
ولداسم

کابلعبدالمنانعبدالغنیDWRO1701/9/1384موسسه بازسازی دره وال1

 سرک لیسه نادریه متصل کلپ حیدری 2کابل ناحیه 

0799307031 / 079306515

ایمیل ندارد

کابلمحمد باقرذبیح هللاMESAA1828/9/1384کمک های تعلیم میدی برای افغانستان2

کابل مرکز صحی جیف منزل دوم 

0700292095

messa_ afg@ yahoo .com

کابلعنایت هللاعزت هللاRSA20517/9/1384خدمات بازسازی برای افغانستان3

کابل - 03ناحیه  - 15خانه نمبر -  سیلو 05سرک 

0700298199 / 0700283946

ایمیل ندارد

کابلمیرزا سعیدقمرالدینSOH21017/9/1384موسسه بازسازی سهرابی4

مزار شریف -04منزل - جوزجان مارکیت - جاده مسعود شهید - 01ناحیه 

0700505834 /0700502041

ایمیل ندارد

ننگرهارفقیر محمدعبدالملکWDPA2981384/10/14موسسه پروگرام های انکشافی زنان برای افغانستان5

والیت ننگرهار چهاراهی مرستون 

0786411401

wdpa0001@ yahoo .com

کابلمحمد حیدرغالم علیORAPA3001384/10/14 موسسه برای تحقیق و تحلیل پالیسی های افغانستان6

 2 قعله وکیل ایستگاه سرویس خانه 9کابل ناحیه 

0700222021

ali.mohammad .ali@ gmail.com

کابلعبدالصبورپلوشهAWTDO33228/10/1384موسسه تربیوی و انکشافی برای زنان افغان7

 قعله نجارها الی گوالئی سینما خیرخانه 11کابل ناحیه 

0799328834

palwashasaboori@ yahoo .com

ننگرهارمحمد ولیظاهر نظریAVDA3811384/11/12موسسه داکتران رضا کار افغان8

2-  ریگ شاه مردان خانه 6 ناحیه دوم شهر جالل آباد سرک 

0799203003

ایمیل ندارد

کابلدوست محمدعبدالعزیزAFS3891384/11/12موسسه خیریه کمک به زارعین9

43ناحیه دهم، سرک سوم، خانه نمبر - کابل 

0202211847 و 0700287124

afsazizoria@ gmail.com

afs876@ yahoo .com

کابلدولتبسم هللاRSDO39119/11/1384موسسه بازسازی و توسعه اجتماعی10

 144 گوالیی مهتاب قلعه خانه 13کابل ناحیه 

0778843431 - 0794330880

besmillah .jahed2007@ yahoo .com

کابلجانعلیمحمد حامدDCSA42226/11/1384انکشاف جامعه مدنی افغانستان11

25 دهبوری سرک دال دهبوری خانه 3والیت کابل ناحیه 

dcsafghanis tan@ gmail.com

0700228627 - 0799300875

کابلعبدالمنانمحمد الدینBCO51521/12/1384موسسه خیریه باختر12

کابل- 1606خانه -  سرک والیت 2کابل ناحیه 

0799206385 - 0799206386

b .c .o_ organization@ yahoo .com

کابلغالم حسینمحمد مهدیAWCP5192/2/1385مؤسسه همکاران زنان و اطفال افغانستاان13

کابل- ناحیه ششم شاروالی  -12نکبر خانه - کوچه سمنتی - پل جمهوریت 

0797035050 - 0782419175

mahdi412@ yahoo .com

کابلمیر حسینحاجی محمد انورKACIA55714/2/1385مؤسسه خیریه خیرالبشر14

رضایی مارکیت- 03کارته - پل سرخ  - 06ناحیه 

0799015300 -0202500748

ایمیل ندارد

کابلعبدالخالقعبدالمقسودMKDRO8681385/9/16موسسه بازسازی و انکشافی مشعل خراسان15

کابل - حصه سوم  خیرخانه 

0799315973

ایمیل ندارد

جوزجانشاه مراد قلبی بی ظریفهADOA9941386/4/21موسسه انکشافی افغانستان برای افغانها16

والیت جوزجان ؛ عقب قصر دوستم

0799007256

ایمیل ندارد

کابلعبدالحمیدمحمد فهیمANPO13051387/9/28موسسه مشارکت ملی افغانستان17

267 خانه 4 سرک 3کابل کارته 

0799390078 

 -npo_ org@ yahoo .com

کابلسید مخمد حسینسید ابراهیمHPO132303/11/1387موسسه انکشا ف صحت18
125 ، سرک شوری ، خانه 03 ، کارته 06ناحیه 

