
 

 شماره اسم مسجد  موقعیت مسجد  ناحیه  موقف مسجد در تشکیل
 1 پل خشتی چوک اول جامع

 2 چوب فروشی کوچه پخته فروشی اول جامع

 3 عید گاه باغ علی مردان اول جامع

 4 سه دوکان عاشفان عارفان کوچه اول جامع

 5 باالقلعه عاشقان عارفان باغ قاضی اول جامع

یض هللاگذرقاضی ف اول جامع  6 ازبکهای شوربازار 

 7 معاذ بن جبل گذرتوپچی باغ اول جامع

 8 دیوان بیگی شوربازار اول جامع

 9 داخل مندوی داخل مندوی برنج اول جامع

 10 زیارت عاشقان عارفان عاشقان عارفان اول جامع

 11 بابای خودی سنگ تراشی اول جامع

 12 اخیرجاده اخیرجاده اول جامع

 13 سید مهدی شوربازار اول جامع

 14 درخت شنگ گذردرخت شنگ اول جامع

 15 شمریزها عقب درمسال کوچه شمریزها اول غیرجامع

 16 ازبکهای علی مردان باغ علی مردان اول غیرجامع

 17 پرانچه ها کوچه پرانچه ها اول غیرجامع

 18 فورمولی ها گذرفورمولی ها اول غیرجامع

صفا کوه خواجه اول غیرجامع  19 خواجه صفا 

 20 کاه فروشی کوچه کاه فروشی اول غیرجامع

 21 اصحاب کرام جاده میوند اول غیرجامع

 22 سرای شهزاده کوچه مندوی اول غیرجامع

گاهعقب پل خشتی کوچه خواب اول غیرجامع  23 خواب گاه 

 24 باغبان کوچه باغبان کوچه اول غیرجامع

رفانباالکوه عاشقان عا اول غیرجامع  25 پیر اکرم خان 

 26 کتگرها کوچه کهنه فروشی اول غیرجامع

 27 اوسط دیوان بیگی سنگ تراشی اول غیرجامع

 28 میان چی گذرمیانچی اول غیرجامع

 29 خواجه فقیر عاشقان عارفان اول غیرجامع

 30 خواجه صفا باال کوه خواجه صفا اول غیرجامع

عاشقان عارفانسرکاریز عاشقان عارفان اول غیرجامع  31 

 32 عابده میوند چوک اول غیرجامع

 33 مناره باغ علی مردان  باغ علی مردان اول غیرجامع

 34 حضرت صاحب شوربازارگذرحضرت صاحب اول غیرجامع

 35 گذرفیض هللا گذرفیض هللا اول غیرجامع
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 36 مرزاقمرالدین باغ علی مردان اول غیرجامع

