرسپل154

فعالانستیتوتانستیتوت میخانییک320100004(خوست)متون خوست155
، ترمیم موتر، ساختمان، دیتابس،  ز برق، ماشیر

کمپیوتر

الرشتوی نسوان320100055(خوست)متون خوست156 فعالانستیتوتانستیتوت کثبر
اداره تجارت، اداره منجمنت، محاسبه ، 

بانکداری، کمپیوتر

اداره تجارت، اداره منجمنت، محاسبه ، بانکداریفعالانستیتوتانستیتوت اداره و حسابداری320100056(خوست)متون خوست157

زراعت عمویم ، وترنریفعالانستیتوتانستیتوت زراعت و وترنری320100058(خوست)متون خوست158

سپورتفعالانستیتوتانستیتوت تربیت بدبز320100060(خوست)متون خوست159

ي ميدانخوست160
الرشتوی320200001ځاځ  زراعت عمویمفعالانستیتوتانستیتوت کثبر

ي خوست161
ي  )ټنز

 
الرشتوی320300036(دره گ زراعت عمویمفعالانستیتوتانستیتوت کثبر



الرشتوی320500001مویسي خيلخوست162 اداره منجمنتفعالانستیتوتانستیتوت کثبر

يخوست163 الرشتوی320900042صب  اداره منجمنت، محاسبه ، تجارتفعالانستیتوتانستیتوت کثبر

ساختمان ، زراعت عمویمفعالانستیتوتانستیتوت تخنییک و مسلیک330100019بازارکپنجشبر164

اداره تجارت ، اداره منجمنتفعالانستیتوتانستیتوت اداره و حسابداری330100022بازارکپنجشبر165

الرشتوی340100037نيليدايکندي166 فعالانستیتوتانستیتوت کثبر
اداره تجارت ، اداره منجمنت، دیتابس، محاسبه، 

بانکداری، کمپیوتر

فعالانستیتوتانستیتوت مسلیک زراعت340100041نيليدايکندي167
زراعت عمویم ، باغداری، وترنری، اقتصاد 

توسعه زراعن 

وتخنیک، برقفعالانستیتوتانستیتوت تخنییک و مسلیک340100043نيليدايکندي168 ساختمان ، الکب 

340500051خديردايکندي169
انستیتوت مسلیک زراعت و 

وترنری
زراعت عمویمفعالانستیتوت

1350100019کابل ناحيه شهر کابل170
انستیتوت اداره و اقتصاد 

جمهوریت
فعالانستیتوت

رشته عمویم ، اداره تجارت، اداره منجمنت، 

محاسبه، بانکداری

اداره تجارت ، محاسبه، تشبث و تجارتفعالانستیتوتانستیتوت مسلیک تجارت2350200008کابل ناحيه شهر کابل171

فعالانستیتوتانستیتوت میخانییک2350200010کابل ناحيه شهر کابل172

رشته عمویم ، فلز کاری، نجاری، ابرسابز و مرکز 

ز ، برق ، ترمیم  ونیک ، ماشیر گریم ، الکب 

ز ، موتر،ماشیر

فعالانستیتوتانستیتوت تکنالوژی افغان3350300001کابل ناحيه شهر کابل173

وتخنیک،  ، الکب  ز ترمیم موتر ،کمپیوتر، ماشیر

ساختمان، مهندیس، برق، ساختمان های صنعن  

و معدبز ، رشته عمویم

3350300015کابل ناحيه شهر کابل174
انستیتوت ساختمابز 

وجیودیزی
فعالانستیتوت

، انجیبز محیط زیست،  ز جیودیزی، ساختمی 

، مهندیس رسک و میدان، کدسب 

ندارندفعالانستیتوتانستیتوت ترنم و فرهنگ3350300016کابل ناحيه شهر کابل175

3350300020کابل ناحيه شهر کابل176
انستیتوت زراعت و پروسس 

مواد غذابي
فعالانستیتوت

زراعت عمویم ، اقتصاد توسعه زراعن  ، 

جنگالت، وترنری

ها زیبا و صنایع3350300057کابل ناحيه شهر کابل177 گرافیک ، رسامیک و کایس  سازیفعالانستیتوتانستیتوت هبز

پالن گذاری تعلییم و تربین غبر فعالانستیتوتانستیتوت مل پالن گذاری3350300072کابل ناحيه شهر کابل178

3350300073کابل ناحيه شهر کابل179
انستیتوت تربیت بدبز و 

سپورت
سپورتغبر فعالانستیتوت

فعالانستیتوتانستیتوت بایزد روشان3350300074کابل ناحيه شهر کابل180
اداره تجارت ، زراعت عمویم ، ساختمان ، 

کمپیوتر

3351000007کابل ناحيه شهر کابل181
انستیتوت اداره و حسابداری 

نسوان
اداره تجارت ،اداره منجمنت، بانکداری، محاسبهفعالانستیتوت

فعالانستیتوتانستیتوت اداره و حسابداری6350600006کابل ناحيه شهر کابل182
اداره تجارت ،اداره منجمنت، بانکداری، 
محاسبه، پالن گذاری تعلییم و تربین 

6350600056کابل ناحيه شهر کابل183
انستیتوت مل اداره 

(نیما)منجمنت
نتورک ، محاسبه، اداره مجنمنتفعالانستیتوت

انجیبز منابع آب، انرژی تجدید پذیر، برقفعالانستیتوتانستیتوت انرژی،آب وبرق6350600057کابل ناحيه شهر کابل184

6350600061کابل ناحيه شهر کابل185
مرکز اکمال تخصص و تخنییک 

و مسلیک
اداره ، پیداگوژی، محاسبهفعالانستیتوت

7350200028کابل ناحيه شهر کابل186
اکادیم تعلیمات تخنییک و 

مسلیک
کمپیوتر، اداره منجمنت، برق،فعالانستیتوت

نتورک ، دیتابس، گرفیک، ویب دیزاینفعالانستیتوتانستیتوت تکنالوژی کمپیوتر7350300071کابل ناحيه شهر کابل187

فعالانستیتوتانستيتوت اتومیخانییک7350700001کابل ناحيه شهر کابل188
ز ، ترمیم موتر، برق، ترمیم ماشیناالت  ماشیر

رسکسازی

باغداری، جنگالت ، اگرانویمفعالانستیتوتانستیتوت زراعن  افغان هالند7350700066کابل ناحيه شهر کابل189

رادیوتخنیک، ترافیک فزابيفعالانستیتوتانستیتوت هوانوردی9350900042کابل ناحيه شهر کابل190

12351200017کابل ناحيه شهر کابل191
الرشتوی  انستیتوت کثبر

احمدشاه بابا
فعالانستیتوت

اداره تجارت ، اداره منجمنت، بانکداری، 

محاسبه،کمپیوتر

انگلیسغبر فعالانستیتوتانستیتوت زبان های خارځ 12351200018کابل ناحيه شهر کابل192

م12351200019کابل ناحيه شهر کابل193 ز مغبر فعالانستیتوتانستیتوت ژورنالبر ز ژونالبر

اداره تجارت ، اداره منجمنتفعالانستیتوتانستیتوت اداره و اقتصاد13351300045کابل ناحيه شهر کابل194

فعالانستیتوتانستیتوت کثبر الرشتوی قصبه15351500001کابل ناحيه شهر کابل195
وتخنیک، ساختمان ، عنارص  وسایط نقلیه ، الکب 

فلزی

الرشتوی19351200021کابل ناحيه شهر کابل196 خیایط ، ساختمابز ، برقفعالانستیتوتانستیتوت کثبر