0799249753

cedo.afg@gmail.com  - 0700287279-0706005023کابل کوچه ناحیه ، کوته سنگی کابلمحمد ولیمحمد جمیلCEDO13821388/1/27موسسه توانمندی وانکشاف جامعه19

کابللعل جاننجیب هللا نیازیSAEDAO14281/27/1388موسسه انکشاف اقتصاد پایدار برای افغان ها20

3079ناحیه ششم، سرک عالوالدین، خانه نمبر - کابل 

0773450075 و 0797220536

saeda .org@ gmail.com

کابلگل امیرشاه جهانROAWV14991388/6/17موسسه بازتواني قربانیان جنگ افغانستان21

 3 سرک 8کابل ناحیه 

799475362

roawv .org@ gmail.com

کابلعنایت هللااكرام الدینNSCSO151123/7/1388موسسه اجتماعي خیریه ملت در بهبود22
 لب جر اپارتمان 11کابل ناحیه 

 - Rahmani232223@ gmail.com-0797676434-0700233310

بلخعبدالهاديعبدالقیومOESD152523/7/1388موسسه اقتصادي و انكشاف اجتماعي23

 504والیت بلخشریف ناحیه جاده موالنا جاللدین بلخی خانه نمبر 

0799840047

Qbassam@ gmail.com

بغالنغالم سخيشیر اقاOSCAT155219/9/1388موسسه فعالیت هاي اجتماعي و فرهنگي طالیه داران24
- Tlalyadar@gmail.com - 0772475835 - 38 سرک آغاخان خانه 2بغالن ناحیه 

0700709098

 Ab.qayum - 116والیت غور ناحیه مرکز سرک لیسه سلطان عالوالدین خانه غورعبدالعزيزعبدالقيومDROC170627/3/1389موسسه بازسازي و انكشافي در كشور25

azizi@ gmail.com -0798101805-0703536719

122 سرک ده خواجه خانه 5قندهار ناحیه کندهارعبدالكريممحمد حنيفFNO177431 / 4 /1389موسسه فردانوين26

auto_786anjib@yahoo.com - 0799862170-0775922488 -1والیت پکتیاناحیه پکتیاسيد محمد ظاهرسيد نجيب هللاAYTO178825/6/1389موسسه تخنيكي جوانان افغان27

خ   (1397-1396)لست موسسات داخیل که یط دوسال متواتر   به بعد منحل شناخته شده اند30/7/1398راپور فعالیت ارائه نکرده اند و  از تاری    

تاریخ ثبتشماره ثبتمخففاسم موسسهشماره

موقعیت دفترمرکزی شهرت

موسسه 

حین ثبت وراجستر

 آدرس دفتر،شماره تماس ونشانی ایمیل موسسه

 در داخل افغانستان



 - Hanefi2008@yahoo.com - 610 شهیدی خانه 3تخار ناحیه تالقان سرک تخارمحب ا هللاسالم الدين حنيفيPHDO180125/6/1389موسسه صلح وانكشاف بشري28

0700731668 -0787908099

کندزصالح الدین(رسولی  )حفیظ هللا SSOBF185615/9/1389موسسه خدما ت اجتماعی برای اینده بهتر29
 -648 قسمت ا لف شهرک سردره خانه نمبر5والیت کندز ناحیه

hafiz_ rasuly2007@ yahoo .com - 0799162089 - 0786310207

jalali_gulf@yahoo.com - 0700974242 415  مقابل  تانک تیل شهرنو خانه 4ناحیه کابلسید عبدهللانیلوفرYECO189529/10/1389موسسه خدمات اجتماعی تعلیم وتربیه و زراعت30

بامیانعبدالطیفهالل الدینSLMIO196429/10/1389موسسه انیستوت تنظیم پا یدار زمین31
-helal.musadiq@helvetas.org- 0795233010والیت بامیان  نزدیک پوهنتون بامیان 

0773741960

لوگرسالم گلمحمد شفیعRDASO208124/1/1390اتحاد خدمات انكشاف دهات32
- rdaso2011@gmail.comوالیت لوگر سرک کابل گردیز خان آقا اپارتمان منزل دوم 

0786800873

rsfstta@yahoo.com- 0786690690 - 422ناحیه هشتم سرک سوم خانه کابلنقیب هللارفعت هللاIDO21304/3/1390موسسه ابتکارات برای انکشاف33

0795094032 - 52 خانه نمبر 2  سرک 3والیت فاریا ب ناحیه فاریابفیض محمدشفیقهNWSO21684/3/1390موسسه حما یت از زنان  نیا زمند34