 37 کاللی سادو ها کوچه کاللی ها اول غیرجامع

 38 مال مومن دروازه الهوری اول غیرجامع

 39 مال محمود شوربازار اول غیرجامع

 40 سرحوض ریکاخانه باغ علی مردان اول غیرجامع

 41 موی مبارک شوربازار اول غیرجامع

 42 چاه مدار دروازه الهوری اول غیرجامع

 43 علی رضاخان کوچه علی رضاخان اول غیرجامع

یرجامعغ  44 علیا شوربازار شوربازار اول 

 45 شاه نقشبند شوربازار هندو گذر اول غیرجامع

 46 باالکوه عاشقان عارفان باال کوه عاشقان عارفان اول غیرجامع

 47 غازیان باغ قاضی اول غیرجامع

 48 حکیمان گذربارانه اول جدیدالتشکیل

 49 حضرت بالل دروازه الهوری اول جدیدالتشکیل

 50 توپچی باغ گذرتوپچی باغ اول جدیدالتشکیل

 51 گذرسنگ کشها گذر سنگ کشها اول جدیدالتشکیل

 52 سید اژدرغازی گذر ریکا خانه اول جدیدالتشکیل

 53 حضرت محمد مصطفی پل ارتل اول جدیدالتشکیل

 54 استاد قاسم خان نوآباد باالحصار اول جدیدالتشکیل

انعلی رضا خ اول جدیدالتشکیل  55 تعلیم القرآن 

 56 چهاریارکبار گذر شانه سازی اول جدیدالتشکیل

 57 حاجی عزت هللا چوک کوچه کهنه فروشی اول جدیدالتشکیل

 58 ابوبکرصدیق خواجه روشنایی  اول جدیدالتشکیل

 59 حضرت عمرفاروق شوربازار اول جدیدالتشکیل

 60 ایوبی سرآجی اول جدیدالتشکیل

 61 شاه دوشمشیره  ع شاه دوشمشیره دوم جدیدالتشکیل

 62 نبوی ص جوی شیر دوم جامع

 63 ابوبکرص پارک بهارستان دوم جامع

 64 کارته آریانا کارته آریانا دوم جامع

 65 سید جعفر اند رابی  کوچه اندرابی دوم جامع

 66 نایب ساالرا عبدل وکیل قول آب چکان  دوم جامع

حکیم لقمان قول آب چکان  دوم جامع  67 

 68 پنج پیران پنچشیر قول آب چکان  دوم جامع

 69 حاجی میر احمد کارته پروان  دوم جامع

 70 حضرت عمرفاروق  کارته پروان دوم جامع

 71 حاجی مرزاجان نوآباد ده افغانان دوم جامع

 72 رنگه ده افغانان عقب جاده آسمایی دوم جامع

صمیالد نبی  گردنه باغ باال دوم جامع  73 



 74 علیا رتبه اندرابی پل باغ عمومی دوم جامع

 75 عبدهللا ابن مسعود دهن نل باغ باال دوم جامع

 76 باغبان باشی چهاراهی ملک اضغر دوم جامع

 77 خواجه ابراهیم ولی قول آبچکان دوم جامع

 78 معاض بن جبل کارته پروان دوم جامع

 79 داخل والیت کابل والیت کابل دوم غیرجامع

 80 سرآسیاب ده افغانان  ده افغانان دوم غیرجامع

 81 حضرت خالد سرکوه تلویزیون دوم غیرجامع

 82 خواجه اسحاق ولی ده افغانان دوم غیرجامع

 83 سید جالل اول نوآباد ده افغانان دوم غیرجامع

 84 اوسط اندرابی کوچه اندرابی  دوم غیرجامع

 85 نخاس سابقه جوی شیر دوم غیرجامع

 86 شاه غالم پادشاه عقب جاده آسمایی دوم غیرجامع

 87 پارک زرنگار پارک زرنگار دوم غیرجامع

 88 شاه مظفرولی قول آبچکان دوم غیرجامع

 89 نوآباد ده افغانان نوآباد ده افغانان دوم غیرجامع

 90 قول آبچکان سرچشمه قول آبچکان دوم غیرجامع

د بن ابی وقاصسع کارته آریانا دوم غیرجامع  91 

 92 شاه بیک خان پامیری نوآباد ده افغانان دوم غیرجامع

 93 عبدالرحمن بن عوف باال کوه کارته پروان دوم غیرجامع

 94 پنچ پیران پنچشیر سرک کوه تلویزیون دوم غیرجامع

 95 محمد سرورخان نوآباد ده افغانان دوم غیرجامع

هل الحقا باال کوه کارته پروان دوم غیرجامع  96 

 97 تمیم انصار کارته آریانا دوم جدیدالتشکیل

 98 ذید ابن ثابت باالکوه جوی شیر دوم جدیدالتشکیل

 99 حضرت بالل باال کوه کارته پروان دوم جدیدالتشکیل

 100 امام ابوحنیفه باالکوه جوی شیر دوم جدیدالتشکیل

 101 امام اعظم سرک کوه تلویزیون دوم جدیدالتشکیل

دیدالتشکیلج  102 صوفی محمد جان کابلی قوای مرکز دوم 

 103 شهدای کارته آریانا سرک کوه تلویزیون دوم جدیدالتشکیل

 104 ویس قرن سر تپه خاکی بهارستان دوم جدیدالتشکیل

 105 حضرت یحی باالکوه جوی شیر دوم جدیدالتشکیل

 106 خیرالبشر باال کوه قول آبچکان دوم جدیدالتشکیل

دالتشکیلجدی  107 مبارک الرحمن شفاخانه جمهوریت دوم 

 108 محمدی بی بی شریفه قوای مرکز دوم جدیدالتشکیل

 109 ابراهیم خلیل هللا زیرمغزن کارته آریانا دوم جدیدالتشکیل

 110 وکیل دادخدا پنچشیری کوه تلویزیون دوم جدیدالتشکیل

 111 تپه سالم تپه سالم سوم جامع



زراعت وزارت سوم جامع  112 عقب وزارت زراعت 

 113 جوانمرد قصاب سرک ناحیه سوم سوم جامع

 114 محمد ص کارته سخی سوم جامع

 115 زیر مغزن زیرمغزن سوم جامع

 116 شیر شاه مینه کارته چهار سوم جامع

 117 حاجی عبدالرحیم ده بوری سوم جامع

 118 سید جمال الدین سرک پوهنتون سوم جامع

 119 عمرجان صاحبزاده چوک کارته چهار سوم جامع

 120 سید مقصودشاه چوک ده بوری سوم جامع

 121 نوآباد دهمزنگ نوآباد دهمزنگ سوم جامع

 122 حمیراسلجوقی سرک گذرگاه سوم جامع

 123 کاللی دهمزنگ بازارکاللی سوم جامع

 124 کویتی پوهنتون مقابل لیلیه سوم جامع

 125 سیداالنبیا کوچه حلبی سازی سوم جامع

 126 قول قصابان سرک کاللی سوم جامع

 127 غازی محمد جان خان عقب شفاخانه سوم غیرجامع

 128 گردنه سخی گردنه سخی سوم غیرجامع

 129 حسن بصری عقب شفاخانه سوم غیرجامع

 130 حضرت اسماعیل ایستگاه پوهنتون سوم غیرجامع

 131 احمد جان پل سرک سوم غیرجامع

امعغیرج  132 عمر فاروق عقب وزارت زراعت سوم 

 133 عبدالشکور عقب کاللی سوم غیرجامع

 134 سنگ کشها سرک سیلو سوم غیرجامع

 135 بغل کوه دهمزنگ دهمزنگ سوم غیرجامع

 136 موی مبارک ده بوری سوم غیرجامع

 137 امام اعظم ده بوری سوم غیرجامع

 138 سیداالنبیا دهمزنگ سوم غیرجامع

دیدالتشکیلج  139 خالد بن ولید سرک سیلو سوم 

 140 محمد غوث دهمزنگ سوم جدیدالتشکیل

 141 چهاریارمحمد سرک پوهنتون سوم جدیدالتشکیل

 142 خلیفه هاشم دهمزنگ سوم جدیدالتشکیل

 143 ابوکرصدیق عقب سیلو سوم جدیدالتشکیل

 144 عبدهللا بن مسعود سرک چهارسیلو سوم جدیدالتشکیل

یدالتشکیلجد  145 عثمان ذی النوین کوچه نوآباد دهمزنگ سوم 

 146 موسی کلیم هللا چهاراهی ترافیک چهارم جامع

 147 ابوطلحه انصاری کارته پروان کوچه سوم چهارم جامع

 148 مناره تایمنی کوچه غروال چهارم جامع

 149 محمدیه کارته پروان مقابل پوهنتون رنا چهارم جامع



 150 منگلی ها قوای مرکزکوچه تنورسازی چهارم جامع

 151 محمد مصطفی ص چهاراهی سلیم کاروان چهارم جامع

 152 ابوبکرصدیق سرک دوم پروژه تایمنی چهارم جامع

 153 عمر بن خطاب سرک پنج تایمنی چهارم جامع

 154 بهترین عالم اخیرسرک پنج تایمنی چهارم جامع

 155 رحمن مینه سرک هشت و نوپروان سه چهارم جامع

پروان سوم 91کوچه  چهارم چامع  156 جمعیت العطما 

پروژه تایمنی 5سرک  چهارم چامع  157 اویس قرنی 

 158 عمر فاروق باغ باال سینما آریوب چهارم چامع

تایمنی5سرک  چهارم چامع  159 حاجی محمد داد 

اکلوله پشته مقابل بالک ه چهارم چامع  160 حضرت ادریس 

رمچها چامع پروژه تایمنی 3سرک    161 شاه مردان 

 162 اسماعیل ذبیح هللا عقب زرین هوتل چهارم چامع

 سرک دوم مقابل لیسه افغان چهارم چامع
 ترک

 حضرت ایوب
163 

 164 حاجی قلم الدین پروان سوم چهارم چامع

 165 خواجه عبدهللا انصار عقب وزارت داخله چهارم چامع

رته پروانچهار راهی کا چهارم چامع  166 نعمان بن ثابت 

 167 ذکریا چهار راهی ترافیک چهارم چامع

کارته پروان 4سرک چهارم چامع  168 عثمان غنی 

 169 سیدالمرسلین چهار راهی پروان سوم چهارم چامع

 170 ابوحنیفه زیر تپه کلوله پشته چهارم چامع

پروان سوم 99سرک  چهارم چامع  171 التوحید 

رمچها غیر جامع  172 شهرارا علی برهکی بره کی باال قبرستانی 

مقابل پوسته پولیس  چهارم غیر جامع
 تنورسازی

 قندهاری ها
173 

 174 رنگریز ها کوچه تنور سازی چهارم غیر جامع

 175 حضرت بالل کلوله پشته چهارم غیر جامع

 176 شاه نیاز بره کی شهرآرای بره کی چهارم غیر جامع

 177 ملک عطا کلوله پشته چهارم غیر جامع

 178 لب جوی شهرآرا باالی کوچه تنورسازی چهارم غیر جامع

 179 حاجی فاروق عقب بالک های عزیزی چهارم غیر جامع

 180 سر گردنه کلوله پشته سر گردنه چهارم غیر جامع

 181 موی مبارک زیر تپه شهر آرا چهارم غیر جامع

 182 عبدهللا شهید عقب بالک های عزیزی چهارم غیر جامع

 183 قبا عقب انصاف فرنیچر چهارم غیر جامع

 184 حنظله سه راهی مسجد حنظله چهارم غیر جامع

 185 جورآب بافی ها شهر آرا بره کی چهارم غیر جامع



 186 مولوی عبدالمتین حصه دوم کارته پروان چهارم غیر جامع

 187 شاه اغاسی عقب شفاخانه علی آباد چهارم غیر جامع

 188 کلوله پشته زیر تپه کلوله پشته چهارم غیر جامع

تایمنی 4سرک  چهارم غیر جامع  189 سعد بن معاذ 

 190 پنج پیران پنجشیر چهارراهی گل سرخ چهارم غیر جامع

تایمنی 4سرک  چهارم غیر جامع  191 قلعه خواص 

 192 غالم دستگیر چهارراهی بره کی چهارم غیر جامع

رمچها غیر جامع  193 عبدهللا عزام چهارراهی انصاری 

 194 امام بخاری تهیه مسکن پرزه فروشی چهارم غیر جامع

 195 محمد حنیفه غازی زور آباد هوتل شام پاریس چهارم غیر جامع

تایمنی 99سرک چهارم جدیدالتشکیل  196 جنید بغدادی 

 197 حضرت یوسف عقب تکیه خانه اسماعیلیه چهارم جدیدالتشکیل

یدالتشکیلجد پروان سوم 91سرک  چهارم  2حضرت یوسف    198 

 199 ابوزر غفاری تانگ تیل ده کیپک چهارم جدیدالتشکیل

 200 عبدهللا بن مسعود سرک چهل متره زور آباد چهارم جدیدالتشکیل

 201 النبوص عقب هوتل مروارید چهارم جدیدالتشکیل

 202 نوح دهن باغ چهارم جدیدالتشکیل

لجدیدالتشکی  203 جابر انصار پروان سوم چهارم 

 204 خالد بن ولید عقب هوتل خراسان چهارم جدیدالتشکیل

 205 احمد مختار مقابل لیسه افغان ترک چهارم جدیدالتشکیل

 206 عمر فاروق زور آباد سرای شمالی چهارم جدیدالتشکیل

 207 ابراهیم خلیل هللا سرای شمالی چهارم جدیدالتشکیل

لجدیدالتشکی  208 عثمان غنی مقابل پوهنتون کاردان چهارم 

 209 حضرت ادریس نزدیک تهیه مسکن چهارم جدیدالتشکیل

 210 کارته مامرین کارته مامورین چهارم جامع

 211 قلعه جواد مقابل هوتل باختر چهارم جامع

پولیس سابق5عقب حوزه   چهارم جامع  212 کویتی خوشحال 

ر تخت قریه علی خان س چهارم جامع
 قرغه

 شاه اولیا
213 

 214 پل تخنیک پل تخنیک چهارم جامع

 215 امیرحمزه قلعه وزیر چهارم جامع

 216 سعد بن معاذ جوار بالک های شاداب ظفر چهارم جامع

 217 حضرت عثمان داخل قریه فاضل بیک چهارم جامع

 218 زید بن ثابت کوچه قلعه کاشف چهارم جامع

 ن کوچه حفیظ هللاخوشحال خا چهارم جامع
 امین

 خواجه سبز پوش ولی
219 

 220 عبدهللا بن عمر بازار کمپنی چهارم جامع

 221 اویس قرنی قسمت الف خوشحال خان چهارم جامع



ار کوچه قلعه کاشف عقب باز چهارم جامع
 کمپنی

 امیر حمزه شهید
222 

سرک چهل متره نو آباد چهار  چهارم غیر جامع
 راهی قمبر

عظمپیامبر ا  
223 

عقب بالک های چهار راهی  چهارم غیر جامع
 قمبر

 شیخ محمدی ها
224 

سرک عمومی دهن کوچه  چهارم غیر جامع
 فاضل بیک

 فاضل بیک
225 

المیمقابل معینیت تعلیمات اس چهارم غیر جامع  226 حضرت یوسف 

 227 امام عظم چهارراهی سپین کلی چهارم غیر جامع

واجه جم باغ داودنو اباد خ چهارم غیر جامع  228 خواجه جم 

 229 بابای ادم صفی هللا دو راهی ده عربان چهارم غیر جامع

 230 خواجه عبدالرزاق ولی سرجوی باال کوه افشار چهارم غیر جامع

 231 محمدیه ده مبارک عقب مکتب سپین کلی چهارم غیر جامع

مقابل بالک های چهارراهی  چهارم غیر جامع
 قمبر

یح هللااسماعیل ذب  
232 

 233 عمر فاروق سر تخت قرغه چهارم غیر جامع

 234 حضرت یونس بالک های چهارراهی قمبر چهارم غیر جامع

 235 ده عربان قرغه قریه ده عربان چهارم غیر جامع

 236 اتنفاق نیاز بیک نیاز بیک چهارم غیر جامع

 237 ابراهم خلیالهلل دیوان بگی چهارم غیر جامع

 238 عمر فاروق فاضل بیک چهارم غیر جامع

 239 حضرت بالل کارته مامورین چهارم غیر جامع

 240 ابوبکر صدیق برج برق نیاز بیک چهارم غیر جامع

 241 المدینه مقابل سیلو چهارم جدیدالتشکیل

 242 ابراهم خلیالهلل لب جر سرک چهل متره چهارم جدیدالتشکیل

 243 سلمان فارس عقب هوتل آریانا چهارم جدیدالتشکیل

 244 حاجی محمد ظاهر قلعه وزیر چهارم جدیدالتشکیل

 245 ایوب صابر سرسرک چهل متره چهارم جدیدالتشکیل

 246 ابوبکر صدیق مقابل هده غزنی چهارم جدیدالتشکیل

 247 اال قصی سرسرک قرغه چهارم جدیدالتشکیل

 248 حاجی محمد امام سروری سر سرک کمپنی چهارم جدیدالتشکیل

 249 التقوا گذر نیازبیک چهارم جدیدالتشکیل

2خواجه جم ولی  عقب تپه چهارم جدیدالتشکیل  250 

 251 چهاریار کبار عقب پوهنتون استاد ربانی چهارم جدیدالتشکیل

سرک فامیلی های چهارراهی  چهارم جدیدالتشکیل
 های قمبر

 حضرت یوصف
252 

حنیفه پغمانی ها ابو کوچه قلعه کاشف چهارم جدیدالتشکیل  253 



 254 عبدهللا بن مسعود فاضل بیک چهارم جدیدالتشکیل

 255 شهداسر جوی فاضل بیک چهارم جدیدالتشکیل

 256 خالد بن ولید قلعه وزیر چهارم جدیدالتشکیل

 257 حضرت روحانی سرتخت قرغه چهارم جدیدالتشکیل

 258 ابوبکر صدیق سرک باغ داود چهارم جدیدالتشکیل

یدالتشکیلجد اد عقب تپه سرچشمه اسالم اب چهارم 
 چهارراهی قمبر

 داکتر محمد رسول
259 

 260 سعد بن ابی وقاص اسالم آباد چهاراهی قمبر چهارم جدیدالتشکیل

 261 سرور کاینات فامیلی های علوم اجتماعی چهارم جدیدالتشکیل

 262 امام ابوحنیفه عقب لوای راکت چهارم جدیدالتشکیل

تشکیلجدیدال  263 خالد بن ولید چهارراهی قمبر چهارم 

 264 بیبی عایشه صدیقه داخل پوهنتون ربانی چهارم جدیدالتشکیل

 265 حضرت بالل قلعه ناظرنیازبیک چهارم جدیدالتشکیل

 266 خالد بن ولید باال کوه افشار چهارم جدیدالتشکیل

 267 نبویی ص سرک چهار قلعه چهارم جامغ

ته سهکار چهارم جامغ  268 عبدالرحیم شاکری 

 269 محمدیه کارته سه کارته سه چهارم جامغ

 270 قلعه مردان قلعه علی مردان چهارم جامغ

 271 جمهوریت کارته سه چهارم جامغ

 272 بی بی فاطمه زهرا کارته سه چهارم جامغ

 273 اخند محمد امین گل خانه چهارم جامغ

 274 بابا ولی گل خانه چهارم جامغ

 275 حضرت یوسف چهار قلعه چهارم جامغ

 276 انچی باغبانان انچی چهارم جامغ

 277 محمد مستفی چهار قلعه چهارم جامغ

 278 مال اکرم  قلعه مال اکرم چهارم جامغ

 279 بی بی عایشه صدیقه کوچه قلعه وزیر چهارم جامغ

 280 مال مشک عالم گل خانه چهارم غیر جامع

عه ناظرقل چهارم غیر جامع  281 ابوبکر صدیق 

 282 عبدهللا بن ام مکتوم گل خانه چهارم غیر جامع

 283 خالد بن ولید علی مردان چهارم غیر جامع

 284 احمد مختار کارته سه چهارم غیر جامع

 285 شمس تبریز سناتوریم چهارم غیر جامع

 286 شاه جهان سناتوریم چهارم غیر جامع

در خانقلعه بها چهارم غیر جامع  287 قلعه بهادر خان 

 288 عبدهللا بن مسعود گل خانه چهارم غیر جامع

 289 جالل الدین بلخی گل خانه چهارم غیر جامع

 290 مادر وزیر قلعه مادر وزیر چهارم غیر جامع



 291 عمر فاروق انچی باغبانان چهارم غیر جامع

 292 قلعه ناظر قلعه ناظر چهارم غیر جامع

لجدید التشکی  293 حاجی نور محمد سناتوریم چهارم 

 294 نبوی سراسیاب سر آسیاب چهارم جدید التشکیل

 295 چهاریار کبار بهادر خان چهارم جدید التشکیل

 296 امام اعظم قلعه الله کوچه چهار قلعه چهارم جدید التشکیل

 297 حاجی شیرگل پل جمهوریت چهارم جدید التشکیل

ه بهادر خانقلع چهارم جدید التشکیل  298 جامع قلعه بهادر خان 

 299 بی بی عایشه صدیقه قلعه پخشک چهارم جدید التشکیل

 300 خواجه سبز پوش کوچه چهار قلعه چهارم جدید التشکیل

 301 خلفای راشدین شهرک حمید چهارم جدید التشکیل

 302 سیدجفر ولی قلعه علی مردان چهارم جدید التشکیل

مچهار جدید التشکیل  303 نیازی های قلعه بختیار قلعه بختیار 

 304 حضرت یوسف قلعه وزیر چهارم جدید التشکیل

 305 میر ادوجان عقب پارلمان چهارم جدید التشکیل

 306 خواجه مال عقب پارلمان چهارم جدید التشکیل

 307 گردیزی ها قلعه بدل چهارم جدید التشکیل

کبارچهاریار  گل خانه چهارم جدید التشکیل  308 

 309 بی بی عایشه صدیقه شهرک حمید چهارم جدید التشکیل

 310 عزیزالدین جای ریس چهارم جدید التشکیل

جدید التشکیل   311 خواچه سبزپوش عالوالدین ششم 

 312 بهادر خان فرمولی  عقب شهرک  ششم  جدید التشکیل

 313 قلعه الف  نوابادبهادر خان ششم جدید التشکیل

تشکیلجدید ال  314 حضرت بالل قلعه علی مردان  ششم 

 315 قلعه غیبی قلعه غیبی هفتم جامع

 316 حضرت داود ریگ ریشن هفتم جامع

 317 گزرگاه گزرگاه هفتم جامع

 318 بابای زنگی  دهدانا هفتم جامع

 319 ابوبکر صدیق ده قلندر هفتم جامع

 320 فیض محمد قدرت  باغ ریس هفتم جامع

 321 عبدهللا بن ذبیر جای ریس هفتم جامع

 322 قلعه خواجه گذرگاه قلعه خواجه هفتم جامع

عبدهللا بن مسعود  دهدانا هفتم جامع  323 

 324 ابوذر غفاری گذرگاه عقب باغ بابر هفتم جامع

 325 ابوذر غفاری چهلستون کوتل چهلستون هفتم جامع

 326 غوثیه گذر گاه قلعه غوثیه  هفتم جامع

فتمه جامع  327 ابوبکر صدیق بازار چهلستون  

 328 یخدان یخدان گزرگاه هفتم جامع



 329 احمدی زیر کوتل زیر کوتل چهلستون  هفتم جامع

 330 بی بی ماهم  قلعه بدل هفتم غیر جامع

 331 خالد بن ولید  سرک نو هفتم غیر جامع

 332 فلعه شیخان قلعه شیخان هفتم غیر جامع

علی شمس اقا هفتم غیر جامع  333 اقا علی شمس 

 334 حضرت بالل  چهلستون  هفتم غیر جامع

 335 حنفی  اقاعلی شمس هفتم غیر جامع

 336 حضرت محمد حصه دوم موسهی هفتم غیر جامع

 337 حضرت عثمان مقابل عودت مهاجرین هفتم غیر جامع

 338 چهار یار کبار حصه دوم موسهی هفتم غیر جامع

ر گاهگز هفتم غیر جامع  339 حصه دوم گذر گاه 

 340 ابوبکر صدیق  دهدانا هفتم غیر جامع

 341 موسهی  موسهی هفتم غیر جامع

 342 سید نجاد زیر تنی کوت هفتم غیر جامع

 343 خواجه پارسا سرک ده مراد خان هفتم غیر جامع

 344 سمندر  کوه توپ هفتم غیر جامع

 345 اعظم خان ایماق سرک نو هفتم غیر جامع

 346 جنگلک جنگلک هفتم غیر جامع

 347 حضرت عمر چهلستون هفتم غیر جامع

 348 حضرت لیس بن قیس اقاعلی شمس هفتم غیر جامع

 349 عبدالرحیم چهلستون زیر کوتل چهللستون هفتم غیر جامع

 350 ابراهیم خلیل هللا چهلستون هفتم غیر جامع

 351 نبوی ص واصل اباد هفتم غیر جامع

جامع غیر  352 ابراهیم خلیل هللا دوغ اباد بازار دوغ اباد هفتم 

 353 حضرت عثمان  پل حسن هفتم غیر جامع

 354 خالد بن ولید  ریشخور هفتم غیر جامع

 355 ابراهیم خلیل هللا ریک ریشن هفتم غیر جامع

 356 امام اعظم دهدانا هفتم غیر جامع

 357 ذولبحادین سرک نو هفتم غیر جامع

ر جامعغی  358 عبدالقیوم قدرت  سرک گل باغ هفتم 

 359 تنی کوت  تنی کوت هفتم غیر جامع

 360 میر شکار قلعه میر شکار هفتم غیر جامع

 361 عثمان غنی بازار تنی کوت هفتم جدیدالتشکیل

 362 المدینه  سرک نو هفتم جدیدالتشکیل

 363 ابوبکر صدیق ریشخور هفتم جدیدالتشکیل

یلجدیدالتشک  364 ویس قرن  قلعه ارجل چهلستون هفتم 

 365 عبدهللا بن عباس  جنگلک هفتم جدیدالتشکیل

 366 ابراهیم خلیل هللا قلعه ارجل هفتم جدیدالتشکیل



 367 عبدهللا بن مسعود واصل اباد هفتم جدیدالتشکیل

 368 ذید بن ثابت کوه برشنا کوت هفتم جدیدالتشکیل

ل ابادکوه واص هفتم جدیدالتشکیل  369 محمد رسول هللا  

 370 التقوا  کوه مال بزرک هفتم جدیدالتشکیل

 371 سعادت قلعه میرا  قلعه میرها هفتم جدیدالتشکیل

 372 ابوهریره تنی کوت هفتم جدیدالتشکیل

 373 سردار انبیا کو ه واصل اباد هفتم جدیدالتشکیل

 374 عمر فاروق کوچه للندری ها هفتم جدیدالتشکیل

 375 بی بی خدیجه الکبرا عالوالدین هفتم جدیدالتشکیل

 376 ابراهیم خلیل هللا جای ریس هفتم جدیدالتشکیل

 377 عمر فاروق عقب باغ شریف هفتم جدیدالتشکیل

 378 عید گاه موسهی موسهی هفتم جدیدالتشکیل

 379 فامیلی های ریشخور ریشخور هفتم جدیدالتشکیل

زه هفتمعفب حو هفتم جدیدالتشکیل  380 نعمان بن ثابت 

کوه واصل اباد      هفتم جدیدالتشکیل  381 سرور کاینات  

 382 ابو هریره  عقب باغ کفتان هفتم جدیدالتشکیل

 383 حاجی ایوب  حصه دوم موسهی هفتم جدیدالتشکیل

 384 حضرت بالل  ریشخور هفتم جدیدالتشکیل

اقلعه افعانه فلعه افغانها هفتم جدیدالتشکیل  385 

 386 حضرت زبیر ریشخور هفتم جدیدالتشکیل

 387 شیر وان  دهدانا هفتم جدیدالتشکیل

 388 عمر فاروق  کوه واصل اباد هفتم جدیدالتشکیل

 389 محمدیه کارته نو مارکیت کارته نو 8 جامع

 390 شاه پادشاه  عقب فابریکه قبر 8 جامع

 391 رحمن مینه )سیدالمرسلین( سرک نو 8 جامع

 392 اتفاق شاه شهید  شاه شهید 8 جامع

 393 سید نور محمد شاه مینه سرک نو 8 جامع

 394 قلعه حشمت خان دری  قلعه حشمت خان 8 جامع

 395 حضرت بالل  استگاه سابقه 8 جامع

 396 خواجه خورتک بینی حصار 8 جامع

 397 ابوبکر صدیق  قلعه جشمت خان 8 جامع

ا تپه شیخ محمدی ه 8 جامع  398 شیخ محمدی ها 

 399 احمدی کارته نو  استکاه نانوایی  8 جامع

 400 امام قطیبه مقابل فابریکه بگرامی 8 جامع

 401 بی بی بیظیر قلعه برقی 8 جامع

 402 ابوبکرصدیق مارکیت کارته نو 8 جامع

 403 عمر فاروق  تپه دستو خیل ها 8 جامع

 404 حضرت خاتد بابا سرک سوم 8 جامع



 405 شیخ نجم الدین تپه شیخ محمدی ها 8 جامع

 406 مرزا صاحب قلعچه 8 جامع

 407 چمن حضوری اسرا پهلوی مکتب استاد بیتاب 8 جامع

 408 حضرت ذکریا ع  اتفاق شاه شهید 8 جامع

 409 هجده متره سرک اول شاه شهید 8 جامع

 410 سید جمال الدین افغانی سرک دوم کارته نو 8 جامع

 411 سر تپه بلخ سرک اول شاه شهید 8 جامع

 412 ویس قرن  تپه دستو خیل 8 جامع

 413 غوث المظم دستگیر استگا ه نانوایی 8 جامع

 414 ابوذر غفازی نقلیه اردو 8 جامع

 415 زیارت شا ه شهید زیارت شاه شهید 8 جامع

 416 تمیم انضار شهدای صالحین 8 جامع

 417 اصحاب کهف مقابل چمن 8 جامع

 418 احمد مصطفی قلعچه 8 غیر جامع

 419 ابو هریره فلعچه 8 غیر جامع

 420 احد کبیر  قلعچه 8 غیر جامع

 421 خواجه فضا یل بینی حصار 8 غیر جامع

متره 88سرک  8 غیر جامع  422 حضرت یوسف  

 423 زیر مقبره تپه نادر خان 8 غیر جامع

 424 بین ده بینی حصار بینی حصار 8 غیر جامع

 425 قلعه صمد  قلعه صمد 8 غیر جامع

 8 غیر جامع
متره کو چه پخته  88سرک 

 تکا نی
 سید کامران

426 

 427 خاتم انبین عقب فامیلیها 8 غیر جامع

 428 حضرت علی باغ کوتی 8 غیر جامع

 429 حکیم ثانی سرک دوم کارته نو 8 غیر جامع

 430 حضرت یاسر تپه دستو خیل ها 8 غیر جامع

 431 حضرت عثمان  تپه دستو خیل ها 8 غیر جامع

 432 سرتپه کارته ر حمن مینه رحمن مینه 8 غیر جامع

 433 زیر مقبره دوم زیر تپه نادر خان 8 غیر جامع

 434 عبداال حدقنداهاری زیر تپه ابرسانی 8 غیر جامع

 435 قلعه وزیر بینی حصار قلعه وزیر 8 غیر جامع

شاه شهیدسرک سوم  8 غیر جامع  436 قاری عبدالرسول 

 437 شاه سرک سوم شاه شهید 8 غیر جامع

 438 شیخ عبدالقادر جیالنی تپه کارته نو  نانوایی 8 غیر جامع

 439 رنگه قلعچه قلعچه 8 غیر جامع

 440 ابوحنیفه  قلعچه 8 غیر جامع

 441 امام اعظم  سرک شاه شهید 8 غیر جامع



وث العظمغ زیر تپه رسانی 8 غیر جامع  442 

 443 عبدالرسید قیس سر تپه کارته نو 8 غیر جامع

 444 خا لد بن ولید قلعه برقی 8 غیر جامع

 445 خاتم اال نبیا زیر فا میل های عسکری 8 غیر جامع

 446 خواجه یاران بینی حصار 8 غیر جامع

 447 باغچه سعید شهدای صالحین 8 غیر جامع

 448 ابراهیم خلیل هللا تپه دستو خیل ها 8 غیر جامع

 449 حضرت یونس باغ کوتی 8 غیر جامع

 450 زیر چنار  بینی حصار 8 غیر جامع

متره 88سرک  8 غیر جامع  451 احمد مصطفی 

 452 ابوطلحه انصاری فلعچه 8 غیر جامع

 453 حضرت جی بابا زیر تپه نادر خان 8 غیر جامع

 454 حضرت داود قلعه برقی 8 غیر جامع

جامعغیر   455 نقلیه اردو  نقلیه اردو 8 

 456 قطیبه پل سفید 8 غیر جامع

 457 معاذ بن جبل سرک شیوکی 8 غیر جامع

متره 88سرک  8 غیر جامع  458 غیبی بابا 

 459 حضرت خضر پارکهای صنعتی 8 غیر جامع

 460 عبدالوکیل  اتفاق شاه شهید 8 غیر جامع

یعقوب چرخیمواالنا  تپه دستو خیلها 8 غیر جامع  461 

 462 قلعه محمد حکیم  واال یتی 8 غیر جامع

متره 88سرک  8 غیر جامع  463 محمد مطصفی ص 