فاریابا بو سعیدسید احمدKCSDO22021 / 4 / 1390موسسه  انکشاف فرهنگی و اجتماعی کورش35
- jawid-sadid@hotmail.com  عقب  شفا خانه ملکی 3والیت فا ریاب ناحیه 

0799271251 -0795502555

کندزغالم حیدرپا کیزهCWCAO22061 / 4 / 1390موسسه همکاری با زنان  و اطفا ل افغانستان36
 - pakeeza_hoidary@yahoo.comوالیت کندز  سرک پوهنتون مقا بل لیسه دختران

0799203784

0700670616 - 441  چوک مد د  میرویس مارکیت  خانه 1والیت کندهار ناحیه کندهارعبدالرزاقعبداالحدARESO22175/5/1390موسسه  برای پیشرفت مردم و کمک افغانستان در قریه37

dsaruo-2011@yahoo.com - 078+835010 - 3 سرک اول خانه 3ناحیه کابلسید آغاجان آ غاDSARUO22695/5/1390موسسه خدماتی انکشافی یرای  افغان ها در شهر  و دهات38

کابلعبدالواحدعبدالشکورJPAO22755/5/1390موسسه عدالت وصلح  در افغانستان39
- Mahjoor_a@yahoo.com سرک  انصا ری بین سرک اول ودوم منزل سوم 4ناحیه 

0785400850

0787935978 -202402814 گوالئی سینما متصل مکتب اقراء 11ناحیه کابلحسین احمدنظیفهSCBO229416/6/1390موسسه بلند بردن ضروریا ت و ظرفیت های جامعه40

zuhra.azimi@gmail.com - 0778458574 - 38 خانه نمبر 2والیت فاریاب ناحیه فاریابمحمد ظاهرزهرهYLO236913/9/1390موسسه آموزشی یولدوز41

zulhijahabibi@yahoo.com - 0700336930والیت کندهار ناحیه اول سرک چوک کابل سید جبیب شاهذالحجهANDO239813/9/1390د افغان سحو دنوی هیلی موسسه42

feridunilham@gmail.com- 0788886991 - 1والیت جوزجان مرکز شهر پروژه جوزجانقلچمغفرتSRECO242021 / 10 / 1390موسسه آموزشی خدماتی وفرهنگی سلطان راضیه43

ایمل ندارد - 0782519944 - 426 سرک تیلویزیون آیینه خانه 4ناحیه کابلسید عبدالعزیزعایشهSRSVDWO25043/12/1390موسسه بازسازی خدماتی اجتماعی حرفوی زنان44

هراتخواجه معصومنفس گلJWAO254623 /1 / 1391موسسه زنان صنعتگر جامی45
-jami - 0796477011 - 33 خانه نمبر 3 سرک 2والیت هرات ناحیه 

women@ yahoo .com

ننگرهارسلطان محمدگاللی رئیس قبلی فریده خیراندیش رئیس جدیدWSWO257723 /1 / 1391موسسه اجتماعی و رفاه برای زنان46
 -wswo_2012@yahoo.com- 0700606737- والیت ننگرهار ناحیه اول  فیصل کاکر پالزه 

 0799297601

کندهارمیر احمدنصیر احمدAEBO 26621391/3/24موسسه مبنا تعلیم و تربیه افغان47
ایمیل 070316686- 0700300698 - 2 شالوالی سرک  شیر جاده خانه 8والیت کندهارناحیه 

ندارد

کابلنورالدینانجینر شرف الدینORRDA27431391/7/26موسسه احیا مجدد و انکشاف دهات افغانستان48
-jeebsharf@yahoo.com- 1444 سرک لیسه عقب سوریا خانه 4 کارته 3والیت کابل ناحیه 

 0707089950

ahmad.bhu@gmail.com - 0792323014 2 سرک 2والیت گندهار ناحیه کندهارخواجه محمداحمد شاهOANR27491391/7/26موسسه حقوقی ملی افغانستان49

کابلعبدالمجیدعبدالباری OAAEP277927/ 9 / 1391موسسه تبادله تعلیمی دانش آموخته گان افغانستان50

کابل - 252 نمبر خانه 05ناحیه کلوله پشته ، سرک 

0799446061 - 0798224434

afghanalumni@ gmail.com

کابلحمد هللانیما صورتگر AIOR279611/ 11/ 1391موسسه بازسازی مشارکت افغانستان51
 - neema.soratgar@yahoo.com - 62 سزک بهارستان معراج پالزه خانه 4کابل  ناحیه 