 464 عمر فاروق  سرک خامه قلعچه 8 جدیدالتشکیل

 465 عمر فاروق  تپه شیخ مجمدی ها 8 جدیدالتشکیل

 466 مدنی نزدیک حسین خیل 8 جدیدالتشکیل

 467 نواباد قلعه حشمت خان قلعه حشمت خان 8 جدیدالتشکیل

 468 چهاریارکبار نزدیک سرای ملک نور 8 جدیدالتشکیل

 469 حضرت عمر فاروق رحمان مینه 8 جدیدالتشکیل

 470 محمد امین غازی پنچه شاه قلعه حشمت خان پنجه شاه 8 جدیدالتشکیل

 471 شهید عبدهللا واالیتی 8 جدیدالتشکیل

رت باللحض عقب آبرسانی 8 جدیدالتشکیل  472 

 473 مومن آباد باغ کوتی 8 جدیدالتشکیل

 474 حاجی عبدالرشید شهرک طالیی 8 جدیدالتشکیل

 475 خواجه گل ولی سرک سوم کارته نو 8 جدیدالتشکیل

 476 ابوبکر صدیق دستوخیل تپه دستوخیل ها 8 جدیدالتشکیل

 477 امام عظم رحمان مینه رحمن مینه بالک هیوادوال 8 جدیدالتشکیل

 478 حضرت بالل قلعچه قلعچه 8 جدیدالتشکیل



 479 عمر فاروق سمنت خانه تپه سمنت خانه 8 جدیدالتشکیل

 480 اصحاب کرام شهدای صالحین 8 جدیدالتشکیل

متره 88سرک 8 جدیدالتشکیل  481 عثمان غنی 

 482 اصحاب کبار عقب فامیلی عسکری 8 جدیدالتشکیل

 483 الفاتح تپه نادر خان 8 جدیدالتشکیل

 484 خالد بن ولید تپه دستوخیل ها 8 جدیدالتشکیل

 485 عمرفاروق رحمان مینه تپه شیخ محمدی 8 جدیدالتشکیل

 486 ملک شینو زاده شهدای صالحین 8 جدیدالتشکیل

 487 امیر معاویه شهدای صالحین 8 جدیدالتشکیل

 488 حاجی ولی محمد بالک های ستانکزی 8 جدیدالتشکیل

دالتشکیلجدی  489 انصار هللا تپه دستوخیل ها 8 

 490 شهدای جهاد شهدای صالحین 8 جدیدالتشکیل

 491 نعمان بن ثابت مارکیت مکروریان سوم نهم جامع

 492 کارته ولی شش درک نهم جامع

 493 ابوبکر صدیق کلینیک شینوزاده نهم جامع

 494 قلعه تراب یکه توت یکه توت نهم جامع

کروریان چهارم نهم جامع  495 سهیل بن عمر 

 496 غیب خیل هود خیل هود خیل نهم جامع

 497 ابوبکر صدیق یکه توت نهم جامع

 498 شرقی شش درک شش درک نهم جامع

 499 ابوهریره شش درک شش درک نهم جامع

 500 ویس قرن قلعه وکیل نهم جامع

 501 خالد بن ولید قلعه وکیل نهم جامع

تیکه تو نهم جامع  502 نوابات یکه توت 

 503 حضرت سلیمان شش درک نهم جامع

 504 خواجه رواش خواجه رواش نهم جامع

 505 حاجی حکیم هللا خواجه رواش نهم جامع

 506 قلعه محمد عمرخان مکروریان چهار نهم جامع

 507 ابوبکر صدیق پلچرخی پلچرخی نهم جامع

 508 مصطفوی قابل بای قابل بای نهم غیر جامع

 509 محبوب ربانی قلعه وکیل نهم غیر جامع

 510 خواجه عبدهللا انصار کوچه سرای نهم غیر جامع

قلعه محمد عمر خان مکروریان  مکروریان چهار نهم غیر جامع
 511 چهار

 512 قلعه خواجه یکه توت یکه توت نهم غیر جامع

 513 قلعه حاجی افضل قلعه وکیل نهم غیر جامع

 514 منصور اعالج قلعه وکیل نهم غیر جامع



 515 سید میرجان مکروریان سوم نهم غیر جامع

 516 ملک خوش دل قلعه وکیل نهم غیر جامع

 517 شاه نقشبند سه راه هی بنایی نهم غیر جامع

 518 مهترالم بابا لب جوی اجمیر هوا شناسی نهم غیر جامع

 519 قلعه ولی محمد خان قلعه وکیل نهم غیر جامع

جامع غیر  520 نوآباد یکه توت یکه توت نهم 

 521 نجارباشی سلطان مکروریان چهار نهم غیر جامع

 522 اقصی سرک میدان دوسرکه میدان هوایی نهم غیر جامع

 523 اتفاق یکه توت یکه توت نهم غیر جامع

 524 نوآباد قلعه برکت یکه توت نهم غیر جامع

 525 محمد رسوهللا قلعه میر عباث نهم غیر جامع

 526 محمدی قلعه میر عباس قلعه میر عباس نهم غیر جامع

 527 خالد بن ولید قلعه وکیل نهم غیر جامع

 528 قلعه حسن خان قابل بای نهم غیر جامع

 529 قلعه علی مردان یکه توت نهم غیر جامع

 530 عبدهللا بن مسعود هواشناسی نهم غیر جامع

ن خیل هودخیلقمر الدی هود خیل نهم غیر جامع  531 

 532 سلطان هود خیل هودخیل نهم غیر جامع

 533 چهاریار کیار قلعه میر عباس نهم غیر جامع

 534 امام اتن پکتیا کوت پلچرخی نهم غیر جامع

 535 محمدیه پکتیا کوت پکتیا کوت نهم غیر جامع

 536 نصرهللا خاکسار خواجه رواش نهم غیر جامع

چهار مکروریان نهم غیر جامع  537 ابوحنیفه مکروریان چهار 

 538 مرحوم عبدالرحمن هود خیل هود خیل نهم غیر جامع

 539 قلعه میر یحی نواباد یکه توت نهم غیر جامع

 540 حضرت حمزه امین آباد نهم جدید التشکیل

 541 ابراهیم بن محمد چمن خواجه رواش نهم جدید التشکیل

خیل هود خیلداوود  هود خیل نهم جدید التشکیل  542 

 543 ابوهریره هود خیل نهم جدید التشکیل

 544 حضرت عمر فاروق قلعه ی میر عباس نهم جدید التشکیل

 545 فتیح محمد خان هواشناسی نهم جدید التشکیل

 546 فامیل های اکادمی تخنیک فامیلی های اکادمی نهم جدید التشکیل

 547 قلعه وزیر قلعه وزیر نهم جدید التشکیل

 548 پادشاه خیل هود خیل هود خیل نهم جدید التشکیل

 549 قبا هودخیل هود خیل نهم جدید التشکیل

 550 حضرت بالل خواجه رواش خواجه رواش نهم جدید التشکیل

 551 احمد مجتبی هود خیل نهم جدید التشکیل

 552 مرحوم محی الدین هود خیل نهم جدید التشکیل



کوت پل چرخی پکتیا نهم جدید التشکیل  553 الحاج خدای بیردی 

 554 حضرت بالل مکروریان چهار مکروریان چهار نهم جدید التشکیل

 555 محمد مصطفی هود خیل نهم جدید التشکیل

2داوود خیل هود خیل  هود خیل نهم جدید التشکیل  556 

 557 حضرت محمد )ص ( یکه توت نهم جدید التشکیل

۴ مکروریان نهم جدید التشکیل  558 حضرت سلمان فارس 

 559 شمس المدارس هود خیل نهم غیر جامع

 560 عمر بن خطاب سرک کمسیون انتخابات نهم غیر جامع

 561 ابوبکر صدیق قلعه وکیل قلعه وکیل نهم غیر جامع

 562 حاجی ملک محمد رفیق قلعه وکیل نهم غیر جامع

 563 نبوی )ص( قلعه وکیل نهم غیر جامع

زیر محمد اکبر خانو دهم جامع  564 وزیر محمد اکبر خان 

 565 حاجی یعقوب چهارراهی حاجی یعقوب دهم جامع

 566 احمد مجتبی وزیر محمد اکبر خان دهم جامع

 567 بابای ولی وزیر محمد اکبر خان دهم جامع

تایمنی ۷سرک  دهم جامع  568 ابراهیم خیلیل هللا 

 569 امام ابو یوسف قصه خانه سازی دهم جامع

 570 بلوچ ها بی بی مهرو دهم جامع

 571 میر صاحب ها بی بی مهرو دهم جامع

 572 حاجی قاسم بی بی مهرو دهم جامع

 573 حضرت یعقوب بی بی مهرو دهم جامع

 574 ناظر رسول داد قلعه وکیل دهم جامع

 575 خالد بن ولید بی بی مهرو دهم جامع

 576 محمد یادگار قلعه موسی دهم جامع

 577 محمودی قلعه وکیل دهم جامع

 578 قلعه فتح هللا قلعه فتح هللا دهم جامع

 579 حصه دوم شیر پور سی راهی تایمنی دهم جامع

 580 قلعه خاطر قلعه خاطر دهم جامع

 581 میدانی بی بی مهرو بی بی مهرو دهم جامع

 582 امیر حمزه چهار قلعه دهم جامع

یری هاپینجش چهار قلعه دهم جامع  583 

 584 علی موفق هروی شهر نو دهم جامع

 585 نظر خیل چهار قلعه برج برق دهم غیر جامع

 586 حنفی برج برق چهار قلعه دهم غیر جامع

 587 سید المرسلین چهار قلعه وزیر آباد دهم غیر جامع

 588 حضرت یوسف سرای کانتینر ها دهم غیر جامع

 589 حضرت یوسف چهار قلعه بین ده دهم غیر جامع

 590 نعمان قلعه موسی قلعه موسی مقابل حمام دهم غیر جامع



 591 نعمان وزیر اباد چهارراه هی شهید دهم غیر جامع

 592 نواباد قلعه موسی قلعه موسی دهم غیر جامع

 593 قلعه چمن قلعه چمن دهم غیر جامع

 594 داخل شفاخانه شفاخانه وزیر اکبر خان دهم غیر جامع

یر جامعغ  595 داخل وزارت داخل وزارت حج اوقاف دهم 

 596 سعد بن معاذ نوآباد قلعه موسی دهم غیر جامع

 597 عمرفاروق عقب شهرک اریا دهم غیر جامع

 598 بی بی عایشه صدیقه مقابل هوتل اورانوس دهم غیر جامع

 599 حضرت عیسی چهار قلعه دهم غیر جامع

مهرو چهار نله بی بی دهم غیر جامع  600 حاجی نیک محمد 

 601 امام حسن قلعه موسی دهم غیر جامع

 602 بالک های هوایی بالک های هوایی دهم غیر جامع

 603 قلعه خواجه قلعه خواجه ها دهم غیر جامع

 604 نواباد قلعه چمن قلعه چمن دهم جدید التشکیل

تایمنی 99سرک  دهم جدید التشکیل  605 التقوا 

 606 شهرک آریا فاز اول دهم جدید التشکیل

 607 امام بخاری فاز سوم دهم جدید التشکیل

 608 حضرت روسل اکرم پای کوب نصوار دهم جدید التشکیل

 609 پینجپیران پینجشیر تپه وزیر اکبر خان دهم جدید التشکیل

 610 خلفای راشیدین قلعه خاطر دهم جدید التشکیل

مر فاروقحضرت ع گذرآستانه دهم جدید التشکیل  611 

 612 حضرت عمر فاروق قلعه خاطر دهم جدید التشکیل

 613 حضرت حمزه خواجه رواش دهم جدید التشکیل

 614 حضرت داوود قلعه وکیل دهم جدید التشکیل

 615 شیخ زاهد شهرک معیوبین دهم جدید التشکیل

 616 خواجه پارسای ولی چمن چهار قلعه دهم جدید التشکیل

 617 حضرت بالل چمن چهار قلعه دهم جدید التشکیل

 618 سیدنانبی کریم )ص( عقب دروازه امنیت دهم جدید التشکیل

 619 سیداالنبیا سلیم کاروان دهم جدید التشکیل

 620 خاتم النبیین قلعه آقا جان دهم جدید التشکیل

 621 عبدهللا بن عمر مقابل هوتل ممتاز محل دهم جدیدالتشکیل

 622 حضرت محمد مصطفی قلعه خیاط دهم جدیدالتشکیل

 623 حضرت محمد مصطفی سه راهی شهید دهم جدیدالتشکیل

 624 ابوزر غفاری مقابل تانگ تیل میدان دهم جدیدالتشکیل

 625 ابو مسلم خراسانی چهار راهی مسجد 99 جامع

 626 ابوبکر صدیق گوالیی مسجد 99 جامع

 627 غوث العظم گوالیی مسجد 99 جامع

عجام  628 چهار یار کبار پنجشیر وات 99 



 629 عثمان غنی حصه اول 99 جامع

 630 شهید حصه اول 99 جامع

 631 عمر فاروق حصه اول 99 جامع

9۴کوچه  393 99 جامع  632 بابای آدم صفی هللا 

1کوچه  393 99 جامع  633 ابوزر غفاری 

 634 خالد بن ولید سرک قانوی 99 جامع

قانونیجوار سرک  99 جامع  635 محمدیه 

 636 سعد بن ابی وقاص سرک روس ها لوا 99 جامع

 637 کویتی پارک حصه اول 99 جامع

 638 حضرت علی قلعه نجار ها 99 جامع

 639 حضرت آدم عقب لیسه مریم 99 جامع

 640 عبدهللا بن مسعود قلعه نجار ها 99 جامع

 641 شاه مدینه حمام دوم قلعه نجار ها 99 جامع

معجا  642 سیدالشهدا چهاراهی قلعه نجار ها 99 

 643 حاجی چمن سرک حاجی چمن 99 جامع

 644 حنفی سرک حاجی چمن 99 جامع

 645 احمد مختار گوالیی حصه اول 99 جامع

متره ۴8سرای شمالی  99 جامع  646 ابو حنیفه 

 647 حاجی امیر محمد ده کیپک 99 جامع

لثقلینغوث ا عقب مکتب آزاد خان 99 جامع  648 

متره میدان ۴8سرک  99 جامع  649 حضرت خالد 

 650 حضرت زبیر جوار مکتب سیدالناصری 99 جامع

 651 حسنین عقب مکتب سید الناصری 99 جامع

پولیس 99جوار حوزه  99 جامع  652 حضرت بالل 

 653 عبدهللا بن عمر قلعه نجار ها 99 جامع

 654 عبدهللا بن مسعود شش دکان 99 غیر جامع

 655 ابوهریره سرک روسها 99 غیر جامع

 656 انس بن مالک سرای شمالی 99 غیر جامع

 657 حضرت داوود چهاراهی سرای شمالی 99 غیر جامع

 658 ابو ایوب انصاری عقب افسوتر 99 غیر جامع

 659 قبا شهرک موالنای سید خیل 99 جدیدالتشکیل

فی صمحمد مطص گوالیی حصه اول 99 جدیدالتشکیل  660 

 661 ایوب صابر جوار سرک روس ها 99 جدیدالتشکیل

393کوچه اول  99 جدیدالتشکیل  662 شهدا 

393کوچه دوم غربی  99 جدیدالتشکیل  663 الجهاد 

 664 عبادالخبیر کوچه نهم پروژه جدید 99 جدیدالتشکیل

393کوچه دهم  99 جدیدالتشکیل  665 احمد شاه مسعود 

ه هفتم بخاریکوچ 99 جدیدالتشکیل  666 امام بخاری 



 667 پنج پیران پنجشیر ایستگاه پنج پیران 99 جدیدالتشکیل

شتلی ها 29کوچه  99 جدیدالتشکیل  668 امام اعظم 

393عقب دالعلوم  99 جدیدالتشکیل  669 امیر حمزه 

393باالی پارک  99 جدیدالتشکیل  670 انصار 

صفی صحضرت محمد مط اول سرک شتل 99 جدیدالتشکیل  671 

 672 شیر زمان ناصری اخیر سرک قلعه نجار ها 99 جدیدالتشکیل

تپه اتفاق 9۴کوچه  99 جدیدالتشکیل  673 سید جعفر 

تپه سادات 99کوچه  99 جدیدالتشکیل  674 موسی کلیم هللا 

 675 مدینه شریف اخیر سرک سادات 99 جدیدالتشکیل

تپه سادات 9۴کوچه  99 جدیدالتشکیل  676 حضرت ایوب 

شتل 92کوچه  99 جدیدالتشکیل  677 حضرت یحی 

پروژه جدید 92کوچه  99 جدیدالتشکیل  678 اصحاب کهف 

393داخل پارک  99 جدیدالتشکیل  679 حضرت بالل 

 680 ابو عبیده بن جراح داخل شهرک گل خانه 99 جدیدالتشکیل

 681 حضرت بالل بالک نهم ارزان قیت 92 جامع

ضرت علیح بالک اول 92 جامع  682 

 683 عاشقان و عارفان بالک دوم 92 جامع

 684 ابراهیم خلیل هللا بالک چهارم 92 جامع

 685 ابو حنیفه بالک دوم 92 جامع

 686 نبوی ص بالک سوم 92 جامع

 687 حضرت بالل بالک هشتم 92 غیر جامع

 688 بابای آدم صفی هللا بالک ششم 92 غیر جامع

مبالک هشت 92 غیر جامع  689 چهاریار کبار 

 690 صوفی روحانی بالک دوازدهم 92 غیر جامع

 691 نور بالک دوازدهم 92 غیر جامع

 692 محمدی قریه شینه 92 جدید التشکیل

 693 ویس قرنی چهاراهی اول 92 جدید التشکیل

 694 قلعه ملک قریه شینه 92 جدید التشکیل

 695 ابوبکر صدیق قلعه محسن خان 92 جدید التشکیل

 696 حضرت عثمان غنی بالک ششم 92 جدید التشکیل

 697 اتفاق قریه بت خاک 92 جدید التشکیل

 698 سالم چهاراهی داوود خان 92 جدید التشکیل

 699 حضرت عمر فاروق قریه بت خاک 92 جدید التشکیل

 700 موالنا شرف الدین بین بالک اول و دوم 92 جدید التشکیل

الک چهاردهمب 92 جدید التشکیل  701 اتفاق 

 702 احمد آباد بالک نهم 92 جدید التشکیل

 703 امام بخاری سرک بت خاک 92 جدید التشکیل

 704 سردار عالم قریه بت خاک 92 جدید التشکیل



 705 المدینه بالک یازدهم 92 جدید التشکیل

 706 زین بن ثابت قریه بت خاک 92 جدید التشکیل

اهی محبسچهار 92 جدید التشکیل  707 اتفاق 

 708 حضرت بالل بالک هفتم 92 جدید التشکیل

 709 امام اعظم بالک نهم 92 جدید التشکیل

9۴بالک  92 جدید التشکیل  710 محمدیه 

99بالک  92 جدید التشکیل  711 ابو حنیفه 

 712 قلعه نو قلعه قاضی 92 جدید التشکیل

 713 شاه آغا قلعه قاضی 92 جدید التشکیل

ید التشکیلجد  714 حنیفه دوغ آباد 93 

 715 انچی باغبانان انچی باغبانان 93 جدید التشکیل

 716 ابوطلحه دوغ آباد 93 جدید التشکیل

 717 اویس قرنی دوغ آباد 93 جدید التشکیل

 718 محمد مطصفی ص دوغ آباد 93 جدید التشکیل

 719 خلفای راشیدین گوالیی سینما 93 جامع

گاه دانشایست 93 جامع  720 ابراهیم خلیل هللا 

 721 سرور کاینات متصل هوتل پروان 93 جامع

 722 پنجصد فامیلی داخل پارک 93 جامع

 723 عبدهللا ابن عباس گوالیی پارک حصه سه 93 جامع

 724 اما اعظم گوالیی پارک خوجه بغرا 93 جامع

 725 حضرت یونس متصل مکتب بیدل 93 جامع

اتفاقایستگاه  93 جامع  726 اسماعیل ذبیح هللا 

 727 قبا شرق پنجصد فامیلی 93 جامع

 728 ذید بن ثابت" حاجی رضا " زیارت خواجه بغرا 93 جامع

 729 نبوی ایستگاه سعادت حصه سه 93 جامع

 730 ساالر شهید احمد شاه مسعود مارکیت دوم 93 جامع

 731 حضرت یعقوب لیسه مریم 93 جامع

د فامیلیشرق پنجص 93 جامع  732 سردار عالم 

 733 ابراهیم ادهم شرق پنجصد فامیلی 93 جامع

 734 حضرت یوسف لب جر 93 جامع

 735 محمد حنیفه غازی گوالیی خواجه بغرا 93 جامع

 736 خواجه صفای ولی مارکیت اول 93 جامع

 737 خیرالبشر سرک پنج 93 جامع

 738 سعد ابن ابی وقاص سرک سوم 93 جامع

 739 امام غزالی حصه دوم 93 جامع

 740 خواجه عبدهللا انصاری گوالیی پارک 93 جامع

 741 شاه نقشبند ایستگاه دانش 93 جامع

 742 موالناجاللدین عقب هنگر ها 93 جامع



 743 حضرت خضر سه راهی 93 جامع

 744 محمد حنیفه غازی سرای باقی خواجه بغرا 93 غیر جامع

مقصود شاه سید سه راهی 93 غیر جامع  745 

 746 امام قطیبیه لب جر 93 غیر جامع

 747 حضرت خضر سفید سه راهی 93 غیر جامع

 748 سردار مدینه سرک ششم پروژه جدید 93 غیر جامع

 749 حضرت نوح پل خواجه بغرا 93 غیر جامع

 750 حضرت سلیمان سرک سوم پروژه جی 93 غیر جامع

ین ابدال ولیبابا حس گوالیی سینما 93 غیر جامع  751 

 752 ابوهریره خواجه بغرای قدیم 93 غیر جامع

 753 سلمان فارس عقب ملی بس 93 غیر جامع

 754 بی بی دستی خواجه بغرای قدیم 93 غیر جامع

 755 محمدیه خواجه بغرا دوجمپه خواجه بغرا 93 غیر جامع

یباالی هدیره پنجصر فامیل 93 غیر جامع  756 امام زوفر 

معغیر جا  757 آدم صفی هللا شرق پنجصر فامیلی 93 

 758 سلطان بایزید بسطامی سرک دو خواجه بغرا 93 غیر جامع

 759 حضرت عمر بن خطاب عقب گارد خواجه بغرا جدید 93 غیر جامع

 760 اصحاب کهف خواجه بغرای جدید 93 جدید التشکیل

 761 خاتم االنبیا شهرک مواد مخدر 93 جدید التشکیل

التشکیل جدید  762 جاللدین شهید سرک موتر فروشی قصبه 93 

یباالی هدیره پنجصد فامیل 93 جدید التشکیل  763 احمد شاه مسعود 

 764 مولوی فقیر احمد سرک دوم زیر گارد 93 جدید التشکیل

 765 امام الطحاوی سرک سوم زیر گارد 93 جدید التشکیل

یباالی هدیره پنجصد فامیل 93 جدید التشکیل  766 خالد بن ولید 

 767 خواجه محی الدین چشتی متصل زیارت خواجه بغرا 93 جدید التشکیل

 768 حضرت ادریس شهرک احمد شاه مسعود 93 جدید التشکیل

 769 حضرت اسماعیل پل خواجه بغرا 93 جدید التشکیل

 770 خاتم االنبیا شهرک ملی قصبه 93 جدید التشکیل

کامازتصدی چار  93 جدید التشکیل  771 سیدالشهدا امیر حمزه 

 772 حضرت عمر فاروق شهرک گلوبل 93 جدید التشکیل

 773 جامع اقصی شهرک گلوبل 93 جدید التشکیل

 774 حضرت بالل باالی هدیره پنجصدفامیلی پانزده جدید التشکل

 775 حضرت حنظله چهار راهی پنجصد فامیلی پانزده جدید التشکل

 776 حضرت یوسف و جمپه خواجه بغراد پانزده جدید التشکل

 777 حضرت خضر متصل اطفائیه پانزده جدید التشکل

 778 جابر انصار خواجه بغرا جدید پانزده جدید التشکل

 779 حذفیه خواجه بغرا جدید پانزده جدید التشکل

 780 ابوحنیفه شهرک گلوبل پانزده جدید التشکل



 781 یاسحضرت ال عقب  جکشن پانزده جدید التشکل

 782 قبا خواجه بغرا قدیم پانزده جدید التشکل

 783 خاتم االنبیا عقب مل بس خواجه بغرا پانزده جدید التشکل

 784 سردار عالم قلعه زمان خان درار کوچه شانزده جامع

 785 اتفاق باالیی سرک بال قلعه زمان خان شانزده جامع

 786 ب انصاریابو ایو قلعه زمان خان لب دریا شانزده جامع

 787 مکروریان مارکیت شانزده جامع

 788 نوراهدا مکروریان کهنه شانزده جامع

 789 قلعه مالیم استگاه ده خدایداد شانزده جامع

 790 ابو عبیده قلعه زمانخان شانزده جامع

 791 ابوزر غفاری سمنت خانه عقب غوند شانزده جامع

 792 قبا سمنت خانه شانزده جامع

 793 عمر عادل سمنت خانه شانزده جامع

 794 سلمان فارس کوچه پنجشیریها شانزده جامع

 795 حضرت محمد مصطفی مکروریان اول شانزده غیرجامع

 796 سفیده ده خدایداد ده خدایداد شانزده غیرجامع

 797 نعمانی قلعه شورا شانزده غیرجامع

 798 موی مبارک قریه موی مبارک ده خدایداد شانزده غیرجامع

 799 پنج پیران پنجشیر قلعه زمانخان لب دریا شانزده غیرجامع

 800 خواجه سبز پوش استگاه ده خدایداد شانزده غیرجامع

 801 نواباد خدایداد )نورالم ( سرک باال ده خدایداد شانزده غیرجامع

 802 سعادت قلعه زمانخان شانزده غیرجامع

 803 رت محمد مصطفیحض سمنت خانه شانزده غیرجامع

 804 هزار بیک استگاه اخیرده خدایداد شانزده غیرجامع

 805 مردان غیب قلعه زمانخان شانزده غیرجامع

 806 حضرت عثمان نواباد ده خدایداد شانزده غیرجامع

 شانزده غیرجامع
نواباد سرک پاین قلعه 

 807 محمدیه قلعه زمان خان زمانخان

 شانزده غیرجامع
ک پاین قلعه نواباد سر

 808 محمدیه قلعه زمان  خان زمانخان

 809 خواجه احمد مکه شهرک خراسان شانزده غیرجامع

 810 قلعه احمد خان گوالنی قلعه زمان خان شانزده غیرجامع

 811 زیر بلندده خدایداد ده خدایدا شانزده جدید التشکل

 812 ابو حنیفه غازی سمنت خانه نو اباد شانزده جدید التشکل

 813 ویس قرنی سمنت خانه شانزده جدید التشکل

 814 حضرت بالل کوچه سپتیک شانزده جدید التشکل

 815 گل بیک ده خدایداد قریه داخدایداد شانزده جدید التشکل

 816 عبدالمجید خان نو اباد قلعه شورا شانزده جدید التشکل



 817 دیقابوبکر ص استگاه اخیر سرک باالقلعه شانزده جدید التشکل

 818 امام اعظم نواباد ده خدایداد شانزده جدید التشکل

 819 حضرت عمر فاروق شهرک خراسان شانزده جدید التشکل

 820 خالد بن ولید سرک باال قلعه زمانخان شانزده جدید التشکل

 821 زید بن ثابت سرک باال قلعه زمان خان شانزده جدید التشکل

 822 شیخ عبدالقادر جیالنی دور سازیکوچه تن شانزده جدید التشکل

 823 امام اعظم سرک بال شهرک خراسان شانزده جدید التشکل

 824 چهاریار کبار شهرک خراسان شانزده جدید التشکل

 825 الکویتی پروژه جدید شانزده جدید التشکل

 826 ابوحنیفه تهیه مسکن هفده هم جامع

 827 ده کیپک نو اباد ده کیپک هفده هم جامع

 828 حضرت عثمان غنی سرکوتل هفده هم جامع

 829 شهرک پولیس داخل شهرک هفده هم جامع

 830 حضرت یونس نواباد سرای شمالی هفده هم جامع

 831 خواجه فوالد ولی نواباد سرای شمالی هفده هم جامع

 832 تهیه مسکن تهیه مسکن هفده هم جامع

 833 ابوزر غفاری سرای شمالی هفده هم جامع

 834 امام اعظم سرای شمالی هفده هم جامع

 835 حضرت سلیمان تهیه مسکن هفده هم غیر جامع

 836 سرای شمالی نواباد سرای  شمالی هفده هم غیر جامع

 837 معاذبن جبل نواباد سرای شمالی هفده هم غیر جامع

 838 اتفاق سرکوتل سرکوتل هفده هم غیر جامع

 839 خواجه نعمت هللا الیسرای شم هفده هم غیر جامع

 840 حضرت بالل سرکوتل هفده هم جدید التشکل

 841 حکیم سنایی نواباد سراس شمالی هفده هم جدید التشکل

 842 بی بی مریم سرکوتل هفده هم جدید التشکل

 843 احمدشاه مسعود سرکوتل هفده هم جدید التشکل

 844 چهاریار کبار شهرک ذاکرین هفده هم جدید التشکل

 845 امام اعظم سرکوتل هفده هم جدید التشکل

 846 ابوبکر صدیق باالکوه ده کیپک هفده هم جدید التشکل

 847 عمر فاروق شهرک کامیاب هفده هم جدید التشکل

 848 عبدالواحد شهید شهرک ذاکرین هفده هم جدید التشکل

 849 حضرت محمدص شهرک طالیی هفده هم جدید التشکل

 850 سلمان فارس فامیلی09 هفده هم جدید التشکل

 851 ابراهیم خیل هللا شهرک رفاه هفده هم جدید التشکل

 852 امام اعظم سرکوتل هفده هم جدید التشکل

 853 ابوبکرصدیق شهرک ذاکرین هفده هم جدید التشکل

 854 احمدمجتبی شهرک ادره گل هفده هم جدید التشکل



 855 مدیمح تهیه مسکن هفده هم جدید التشکل

 856 خاتم االنبیا شهرک صفا هفده هم جدید التشکل

 857 مارشال محمد قسیم فهیم شهرک صلح هفده هم جدید التشکل

 858 ابوبکر صدیق ذخیره تیل بادام باغ هفده هم جدید التشکل

 859 عماربن یاسر سرک بوستان هفده هم جدید التشکل

 860 ت عمر فاروقحضر شهرک جالل الدین هفده هم جدید التشکل

 861 سرور کاینات شهرک طالیی هفده هم جدید التشکل

 862 خلفای راشد الدین عقب قصر لباس هفده هم جدید التشکل

 863 بی بی  عایشه صدیقه سرک بوستان هفده هم جدید التشکل

 864 حضرت داود تانگ تیل خورشید هفده هم جدید التشکل

 865 شاه اولیا شهرک وحدت هفده هم جدید التشکل

 866 نبوی ص قلعه پلچرخی نوزدهم جدید التشکل

 867 (4سناتور جنت گل ) هده جالل آباد نوزدهم جدید التشکل

 868 حضرت بالل مهاجر آباد پلچرخی نوزدهم جدید التشکل

 869 (5سناتور جنت گل ) هده جالل آباد نوزدهم جدید التشکل

 870 اتورجنت گل خانمرحوم سن پلچرخی نوزدهم جدید التشکل

 871 امام اعضم باال جوی بیست جدید التشکل

 872 قباء حسین خیل پلچرخی بیست ویک جدید التشکل

 873 عید گاه مالتوره خیل قریه توره خیل بیست ویک جدید التشکل

 874 سناتورجنت گلخان پروژه جنت گل خان بیست ویک جدید التشکل

 875 حاجی غالم صدیق ت گل خانپروژه جن بیست ویک جدید التشکل

 876 نبوی ص هارون آباد پلچرخی بیست ویک جدید التشکل

 877 دارالعلوم پروژه جنت گل خان بیست ویک جدید التشکل

 878 اما االنبیا پلچرخی بیست ویک جدید التشکل

 879 سید جمال الدین حسین خیل بیست ودو جدید التشکل

 بیست ودو جدید التشکل
جنت گل واقع  شفاخانه

 880 الجاج سناتور جنت گل خان اول بگرامی

 بیست ودو جدید التشکل
شفاخانه جنت گل واقع 

 818 مودالجاج سناتور جنت گل خان  بگرامی

 

 

 

 

 

 

 



 جدول تثبیت مساجد غیر رسمی نواحی شهر کابل

 شماره  اسم مسجد موقعیت مسجد نوعیت مسجد  ناحیه مربوطه
 1 ذر وزیرگ کوچه وزیر جامع اول