0700278435-0786614718

info.atde@gmail.com -0752067391- والیت بغالن ناحیه سوم شهر پلخمری بغالندر محمدسراج الدین ATDCO280311/ 11/ 1391موسسه اندیشه افغانها برای انکشاف و تغیر52

کابلقربانعلیداود مرادیان AOSSR281311/ 11/ 1391موسسه مطالعات  وتحقیقات استراتیژک افغانستان53

ناحیه چهارم، سرک کارته پروان- کابل 

0202232806 - 0799840161

director@ aiss .af

 contact@ aiss .af

کابلعالوادینندا کیهانیVO284130/12/1391موسسه صدا54

21، خانه نمبر 8، سرک 15ناحیه - کابل 

0700436666 و 0799855551

0744449566 و 0729898898

voice .org@ hotmail.com

-omeed.af@gmail.com- 0781571589- 111 خانه نمبر9قلعه فتح سرک 10کابل ناحیه کابلغالم  حیدرطالب حسینOMEEDA 288729/2/1392موسسه تشبشات و انکشاف اقتصادی افغانستان55

کابلسیداحمدبی بی شرینAWCRPO290529/2/1392حفظ حقوقی زنان و کودکان افغان56

 - awcrpa.ngo@hotmail.comکابل ناحیه سوم سرک اول عقب لیسه غازی 

0793485094 -0794153417

0799040036

a.resala@gmail.com - 0774074-  سرک کذرکاه 3والیت بلخ ناحیه بلخمحمد سرورعبدالعظیمCASDO 292529/2/1392فعالین مدنی برای توسعه پایدار57



پروانعبد هللا معشوق هللاWAWO292829/2/1392سعادت برای زنان افغان58
-wawo-org@yahoo.com- والیت پروان ولسوالی سیاه کرد سرک چهارده غوربند 

0792860953-0798150702

-info.domcs@yahoo.com- 0766662060-  سرک تایمنی 4کابل ناحیه کابلفقیرمحمدالفت یوسفزیDOMCS 293929/2/1392موسسه انکشافی برای رسانه های ارتباطی و توسعه پایدار59

بادغیسحاجی پیرمحمدمسلمهASDWO29635/4/1391موسسه خیریه انکشافی خواهران افغان60

-0796435909جاده بانک حاجب دین محمد 1والیت بادغیس ناحیه 

s .ahmad .najafizada@ gmail.com

 -0798293807

کابلمیرضیا الدینسیدحمید ضیاHBORL29915/4/1392موسسه حمیده برمکی برای حاکمیت قانون61

 قلعه فتح اهلل5ناحیه دهم، سرک - کابل 

0794409085

info@ hborl.org .af

zia@ hborl.org .af

کابلعبدالعلیذکیهBDSEO301514/05/1392موسسه توانائی مستحکم و انکشاف بهتر62
- Zpec.afg@gmail.com - 0771778131 سرک دهبوری سرک اول 3والیت کابل ناحیه 

0776866769

کابلنصرهللانصیر احمدAAADO30221392/07/09داباد افغانستان دمرستو پراختائی موسسه63
 - abad.org@gmail.com - 2 سرک 3والیت کابل ناحیه 

naseer_ uk_ ul@ yahoo .com - 0788822422

بلخسعد هللادوست محمدSDBFAWO30361392/07/09موسسه انکشافی اجتماعی آینده بهتر برای زنان افغان64
39 سرک کارته صلح خانه 8والیت بلخ ناحیه 

0793171711 - dost9277@ gmail.com - 07931171711

کابلبومان علیلطیفهFLWSO30511392/07/09موسسه خدماتی سیما هستی زنان65
 سرک پل سرخ کارته استکاه پل سرخ 3والیت کابل ناحیه 

0799848535 - shujaeelatifa@ yahoo .com - 0775300807

بلخعبدالستارنبیال واعظیCADO306916/9/1392موسسه همکاری برای انکشاف افغانستان66
 - khaled_frduos@yahoo.com-  کارته صلع مقابل مسجد جامع 7والیت بلخ ناحیه 

0792415353 -0700511335

بلخمحمداکبراسد هللاACSEDO308616/9/1392موسسه توانمندی سازی و انکشاف جامعه مدنی افغانستان67
- kpoyan@gmail.com - 0788509922 - 202 خانه 2والیت بلخ ناحیه سرک 

0786542726

کابلعبدالرسولعبدالحسیبAWDEPO309116/9/1392موسسه انکشافی و برنامه های تعلیمی زنان افغانستان68
 - AWDEPO@gmail.com - 183 سرک جهل متره میدان هوایی خانه 15والیت کابل ناحیه 