 2 حضرت بالل گذر آهنگری جامع اول

 3 حاجی عبدالرحیم تیمور شاهی جامع اول

 4 سفید صندوق سازی گذر صندق سازی جامع اول

 5 امام اعظم ابوحنیفه کوچه بارانه تندور سازی جامع اول

 6 غوث اعظم شوربازار جامع اول

 7 حضرت داوود گذر آهنگری جامع اول

 8 مال غالم ال غالمگذر م جامع اول

 9 بلند کاللی ها دروازه الهوری جامع اول

 10 میر واعظ کابلی گذر بارانه جامع اول

 11 تندور سازی گذر تندور سازی جامع اول

 12 گل دسته تنور سازی جامع اول

 13 اچکزایی ها گذر اچکزایی ها غیر جامع اول

 14 مستانشاه کابلی کوچه کتاب فروشی غیر جامع اول

 15 خواجه روشنایی عاشقان و عارفان غیر جامع اول

 16 خواجه خوردک شور بازار غیر جامع اول

 17 کرنیل لطیف کوچه خرابات غیر جامع اول

 18 اچکزایی های اوسط گذر اچکزایی ها غیر جامع اول

 19 علی رضا خان گذر علی رضا غیر جامع اول

 20 گذر وزیر گذر وزیر غیر جامع اول

 21 خالد بن ولید چنداول غیر جامع ولا

 22 جوی دمگاه  غیر جامع اول

 23 سیف الملوک کوچه بارانه غیر جامع اول



 24 نور زایی ها باغ علی مردان غیر جامع اول

 25 شمعریز ها کوچه شمعریز ها غیر جامع اول

 26 شاه لقا پهلوی درمسال غیر جامع اول

 27 ریهاگد دروازه الهوری غیر جامع اول

 28 موچی پرک گذر کاللی ها غیر جامع اول

 29 حاجی عبدالرحمن پارک زرنگار جامع دوم

 30 ده غوچک ده افغانان جامع دوم

 31 شاه نقشبند لب سرک اندرابی غیر جامع دوم

 32 اتفاق غوربندی ها باالی کوه نخاس غیر جامع دوم

 33 زرگل نذرانی سالنگ وات غیر جامع دوم

 34 فارمسی داخل فارمسی جوی شیر یر جامعغ دوم

 35 سرای بینی نزار جاده سالنگ وات غیر جامع دوم

 36 حضرت داوود قوای مرکز غیر جامع دوم

 37 چوب فروشی آریانا قوای مرکز غیر جامع دوم

 38 ابوبکر صدیق کوه تلویزیون غیر جامع دوم

 39 رسول مقبول ص مقابل اطفایه غیر جامع دوم

 40 مسجد صدیق عمر داخل مارکیت صدیق عمر غیر جامع دوم

 41 سید مجنون شاه مقابل وزارت خارجه غیر جامع دوم

 42 مارکیت شاه محمد پیلوت عقب قندهار مارکیت غیر جامع دوم

 43 مسجد خیر خواه داخل مارکیت خیرخواه غیر جامع دوم

 44 تمسجد سالم مارکی قوای مرکز مقابل آرشیف غیر جامع دوم

 45 حضرت عثمان جاده نادر پشتون غیر جامع دوم

 46 مارکیت فاروقی سرک بهارستان غیر جامع دوم

 47 مارکیت اتفاق جاده نادر پشتون غیر جامع دوم

 48 مارکیت روز غرب کارته آریانا غیر جامع دوم

 49 پنگانی ها گذر اندرابی غیر جامع دوم



 50 محمد علم شهید وی شیرکوچه نل باالی کوه ج غیر جامع دوم

 51 سید جالل دوم باالی کوه نو آباد ده افغانان غیر جامع دوم

 52 بابا کیدانی فروشگاه غیر جامع دوم

 53 حضرت عثمان بن عفان سرک دوم دهمزنگ جامع سوم

 54 ابوبکر صدیق مخزن آب جامع سوم

 55 نبوی کارته سخی کارته سخی جامع سوم

 56 سلمان فارس کارته سخی تپه خاکی جامع سوم

 57 رحمت اللعالمین بری کوت جامع سوم

 58 اتفاق نبوی گردنه دوم سخی جامع سوم

 59 مرحوم غالم علی پل آرتل جامع سوم

 60 خیرالبشر سفید بغل کوه دهمزنگ جامع سوم

 61 میران پادشاه زیارت دهمزنگ جامع سوم

 62 وکیل دادخدا گردنه سخی جامع سوم

 63 شیخ محمد روحانی دهمزنگ جامع سوم

 64 چای فروشی ها عقب سیلو جامع سوم

 65 شیخ احمد زاهد داخل پوهنتون جامع سوم

 66 زید بن ثابت عقب سیلو جامع سوم

 67 حضرت عثمان سرکوه علی آباد جامع سوم

 68 ابراهیم خلیل نوآباد دهمزنگ جامع سوم

 69 عغیر جام حضرت کرخ عقب بریکوت غیر جامع

 غیر جامع
باالی کوه 

 دهمزنگ
 70 غیر جامع حضرت ادریس

 غیر جامع
مقابل سید جمال 

 الدین
 71 غیر جامع شیخ معروف کرخی

 غیر جامع
ریاست 

 ترانسپورت
 72 غیر جامع داخل ترانسپورت



 73 غیر جامع عبدالطیف گاللی دهمزنگ غیر جامع

 74 غیر جامع مدینه العلم  غیر جامع

 غیر جامع
وچه دوم ک

 دهمزنگ
 75 غیر جامع صفا پالزا

 76 غیر جامع مارکیت محب زاده دهمزنگ غیر جامع

 77 غیر جامع وزارت زراعت کارته سخی غیر جامع

 غیر جامع
گدام های 

 دهمزنگ
 78 غیر جامع سر مخزن

 79 جامع میر سیف الدین آغا نود فامیلی جامع

 جامع
سرک هفت پروان 

 سوم
 80 جامع ایشان صاحب

 81 جامع ملک زمان برکی شهر آرا جامع

 غیر جامع
سرک اول 

 انصاری
 82 غیر جامع ابوذر غفاری

 جامع
بالک های کلوله 

 پشته
 83 جامع محمد مصطفی ص

 غیر جامع
داخل مارکیت 

 ترکاری
 84 غیر جامع بهترین مخلوقات

 جامع
بالک های جدید 

 کلوله پشته
 85 جامع ربانی زاده

 جامع
وزه چهارراهی ح

 چهارم
 86 جامع زید بن ثابت

 87 جامع یوسف نذرانی انحصارات جامع

 88 جامع حاجی چمن پروان سوم جامع

 89 عبدهللا بن مسعود انگور باغ جامع چهارم

 90 ابوبکر صدیق زور آباد جامع چهارم



 91 روکی شهید سرتپه شهر آرا غیر جامع چهارم

 92 وححضرت ن عقب هوتل شام پاریس جامع چهارم

 93 خاتم النبیین عقب هوتل قصر کابل جامع چهارم

 94 ابوبکر صدیق پروان سوم غیر جامع چهارم

 95 نجیب زراب قوای مرکز جامع چهارم

 96 شهدای جهاد مقابل سفارت پاکستان جامع چهارم

 97 محمد مصطفی ص چهارراهی پروان سوم جامع چهارم

 98 عصمت هللا حاجی عقب مارکیت ارتزاقی جامع چهارم

 99 امیر حمزه شهدا قلعه جرنیل جامع پنجم

 100 رحمن بابا ایستگاه مکتب نیاز بیک جامع پنجم

 101 عثمان بن عفان قلعه واحد جامع پنجم

 102 فضل الهی نوآباد خواجه جم جامع پنجم

 103 عمر فاروق خواجه جم ولی جامع پنجم

 104 ها میدانی کوچه مکتب دیوان بیگی جامع پنجم

 105 اقصی قلعه واحد 29کوچه  جامع پنجم

 106 عمر فاروق دیوان بیگی جامع پنجم

 107 ابوبکر صدیق قلعه جرنیل جامع پنجم

 108 حضرت بالل مکتب اسپین کلی جامع پنجم

 109 حکیم سنایی لب جر دیوان بیگی جامع پنجم

 110 عمر فاروق دو راهی قرغه جامع پنجم

 111 وردک بابا ن بیگیدیوا جامع پنجم

 112 ابوبکر صدیق ده عربان قرغه جامع پنجم

 113 خالد بن ولید قلعه کاشف جامع پنجم

 114 سرور کِاینات حصه جیم خوشحال خان جامع پنجم

 جامع پنجم
عقب تپه فامیلی های چهارراهی 

 قمبر
 115 ابراهیم خلیل هللا



 116 عمر بن الخطاب قلعه کاشف جامع پنجم

 117 تقوا قلعه جرنیل جامع مپنج

 118 عمر فاروق قلعه واحد جامع پنجم

 119 حضرت عثمان لب سرک بازار افشار جامع پنجم

 120 امام ابو یوسف قلعه دیوان بیگی جامع پنجم

 121 حاجی حیات هللا مقابل سیلوی مرکز جامع پنجم

 122 شید مبارک دیوان بیگی جامع پنجم

 123 حضرت بالل عه جرنیلایستگاه قل جامع پنجم

 124 بی بی حاجی قلعه کاشف جامع پنجم

 125 سخی شاه مردان لب جر قلعه کاشف جامع پنجم

 126 امام اعظم باغ داوود جامع پنجم

 127 قلعه نجارا دیوان بیگی جامع پنجم

 128 حضرت بالل لب زیارت ده مبارک قلعه واحد جامع پنجم

 129 سحضرت ان نیاز بیک جامع پنجم

 130 عمر فاروق قلعه کاشف جامع پنجم

 131 خواجه دالور ولی خوشحال خان جامع پنجم

 132 محمد رسول هللا اسین کلی جامع پنجم

 133 حضرت عثمان قلعه وزیر جوار پارک جامع پنجم

 134 حکیم سنایی عقب سرای هراتی جامع پنجم

 135 حضرت نبوی ص فامیلی های چهارراهی قمبر جامع پنجم

 136 امام ابو حنیفه لب جر نوآباد چهارراهی قمبر جامع پنجم

 137 حنظله قریه فاضل بیگ جامع پنجم

 138 دارالقرآن لب سرک خواجه جم جامع پنجم

 139 ابوبکر صدیق جوار کاریز آبرسانی جامع پنجم

 140 شهدا لب سرک خواجه جم جامع پنجم

 141 هنه خماری هاک عقب تانک تیل دیوان بیگی جامع پنجم



 142 محمدیه اتفاق کوچه قلعه واحد جامع پنجم

 143 شیخ محمد روحانی عقب چهاردهی سنتر جامع پنجم

 144 ابوبکر صدیق عقب موتر فروشی کمپنی جامع پنجم

 145 پشه یی پغمانی ها دیوان بیگی جامع پنجم

 146 خضر بابا قریه دیوان بیگی جامع پنجم

 147 بی بی فاطمه الزهرا جم کوچه کلینیکخواجه  جامع پنجم

 148 شاه خراسان قلعه واحد  

 جامع پنجم
 

 قلعه کاشف
 

 

 149 امام اعظم

 150 عمر فاروق عقب زیارت خواجه جم جامع پنجم

 151 مرستون داخل مرستون جامع پنجم

 152 نورانی قلعه واحد جامع پنجم

 153 بهادریه موتر فروشی کمپنی جامع پنجم

نجمپ  154 المدینه عقب تپه خواجه جم جامع 

 155 امام اعظم بازار کمپنی  پنجم

 156 گدی ها خواجه جم ولی جامع پنجم

 157 چهار یار محمد  ص پل دوم قلعه واحد جامع پنجم

 158 شان اسالم عقب بالک هاب شاداب ظفر جامع پنجم

 159 حضرت بالل کندزی ها دیوان بیگی جامع پنجم

 160 شمس المدارس عقب آبرسانی معجا پنجم

 161 خلفای راشدین ایستگاه مکتب نیاز بیک جامع پنجم

 162 سرورکاینات کوچه قلعه کاشف جامع پنجم

 163 قلعه دیوان بیگی قریه دیوان بیگی جامع پنجم

 164 حاجی یعقوب قریه نیاز بیک جامع پنجم

 165 حضرت بالل نو آباد فاضل بیک جامع پنجم

 166 چهار یار کبار کوچه سید ها جامع پنجم

 167 حضرت عثمان عقب سرای پغمان جامع پنجم

 168 شاه مردان قریه علی خان جامع پنجم

 169 قلعه ناظر وردک ها عقب خانه طوفان جامع پنجم

 170 وردگ ها عقب سرای هراتی جامع پنجم

 171 ابو حنیفه لب دریای نیاز بیک جامع پنجم

 172 نبوی   ص لخوی فاضل بیکب جامع پنجم

 173 سرور کاینات فاضل بیک جامع پنجم

 174 نو آباد هزار بز ها قسمت جیم خوشحالخان غیر رسمی پنجم



 175 ویس قرن دیوان بیگی غیر رسمی پنجم

 176 عمر فاروق کوچه نانوایی غیر رسمی پنجم

 177 حضرت عثمان لب دریا دیوان بیگی غیر رسمی پنجم

 178 باقی به هللا خواجه جمع یر رسمیغ پنجم

 179 حضرت اسماعیل کهنه کاریز خواجه جمع غیر رسمی پنجم

 180 معوذ بن معاذ پروژه ریگ ریشن غیر رسمی پنجم

 181 قبا عقب گدام های کمپنی غیر رسمی پنجم

 182 امام اعظم لب دریا ریک ریشن غیر رسمی پنجم

 183 لیل هللاابراهیم خ فاضل بیک غیر رسمی پنجم

 184 عبدهللا ابن مسعود عقب موتر فروشی غیر رسمی پنجم

 185 حاجی بهادر خان جوار لیسه سپین کلی غیر رسمی پنجم

 غیر رسمی پنجم
داخل سرای مقابل چهار دهی 

 بزنس سنتر
 التقوا

186 

 187 فواد شهید موتر فروشی کمپنی غیر رسمی پنجم

 غیر رسمی پنجم
بلی بازار بالک های نجیب کا

 افشار
 حضرت یوسف

188 

 189 نیک محمد شریعتی سر تخت قرغه غیر رسمی پنجم

 190 سیف الدین ده عربان قرغه غیر رسمی پنجم

 191 مسجد داخل بالک های رهایشی مقابل پوهنتون دعوت غیر رسمی پنجم

 192 اتفاق قلعه کاشف قلعه کاشف غیر رسمی پنجم

 193 8مسجد داخل فرقه  سر تخت قرغه غیر رسمی پنجم

 194 حضرت محمد مصطفی  ص سر کاریز کمپنی جامع پنجم

 195 قلعه شیر خان شهرک فیصل جامع ششم

 196 غوث الثقلین قلعه بهادر خان جامع ششم

 197 حضرت بالل قلعه بدل جامع ششم

 198 نو آباد سر آسیاب سر آسیاب جامع ششم

 199 قلعه اسفند یار اسفند یار جامع ششم

 200 سر آسیاب سر آسیاب جامع ششم

 201 مدرسه قلعه رحیم قلعه رحیم جامع ششم

 202 محمد مصطفی سناتوریم جامع ششم

 203 ابوبکر صدیق انچی جامع ششم

 204 قلعه مسلم قلعه مسلم جامع ششم

 205 محمد مصطفی عالوالدین جامع ششم

 206 عبدالواحد عالوالدین جامع ششم

 207 خواجه سبز پوش عالدالدین عغیر جام ششم

 208 خواجه طواف قلعه مسلم غیر جامع ششم

 209 خاتم النبییین قلعه مسلم غیر جامع ششم

 210 ابوبکر صدیق قلعه سرخ غیر جامع ششم



 211 خواجه فیض قلعه خواجه فیض غیر جامع ششم

 212 سید رسول آغا گل باغ غیر جامع ششم

 213 قرن ویس تیلگراف غیر جامع ششم

 214 نو آباد بهادر خان قلعه بهادر ان غیر جامع ششم

 215 شهید عبدالغفور قلعه مسلم غیر جامع ششم

 216 بی بی فاطمه الزهرا عالوالدین غیر جامع ششم

 217 اوسط بهادر خان قلعه بهادر خان غیر جامع ششم

 218 ابوبکر صدیق قلعه رحیم غیر جامع ششم

 219 عمر فاروق مسلمقلعه  غیر جامع ششم

 220 عمر عادل نو آباد قلعه مسلم غیر جامع ششم

 221 ابوبکر صدیق سر آسیاب غیر جامع ششم

 222 مدرسه قلعه مسلم قلعه مسلم غیر جامع ششم

 223 بی بی خدیجه کبرا قلعه مسلم غیر جامع ششم

 224 سید جال الدین چهار قلعه غیر جامع ششم

 225 ابوبکر صدیق هچهار قلع غیر جامع ششم

 226 صهیب رومی کارته سه غیر جامع ششم

 227 قلعه عطا جای رییس غیر جامع ششم

 228 عمر فاروق چهار قلعه غیر جامع ششم

 229 قلعه در محمد قلعه الف غیر جامع ششم

 230 مدرسه چهار قلعه قلعه الف غیر جامع ششم

 231 مال حسن کوچه زمینس غیر جامع ششم

ر جامعغی ششم  232 عر فاروق عالوالدین 

 233 امیر حمزه گل خانه غیر جامع ششم

 234 قبا گل خانه غیر جامع ششم

 235 پاچا صاحب گل خانه غیر جامع ششم

 236 عمر فاروق سر کاریز غیر جامع ششم

 237 ابوبکر صدیق قلعه وزیر غیر جامع ششم

 238 احمد مختار کوچه قلعه وزیر غیر جامع ششم

مشش  239 ابو حنیفه چهار قلعه غیر جامع 

 240 قلعه دوست محمد خان چهار قلعه جامع هفتم

 241 حنظله بازار ده دانا جامع هفتم

 242 بین ده ده دانا جامع هفتم

 243 محمد مصطفی سناتوریم جامع هفتم

 244 خیر البشر تنی کوت جامع هفتم

 245 جلیل قندی چهلستون جامع هفتم

 246 نعمان بی ثابت جای رییس جامع هفتم

 247 محمد حسن خان پل حسن جامع هفتم

 248 مدیر عنایت هللا سرک ده مراد خان جامع هفتم



 249 حضرت علی پل حسن جامع هفتم

 250 حضرت یوسف چهلستون جامع هفتم

 251 ایمه اعزام ده دانا جامع هفتم

 252 حاجی شریف چهلستون جامع هفتم

 253 چوب فروش ها ناده دا جامع هفتم

 254 نبوی   ص ده دانا جامع هفتم

 255 حسن بصری قلعه اسفندیار جامع هفتم

 256 ابو بکر صدیق عقب باغ بابر جامع هفتم

 257 خدیجه الکبرا ده دانا جامع هفتم

 258 امام اعظم کوه چهلستون جامع هفتم

 259 حضرت بالل لب دریا چهلستون جامع هفتم

 260 سید المرسلین وه مال بزرگک جامع هفتم

 261 موالنا یعقوبی قلعه لوگری جامع هفتم

 262 ابو حنیفه ریشخور جامع هفتم

 263 قلعه جمعه خان قلعه جمعه خان جامع هفتم

 264 نبوی  ص قلعه لوگری جامع هفتم

 265 ده قلندر ده دانا جامع هفتم

 266 ایوب خان مینه ایوب خان مینه جامع هفتم

تمهف  267 خلفای راشدین نو آباد قلعه فتوح جامع 

 268 عمر بن خطاب سرک نو جامع هفتم

 269 عمر فاروق کوه تنی کوت جامع هفتم

 270 محمد مصطفی سرک کوتل چهلستون جامع هفتم

 271 امام اعظم سلطان پادشاه جامع هفتم

 272 احمدیه قلعه فتوح جامع هفتم

 273 مال بزرگ واصل آباد جامع هفتم

 274 قلعه غیب هللا قلعه غیب هللا جامع هفتم

 275 حضرت حمزه قلعه غیب هللا جامع هفتم

 276 بی بی مستوره قلعه میرشکار جامع هفتم

 277 ابو هریره چهلستون جامع هفتم

 278 فخری واصل آباد جامع هفتم

 279 عبدالرحمن بن عوف چهلستون جامع هفتم

 280 مراد خان ده ده مراد خان جامع هفتم

 281 محمد مصطفی لیسه حبیبه جامع هفتم

 282 حاجی نصرت چهلستون جامع هفتم

 283 امام ابوحنیفه سرک نو جامع هفتم

 284 محمد مصطفی کوچه لندریها جامع هفتم

 285 آقاعلی شمس آقاعلی شمس جامع هفتم

 286 الفالح نوبرچه جامع هفتم



 287 انحاجی محمد ام لب دریا جامع هفتم

 288 سردارانبیا دوغ اباد جامع هفتم

 289 قلعه غیب هللا قلعه غیب هللا غیرجامع هفتم

 290 ابوبکرصدیق خواجه نور غیرجامع هفتم

 291 خواجه ابونصرپادشاه کوچه غوربندی ها غیرجامع هفتم

 292 حضرت بالل کوه برشنا کوت غیرجامع هفتم

 293 حضرت بالل کوه بزرگ غیرجامع هفتم

 294 اصحاب کهف دره الیم ریشخور غیرجامع هفتم

 295 اتفاق اسالمی واصل آباد غیرجامع هفتم

 296 اسماعیل ذبیح هللا دشت پدوله غیرجامع هفتم

 297 عمربن خطاب عالوالدین غیرجامع هفتم

 298 حاجی خیل چهلستون غیرجامع هفتم

 299 میرواعظ کابلی چهمن میرواعظ غیرجامع هفتم

 300 خواجه عبدهللا  انصار فرقه ده دانا غیرجامع تمهف

 301 بامیانی ها کوه برشنا کوت غیرجامع هفتم

 302 ابراهیم خیل هللا قعله هرجل غیرجامع هفتم

 303 حصرت علی قلعه لوگری ها غیرجامع هفتم

 304 خیرالبشر چهلستون غیرجامع هفتم

 305 عمر فاروق ریشخور غیرجامع هفتم

 306 محمدی کوه واصل آباد رجامعغی هفتم

 307 سنگی واصل آباد غیرجامع هفتم

 308 حضرت زبیر باغ بابر غیرجامع هفتم

 309 عبدالرحیم کوچه جنگلک غیرجامع هفتم

 310 تنی کوت صغیر کوه تنی کوت غیرجامع هفتم

 311 خدیجه الکبرا ده دانا غیرجامع هفتم

 312 امام اعظم کوه چهلستون غیرجامع هفتم

 313 ابوایوب انصاری ریشخور غیرجامع هفتم

 314 شهید حشام ریشخور غیرجامع هفتم

 315 ابوبکرصدیق قلعه فتو غیرجامع هفتم

 316 عبدالرحمن ده دانا غیرجامع هفتم

 317 امام اعظم قلعه لوگری ها غیرجامع هفتم

 318 اتحادیه گذرگاه کوه یخدان غیرجامع هفتم

 319 حضرت حمزه ه غیب هللاقلع غیرجامع هفتم

 320 انصار هللا قلعه غیبی غیرجامع هفتم

 321 میر کابلی سرک نو غیرجامع هفتم

 322 میان چی چهلستون غیرجامع هفتم

 323 نه برجه نه برجه غیرجامع هفتم

 324 شاه رسول تپه چهلستون غیرجامع هفتم



 325 بابای ادم قلعه غیبی غیرجامع هفتم

 326 خالد بن ولید کوه مال بزرگ عغیرجام هفتم

 327 حضرت محمد مصطفی کوه تنی کوت غیرجامع هفتم

 328 مقبره سرک ده مرادخان غیرجامع هفتم

 329 قبا قلعه میرا غیرجامع هفتم

 330 قلعچه خمدان خمدان جامع هشتم

 331 عثمان غنی شهدا صالحین جامع هشتم

 332 حضرت علی تپه دافع هوا جامع هشتم

 333 حضرت علی سرک سوم کارته نو جامع هشتم

 334 نقشبندیه کارته نو جامع هشتم

 335 امیر حمزه کارته نو جامع هشتم

 336 دستوخیل تپه دستوخیل جامع هشتم

 337 قبا قلعه حشمت خان جامع هشتم

 338 حضرت بالل تپه دستوخیل جامع هشتم

 339 حضرت صاحب سرتپه ذخیره آب جامع هشتم

 340 عمر فاروق حیات آباد جامع تمهش

 341 سرور کاینات قلعه حشمت خان جامع هشتم

 342 احمدشاه مسعود سیاه سنگ جامع هشتم

 343 حضرت بالل سرک اول جامع هشتم

 344 ابراهیم خیل هللا دافع هوا جامع هشتم

 345 سرور کاینات فامیلی هلی نساجی جامع هشتم

 346 محمدی دافع هوا جامع هشتم

 347 سرور کاینات ۳۳سرک  جامع هشتم

 348 عثمان غنی تپه ده خدایداد جامع هشتم

 349 حضرت بالل چمن قلعچه جامع هشتم

 350 حضرت اسحاق قلعچه جامع هشتم

 351 ابوبکرصدیق شهدا صالحین جامع هشتم

 352 خواجه حضر شهدا صالحین جامع هشتم

 353 عمر فاروق سرک سوم کارته نو جامع هشتم

 354 حضرت محمدص قلعه نو قلعچه جامع هشتم

 355 ابوبکرصدیق نواباد مسجد اتفاق جامع هشتم

 356 حضرت دادوود قلعه برقی جامع هشتم

 357 حضرت عمار بن یاسر والیتی جامع هشتم

 358 جامع قبا عقب ابرسانی جامع هشتم

 359 سرور کاینات پل سفید جامع هشتم

 360 عکاشه یقلعه برق جامع هشتم

 361 گذر سیاه سنگ سرک نو کارته نو جامع هشتم

 362 ابوبکرصدیق تپه دستوخیل جامع هشتم



 363 حضرت بالل سرک سوم شاه شهید جامع هشتم

 364 قندهاری ها قلعه حشمت خان جامع هشتم

 365 معاذ بن جبل قلعه حشمت خان جامع هشتم

 366 بامهتر الم با سرک دهم کارته نو جامع هشتم

 367 محمد مصطفی ص کارته نو جامع هشتم

 368 قلعه مال قریه نیازی قریه نیازی جامع هشتم

 369 عثمان غنی تپه شهدای صالحین جامع هشتم

 370 حضرت بالل قلعه صاحب زاده جامع هشتم

 371 خلفای راشد الدین قلعه صاحب زاده جامع هشتم

 372 امیر حمزه رحمن مینه جامع هشتم

 373 عمر فاروق پارک های صنعتی جامع همن

 374 ابوبکرصدیق قلعه علی مردان جامع نهم

 375 ابوبکرصدیق قابل بای جامع نهم

 376 میا عمر پکتیاکوت جامع نهم

 377 قبا هود خیل جامع نهم

 378 رحمانی لبسرک هودخیل جامع نهم

 379 حاجی هزار گل هودخیل جامع نهم

 380 محمد مصطفی ص باسقلعه میر ع جامع نهم

 381 نصرهللا خیل هود خیل جامع نهم

 382 عمر فاروق مهاجر اباد لکن خیل جامع نهم

 383 حضرت بالل قلعه چمن قابل بای جامع نهم

 384 حضرت محمد مصطفی سه راهی بنائی جامع نهم

 385 کندک مهارت های خاص حربی پوهنتون جامع نهم

 386 ع دولتیمطب مکروریان دوم جامع نهم

 387 صوفی محمد امین پکتیاکوت جامع نهم

 388 قلعه ذکریا بنائی جامع نهم

 389 حضرت بالل سرک نو جامع نهم

 390 ابوبکرصدیق هود خیل جامع نهم

 391 زر هدار ۴فاملیهای قوای  زرهدار ۴قوی  جامع نهم

 392 ابوحنیفه قلعه گل باز جامع نهم

وتقلعه حبیب یکه ت جامع نهم  393 قلعه حبیب 

 394 ثمرخیل یکه توت جامع نهم

 395 مولوی ریان کوچه دوم پارکهای صنعتی جامع نهم

 396 مسجد دومنزله کوچه دوم پارکهای صنعتی جامع نهم

 397 عثمان غنی داخل مرکز تعلیمی جامع نهم

 398 حضرت عمر داخل مرکز تعلیمی جامع نهم

زرهدار ۴ای قوای فامیله داخل فامیلی ها جامع نهم  399 

 400 قوماندانی تحرکات لب سرک چل چرخی جامع نهم



 401 جنت گل باراز پل چرخی جامع نهم

 402 نوآباد قلعه وزیر قلعه وزیر جامع نهم

 403 عثمان غنی فامیلهای پل چرخی جامع نهم

 404 مدرسه رحمانیه پکتیا کوت جامع نهم

میر حمزهشهید ا قریه مال محمدبابا جامع نهم  405 

 406 مرحوم محمد عمر خان شش درک جامع نهم

زرهدار 93قوای  جامع نهم  407 عمر فاروق 

 408 بنوی ص قلعه حاجی افضل غیرجامع نهم

 409 امام اعظم داخل گمرک غیرجامع نهم

 410 تنگی پل چرخی تالشی پل چرخی غیرجامع نهم

 411 حضرت بالل هودخیل غیرجامع نهم

معغیرجا نهم  412 زید بن ثابت لب سرک بیبی مهرو 

 413 میر محمود بی بی مهرو غیرجامع نهم

 414 ریدی گل بابا هودخیل غیرجامع نهم

 415 خالد بن ولید هودخیل غیرجامع نهم

 416 حضرت بالل خواجه رواش غیرجامع نهم

 417 امام اعظم زن آباد پلچرخی غیرجامع نهم

فاروقعمر  ده سبزی ها غیرجامع نهم  418 

 419 حاجی حمیدو بابا هود خیل غیرجامع نهم

 420 سلیمان خیل هودئ خیل غیرجامع نهم

 421 حذیفه قلعه وزیر یکه توت غیرجامع نهم

 422 قاری نیک محمد قلعه وکیل غیرجامع نهم

 423 پمپ استیشن یکه توت غیرجامع نهم

 424 کاروان باشی ششدرک غیرجامع نهم

خل قاضی پالزادا غیرجامع نهم  425 قاضی پالزا 

 426 امام اعظم خواجه رواش غیرجامع نهم

 427 پمپ استیشن برادران اخندزاده هودخیل غیرجامع نهم

 428 چنار لب سرک پل چرخی حلقوی غیرجامع نهم

 429 ابوحنیفه غازی کوچه اول دو سرکه میدان غیرجامع نهم

 430 حاجی اقبال خواجه رواش غیرجامع نهم

 431 عبدهللا بن عباس مکروریان سوم غیرجامع نهم

 432 حاجی انور هود خیل غیرجامع نهم

 433 عمر فاروق نوآباد هودخیل غیرجامع نهم

 434 معاذهللا خیل قابل بای غیرجامع نهم

 435 حضرت عمر داخل استره محکمه غیرجامع نهم

صارخواجه عبدهللا       ان داخل حربی پوهنتون غیرجامع نهم  436 

 437 سرورکاینات مکروریان دوم غیرجامع نهم

 438 حاجی بسم هللا لب سرک پکتیاکوت غیرجامع نهم



 439 نبوی ص مکروریان چهارم غیرجامع نهم

 440 احمد شاه مسعود لب سرک ششدرک غیرجامع نهم

 441 حضرت بالل حبش داخل افسوتر غیرجامع نهم

ی ولیخواجه زنبو پکتیا کوت غیرجامع نهم  442 

 443 حاجی شفیق سرک پل چرخی غیرجامع نهم

 444 حضرت حمزه مندوی شرقی غیرجامع نهم

 445 مدرسه پل چرخی غیرجامع نهم

 446 حضرت یوسف مکروریان سوم جامع دهم

 447 حضرت یحی چمندی چهارقلعه جامع دهم

 448 حضرت نوح تپه آبادقلعه خاطر جامع دهم

منیتعقب دروازه ا جامع دهم  449 دارالسالم 

متره میدان 88لب سرک  جامع دهم  450 ابو حنیفه 

 451 امام ابو حنیفه داخل قریه چهار قلعه جامع دهم

 452 ابراهیم خلیل هللا قلعه خیاط بیبی مهرو جامع دهم

 453 مسجد قلعه فتح هللا سرک چهارم قلعه فتح هللا جامع دهم

ن ثابتنعمان ب سرتپه بی بی مهرو جامع دهم  454 

 455 گذر نور سرتپه قلعه موسی جامع دهم

 456 حضرت محمد مصطفی نوآباد قلعه موسی جامع دهم

 457 خالد بن ولید زیر سرک تپه قلعه خاطر جامع دهم

 458 امام حسن سرتپه بی بی مهرو جامع دهم

 459 خان زمان کوچی های قصبه جامع دهم

متره سلیم کاروان 88سرک  جامع دهم  460 چهار یار کبار 

 461 شاه نقشبند عقب فاز اول شهرک اریا جامع دهم

 462 حضرت یعقوب سرک سه تایمنی جامع دهم

 463 شیرپور عقب ریاست حج جامع دهم

 464 فیض نور سلیم کاروان جامع دهم

 465 احمد خیل عقب برج برق چهار قلعه جامع دهم

نصارخواجه عبدهللا ا کوچه شاه سمند جامع دهم  466 

 467 اسماعیل ذبیح هللا گذرطاهری چهار قلعه جامع دهم

 468 ابوبکر صدیق خواجه رواش جامع دهم

 469 حضرت محمد ص سرگردنه وزیر اکبرخان جامع دهم

 470 حضرت هاروون سرتپه قلعه خاطر جامع دهم

 471 ناصری ها سرتپه قلعه خاطر غیرجامع دهم

ترفروشیهای قصبهاتحادیه مو قصبه غیرجامع دهم  472 

 473 امیر حمزه زیرتپه قلعه موسی غیرجامع دهم

 474 حضرت محمد رسوالهلل تپه بی بی مهرو غیرجامع دهم

 475 ابوبکر صدیق زیرتپه قلعه خاطر غیرجامع دهم

 476 داخل وزارت صحت عامه وزارت صحت عامه غیرجامع دهم



 477 حضرت بالل شرکت رایل غیرجامع دهم

یرجامعغ دهم  478 تکبیر شفاخانه رایل 

 479 خیرالبشر داخل میدان هوایی غیرجامع دهم

 480 حضرت عمر فاروق چهارقلعه وزیرآباد غیرجامع دهم

 481 سلمان فارس بالک های سلیم کاروان غیرجامع دهم

 482 داخل حوزه حوزه دهم غیرجامع دهم

 483 قندهاری ها بی بی مهرو غیرجامع دهم

امعغیرج دهم  484 سیتی پالزا شهرنو 

 485 داخل زیارت بغل کوه قصبه غیرجامع دهم

 486 امام رضای غریب سرک قلعه نجار غیرجامع دهم

 487 حضرت یوسف شهرک موالنا جامع یازدهم

 488 حضرت یعقوب شهرک موالنا جامع یازدهم

 489 ابراهیم خلیل هللا شهرک موالنا جامع یازدهم

موالناشهرک  جامع یازدهم  490 محمد رسول هللا 

 491 شمس تبریز شهرک موالنا جامع یازدهم

باالی قبرها 393 جامع یازدهم  492 المجاهد الدین 

 493 صوفی عیسی سرتپه حصه اول جامع یازدهم

 494 امیر حمزه داخل هزاره بغل جامع یازدهم

 495 چهار یار کبار هزاره بغل جامع یازدهم

دوکانغرب شش  جامع یازدهم  496 محمدیه 

 497 امام اعظم تپه اتفاق تپه سادات جامع یازدهم

 498 اصحاب کهف تپه سادات جامع یازدهم

 499 حضرت بالل تپه سادات جامع یازدهم

393دامنه کوه  جامع یازدهم  500 محمد مصطفی 

 501 خاتم االنبییا نوآباد پروژه جدید جامع یازدهم

ت نوححضر پروژه جدید جامع یازدهم  502 

 503 خلفای راشدالدین سرک شتل جامع یازدهم

29کوچه  جامع یازدهم  504 ابراهیم میربچه کوت 

 505 حضرت علی دامنه کوه تپه سادات جامع یازدهم

 506 حضرت سلیمان زیر هزاره بغل جامع یازدهم

 507 عمر فاروق شهرک صداقت جامع یازدهم

بارچهار یار ک شهرک صداقت جامع یازدهم  508 

 509 ابوبکر صدیق سرای شمالی غیرجامع یازدهم

 510 عمر ابن خطاب شهرک گل خانه غیرجامع یازدهم

 511 نوساز شهرک موالنا غیرجامع یازدهم

 512 چشمه شهرک موالنا غیرجامع یازدهم

 513 اصحاب کهف تپه حصه اول غیرجامع یازدهم

 514 حضرت بالل تپه حصه اول غیرجامع یازدهم



 515 حضرت دواد سه راهی انجیرک غیرجامع یازدهم

393باالی کوه  غیرجامع یازدهم  516 حضرت ذکریا 

 517 ابوبکر صدیق نواباد پروژه جدید غیرجامع یازدهم

جامع یازدهم  518 عمرفاروق پروزه جدید باالی کوه غیر

جامع یازدهم  519 خلفای راشدین رسک شتل غیر

جامع یازدهم  520 خواجه عبدالصمد ه مریمبازار لیس غیر

جامع یازدهم  521 فیصل بازار لیسه مریم غیر

جامع یازدهم  522 بی بی عایشه صدیقه قلعه نجارها غیر

جامع یازدهم ت عیل 583باالی کوه  غیر  523 حضر

جامع یازدهم  524 امیر حمزه 583باالی کوه  غیر

جامع یازدهم  525 غالم حیدر خان داخل لیسه غیر

جامع یازدهم  526 فیصل داخل مارکیت فیصل غیر

جامع یازدهم  527 مسجد پروابر  داخل مارکیت پروان  غیر

جامع یازدهم  528 عرفان  داخل مارکیت عرفان   غیر

جامع یازدهم  529 بریایل داخل مارکیت بریایل غیر

جامع یازدهم  530 زمزم داخل مارکیت زمزم  غیر

جامع یازدهم  531 شام مدینه  ن  داخل مارکیت شام شبا غیر

جامع یازدهم  532 الخلیج داخل مارکیت خلیج  غیر

جامع یازدهم  533 خراسان  خراسان  غیر

جامع یازدهم  534 مسجد  داخل مخزن سنگ  غیر

جامع یازدهم  535 ابراهیم خلیل هللا  باالی تپه سادات زیرکار  غیر

جامع دوازدهم  ر خیل  قریه شینه  غیر  536 حسیر

جامع دوازدهم   537 اقیص  قریه شینه  غیر

جامع دوازدهم   538 عمر قاروق  قریه شینه  غیر

جامع دوازدهم   539 امام ابوحنیفه  قریه شینه  غیر

جامع دوازدهم   540 نبوی )ص( قریه شینه  غیر

جامع دوازدهم   541 اسماعیل ذبیح هللا  قریه شینه  غیر

جامع دوازدهم   542  ابوذر غفاری قریه شینه  غیر

ت صاحبها  قریه بت خاک  جامع  دوازدهم   543 حضر

 544 غوث العظم دستگیر   قریه بت خاک جامع  دوازدهم 

ر  قریه بت خاک  جامع  دوازدهم   545 خاتم النبیر

 546 تقوا  قریه شینه  جامع  دوازدهم 

 547 ویس قربر  قریه شینه  جامع  دوازدهم 

 548 ابوبکر صدیق  د قریه مسلم آبا جامع  دوازدهم 

ت عثمان  ارزان قیمت  جامع  دوازدهم   549 حضر

 550 امام اعظم  ارزان قیمت  جامع  دوازدهم 

ت خضر  ازان قیمت  جامع  دوازدهم   551 حضر

ت داوود ع بالک هفتم جامع  دوازدهم   552 حضر

 553 االسالمیه  بالک هفتم  جامع  دوازدهم 

 554 خالد بن ولید  زدهم بالک یا جامع  دوازدهم 

 555 خاتم االنبیا  چهارایه ماموریت  جامع  دوازدهم 

 556 احمد زی  بالک یازدهم  جامع  دوازدهم 

جامع دوازدهم  ت بالل  قریه بت خاک  غیر  557 حضر

جامع دوازدهم   558 رسور کاینات  قریه بت خاک  غیر



جامع دوازدهم   559 ویس قربر بابا  قریه بت خاک  غیر

جامع دوازدهم   560 رسدار عالم  قریه بت خاک  غیر

دهم ز  561 خلفای راشدین شهرک رسالت  جامع   سی 

دهم  ر  562 ابوبکر صدیق  اونچی باغبانان  جامع  سیر

دهم  ر  563 عارفان  پل دوم قلعه واحد  جامع  سیر

دهم  ر  564 مسجد سفید  قلعه صابر  غیر جامع  سیر

دهم  ر  565 امام اعظم  ه چتگر قری غیر جامع  سیر

 566 عبدهللا بن عمر  عقب انگر ها  غیر جامع   پانزده

 567 حاجی عبدالرب  کوچه چهارده شهرک احمد شاه مسعود  جامع  پانزده 

ت بالل  عقب تانک تیل قسیم  جامع  پانزده   568 حضر

 569 قرلق  عقب انگر ها  جامع  پانزده 

 570 مویس کلیم هللا  غرا رس پل خواجه ب جامع  پانزده 

 571 سید زیور الدین  داخل خواجه بغرا قدیم  جامع  پانزده 

 572 ذین العابدالدین بیمار  رسک دانش  جامع  پانزده 

 573 مسجد سفید  خواجه بغرا قدیم  جامع  پانزده 

مسجدی  ایستگاه اخیر خراسان  جامع  پانزده   574 میر

ت عمر    جامع  پانزده   575 فاروق متصل مسجد خالد بن ولید  حضر

ه پنچصد فامییل  جامع  پانزده   576 ابو حنیفه  باالی حضیر

البشر  خواجه بغرا  غیر جامع  پانزده   577 خیر

 578 امام اعظم  متصل پنجصد فامییل  غیر جامع  پانزده 

 579 محمدی  عقب پوسته کچالو  غیر جامع  پانزده 

 580 زید بن ثابت  قب مسجد رسدار عالم ع غیر جامع  پانزده 

ت یعقوب  باالی کوه پنجصد فامیل جامع  پانزده   581 حضر

 582 خاتماالنبیا متصل مسجد سفید جامع پانزده 

 583 امام اعظم  عقب هنگر های وزیرآب جامع  پانزده 

ین عالم  باالی کوه پنجصد فامیل غیر جامع  پانزده   584 بهیر

 585 امیر حمزه باالیکوپنجصد فامیل   جامع پانزده 

ت الیاس  خواجه بغرا قدیم  جامع  پانزده   586 حضر

ت شعیب  زیرکوه شهرک خراسان  جامع  پانزده   587 حضر

 588 خراسان  رسک نهم خراسان  جامع  پانزده 

 589 قوماندان مرزامحمد  شهرک احمد شاه مسعود  جامع  پانزده 

 590 شاه اولیا  هم شهرک خراسان جامع رسک دو  جامع پانزده 

 591 ابوحنیفه غازی  خواجه بغرا جدید  غیر جامع  پانزده 

#NAME? ت ابوبکرصدیق  باالکوه شهرک خراسان   جامع  592 حضر

 593 طوطاخیل  قلعه زمان خان  جامع  شانزده 

جامع شانزده   594 ابوزرغفاری  رسک باال قلعه زمانخان  غیر

 595 نقشبندی  شهرک خراسان  امع ج شانزده 

 596 محمد مصطفر  قلعه زمان خان  جامع  شانزده 

 597 ابوبکر صدیق  رسک باال قلعه زمانخان   جامع  شانزده 

 598 امام بخاری  شهرک خراسان باال  جامع  شانزده 

 599 حصارک فقیر هللا  ده خدایداد رس تپه  جامع  شانزده 

 600 لغمابر ها   خراسان  شهرک جامع  شانزده 

 601 کوچه عیل رضا  قلعه زمان خان  جامع  شانزده 

 602 حیات آباد  بغل تپه ده خدایداد  جامع  شانزده 

جامع شانزده  شهرک خراسان  غیر  603 خالد بن ولید  اخیر



جامع شانزده   604 رسور کاینات  ده خدایداد  غیر

جامع شانزده   605 عظم امام ا ده خدایداد  غیر

جامع شانزده  ستابر  غیر  606 ابو حنیفه  قیی

جامع شانزده   607 امام بن مکرین  شهرک خراسان  غیر

جامع شانزده   608 رسول اکرم )ص( شهرک خراسان  غیر

جامع شانزده  ت عمر بن خطاب  کوچه تندورسازی غیر  609 حضر

جامع شانزده   610 المدینه  رسک باال قلعه زمانخان   غیر

جامع شانزده   611 معراج النبی )ص( قلعه زمان خان  غیر

جامع شانزده  ر پوشویل  ده خدایداد  غیر  612 خواجه سیی

جامع شانزده  ر هللا  شهرک خراسان  غیر  613 امیر

جامع شانزده   614 ابوزرغفاری  قلعه زمان خان  غیر

جامع شانزده   615 ویس قرن  ده خدایداد  غیر

جامع شانزده   616 نوآباد موسیه  نطقه نوآباد م غیر

جامع شانزده  ر  قلعه شورا  غیر  617 حسنیر

 618 شیخ عبدالقادر جیالبر  عقب تانک تیل میل بس جامع پانزدهم

 619 محمد مصطفر  فامییل 355اخیر بالک های  جامع پانزدهم

 620 امیر حمزه سیدالشهدا متصل خالد بن ولید جامع پانزدهم

جامع پانزدهم البشر  خاجه بغرای جدید غیر  621 خیر

جامع پانزدهم  622 اتفاق متصل پوسته کچالو غیر

 623 حکیم ثناب   متصل خواجه بغرا جامع پانزدهم

 624 نوراالسالم چارایه شهید جامع پانزدهم

 625 رسورعالم ایستگاه اخیر پروزه جدید جامع پانزدهم

جامع پانزدهم  626 گل آغا لب جر شهرک میل غیر

جامع نزدهمپا  627 سلطان محمود شهرک موتد مخدر غیر

 628 امام مسلم باالی هدیره پنجصد فامییل جامع پانزدهم

ت حنظله رسک چهار خواجه بغرا جامع پانزدهم  629 حضر

جامع پانزدهم ت بالل پوسته کچالو 7مخزن آب رسک غیر  630 حضر

 631 ابراهیم خلیل هللا نوآباد ده کیپک جامع شانزدهم

خوار نو آباد قلعه زمان خان جامع انزدهمش  632 نبوی )ص( زیارت ششیر

خواه بابا نوآباد رسک باال جامع شانزدهم  633 پش شیر

الم بابا رسک باال جامع شانزدهم  634 مهیر

ت عمر فاروق کوچه تندورسازی جامع شانزدهم  635 حضر

 636 خالدبن ولید رستپه اخیر ده خدایداد جامع شانزدهم

ستابر ها جامع نزدهمشا ر قیی  637 امام اعظم بیر

 638 میاه فقیر هللا ده خدایداد جامع شانزدهم

 639 نوراالسالم ایتگاه اخیر رسک باال جامع شانزدهم

ت عثمان ده خدایداد جامع شانزدهم  640 حضر

ت عمرفاروق قلعه زمانخان مردان غیب جامع شانزدهم  641 حضر

 642 ت باللحضر  پل پادشاه جامع شانزدهم

 643 ابوهریره  قلعه زمانخان غیر جامع شانزدهم

 644 خاتم االنبیا رستپه قلعه زمان خان غیر جامع شانزدهم

 645 نبوی )ص( رستپه نوآباد قلعه زمان خان غیر جامع شانزدهم

ت عیل رستپه کوتل جامع هفدهم  646 حضر

ت محمد )ص( شهرک وحدت جامع هفدهم  647 حضر

الناس شهرک پامیر چهارم عجام هفدهم  648 خیر



 649 ایشان صاحب توپدره ده کیپک جامع هفدهم

 650 محمد )ص( شهرک طالب   جامع هفدهم

ه کامیاب جامع هفدهم ت بالل چهل میر  651 حضر

خانه جامع هفدهم  652 امام بخاری کوتل خیر

 653 حاجی محمد جان شهرک رفاه جامع هفدهم

 654  دادمحمدحاجی  87ناحیه  جامع هفدهم

 655 ابراهیم خلیل هللا شهرک ذاکرین جامع هفدهم

یزی کارته بوستان جامع هفدهم  656 شمس تیی

 657 عثمان غبر  تپه رادار جامع هفدهم

 658 کفشان چشمه کوتل جامع هفدهم

 659 شیث ع نوآباد بادامباغ جامع هفدهم

 660 حاجی اقا محمد رسک بوستان کابل جامع هفدهم

خانه جامع همهفد  661 عمرفاروق کوتل خیر

ه مارشال جامع هفدهم  662 ابراهیم خلیل هللا رسکم چهل میر

خانه جامع هفدهم  663 امام اعظم رسکوتل خیر

خانه جامع هفدهم  664 شیخ عبدالقادر جیالبر  رسکوتل خیر

 665 قبا شهرک نجات جامع هفدهم

خانه جامع هفدهم البشر  کوتل خیر  666 خیر

 667 قبا رسک بوستان کابل جامع هفدهم

ه مارشال کوچه  غیر جامع هفدهم  668 جابر احمد 81رسک چهل میر

 669 قبا رسکوتل غیر جامع هفدهم

ت یونس دامنه کوتل جامع هفدهم  670 حضر

ت داوود ع شهرک صلخ جامع هفدهم  671 حضر

 672 ابراهیم خلیل هللا دشت چمتله جامع هفدهم

ت نوح رک پامیر شه غیر جامع هفدهم  673 حضر

 674 ابوبکر صدیق شهرک ذاکرین جامع هفدهم

ت یقوب شهرک کامیاب جامع هفدهم  675 حضر

خانه جامع هفدهم ت بالل  رسکوتل خیر  676 حضر

 677 ابراهیم خلیل هللا شهرک طالب   جامع هفدهم

ه مارشال کوچه  جامع هفدهم  678 عمرفاروق 1رسک چهل میر

 679 عمرفاروق نجاتشهرک  جامع هفدهم

 680 میر مسجدی 83شهرک کامیاب کوچه  جامع هفدهم

 681 محمد )ص( دشت چمتله جامع هفدهم

 682 عمرفاروق شهرک رفاه جامع هفدهم

 683 امام اعظم 81شهرک وحدت کوچه  جامع هفدهم

 684 عمربن خطاب کاربر نچات جامع هفدهم

 685 امام ابوحنیفه چشمه کوتل جامع هفدهم

 686 ابوبکر صدیق شهرک کامیاب جامع هفدهم

 687 عمار ین یارس شهرک بوستان جامع هفدهم

 688 ابوبکر صدیق نوآباد ده کیپک جامع هفدهم

 689 عمرفاروق زورآباد جامع هفدهم

 690 حنظله تانک تیل یکستار غیر جامع هفدهم

 691 ایوب علبه سالم رسکوتل کوچه حمام جامع هفدهم

 692 جابر احمد شهرک صلح معجا هفدهم

 693 عمر بن خطاب جکشن برق جامع هفدهم



 694 عمرفاروق شهرک  طالب   جامع هفدهم

 695 ابوحنیفه سمت غرب چشمه کوتل جامع هفدهم

 696 اصحاب کف کوچه سنگ معدن غیر جامع هفدهم

ت زبیر  دتمنه کوتل غیر جامع هفدهم  697 حضر

ت بالل مقابل حوزه جامع هفدهم  698 حضر

 699 قرباغها نوآباد غیر جامع هفدهم

 700 ابوبکر صدیق داخل رسک کوتل جامع هفدهم

ت بالل شهرک وحدت جامع هفدهم  701 حضر

 702 عبدهللا ابن عباس تانیک یکستار غیر جامع هفدهم

 703 امام ربابر  شهرک وحدت جامع هفدهم

ت بالل رسکوتل جامع هفدهم  704 حضر

 705 شاه نقشبند کوچه اتفاق غیر جامع هفدهم

 706 خاتم انبیا کوچه  اتفاق غیر جامع هفدهم

 707 خاتم انبیا شهرک ذکراین جامع هفدهم

 708 هللا پاک نوآباد غیر جامع هفدهم

 709 ابراهیم خلیل هللا نوآباد جامع هفدهم

 710 بهزادی ها رسکوتل جامع هفدهم

 711 ابراهیم خلیل هللا شهرک وحدت جامع هفدهم

 712 ویس قرن رسکوتل جامع هفدهم

 713 مصطفر  شهرک طالب   جامع هفدهم

 714 مرحوم نور احمد رسکوتل غیر جامع هفدهم

 715 ابوبکر صدیق شهرک کامیاب جامع هفدهم

 716 ویس قرن شهرک پامیر  جامع هفدهم

 717 باباویل رسکوتل غیر جامع هفدهم

 718 شاه مردان شهرک پامیر  جامع هفدهم

 719 ابوبکر صدیق شهرک ذکراین جامع هفدهم

 720 ابوزر غفاری فامیل05   جامع هفدهم

ر  شهرک ازاد خان جامع هفدهم  721 سعدالمرسلیر

 722 محمد یوسف شهرک پامیر  جامع هفدهم

 723 ابراهیم خلیل هللا شهرک مارشال جامع هفدهم

 724 صدیق اکیی  شهرک آزاد جامع هفدهم

ت عیل شهرک صلح جامع هفدهم  725 حضر

 