0700019355 -0770098791

بلخکمال الدینمرمرLDSAW309716/9/1392موسسه انکشاف حقوقی و خدماتی برای زنان افغان69
-habibullah.ehsas23@gmail.com-0700551500 سرک دشت شور 8والیت بلخ ناحیه 

0790024049

کابلفقیر محمدهادیهASBWO311013/11/1392دافغان سحوحالنده اجتماعی موسسه70

کابل-  سزک سرکاریز 05ناحیه 

afghan .woman3344@ gmail.com

0779614920 ,  0786633666

بلخفدامحمددوست محمدADSHO311613/11/1392موسسه صحی اجتماعی و انکشافی افغانستان71
dustmmohammod.dpailzam@gmail.com کمربند بابه یارگار سرک اول 4 بلخ ناحیه 

0786273278

کابلرجب علینادیهAWCHO313213/11/1392موسسه امید زنان و کودکان افغان72
nadia.tabish1987@gmail.com چهاراهی ترافیک عقب هوتل کابل سب 4کابل ناحیه 

0786901066

کابلضامین علیخدیجهAYO313913/11/1392موسسه جوانان افغان73

 سرک مقابل تعلیم و تربیه کوچه برج برق 5کابل ناحیه 

khadija .khasheil@ gmail.com

0777909089 - 0730072104

کابلمحمدیعقوبمحرم علیOAO315619/01/1393موسسه افغانستان واحد74

، سرک شهید مزاری، مارکیت رجایی13ناحیه - کابل 

0772568588 و 0777132520

ali.delijam@ yahoo .com

oneafghanis tanorg@ gmail.com

کابلخیرمحمدنقیب هللاFEO316919/01/1393موسسه تعلیمی آزادی75

3 خانه 16 شرک امنیت بالک 12والیت کابل ناحیه 

info@ feo .rog .af

0787638595 - 0783066442 -0784614226

کابلرمضان علیسهیالAYISCDO317919/01/1393موسسه جوانان افغان برای پیشرفت و تغیر76

 26 خانه 1 سرک 10والیت کابل ناحیه 

sohila l.jns t@ gmail.com

0779893718

ننگرهارشاولیتجول صافیAIESO31961393/3/18موسسه مستقل تعلیمی و خدماتی افغانستان77

23 خانه 3 سرک 8والیت ننگرهار ناحیه 

moshoq .sodaat at@ gamil.com

0783535954 - 0777722810

بلخنوروزافسانهNOSER32001393/3/18موسسه نور برای تعلیم و تربیه ، آبادی و خدمات اجتماعی78

 72 سرک معدن خانه 1والیت بلخشریف ناحیه 

afsana21behzad@ yahoo .com

0793770002

کابلعبدالطیفحامدOEPD32151393/3/18موسسه صلح و توسعه پایدار79

124 خانه 6 سرک 10الیت کابل ناحیه .و

oepd.afg@ gmail.com - 0796589595

0793375033

کابلشیر محمدآمنهDITO32161393/3/18موسسه توسعه افکار مبتکرانه80

 جوچه 10 سرک 11والیت کابل ناحیه 

ahmody373@ gmail.com

7990341927

هراتاحمد قیوماحمد سهیلOCAAF32221393/3/18موسسه انکشاف بنیادی جامعه و زراعت81

 سرک حالل احمر1والیت هرات ناحیه 

uhsohailhatczi@ gamail.com

0799412006

کابلعبدالمجیدعبدالحیHWCO32291393/3/18موسسه امید برای زنان و اطفال82

 2 چهاراهی پروان 4والیت کابل ناحیه 

HC FA_ AFG PK@ yahoo .com

0782121686

کابلمحمد یوسففرشتهAVPJO324720/05/1393موسسه صدای صلح و عدالت افغانستان83

 14 سرک سفارت ایران خانه 10والیت کابل ناحیه 

freshtazarab12@ gmail.com

0781654247

کابل رحیم هللا امان هللا RASO33051393/7/6آسایش برای جامعه افغان84

.   سرک چهاراهی4والیت کابل ناحیه 

521حاجی یعقوب خانه 

raso .iuf.org@ gmail.com

0744471474

کابلعبدالقدیم عبدالصمدDSDO33181393/9/05موسسه انکشاف اجتماعی دوست85

 27 خانه 6 سرک 10والیت کابل ناحیه 

samad .afg@ yahoo .com -dost.dsdo@ gmail.com

0777643232

کابلشاه محمد شاه محمود NTDO33211393/9/05موسسه انکشافی طنین نو86

 22 سرک سالنگ وات خانه 2والیت کابل ناحیه 

ntdo .prosect@ gmail.com

0700223511

کابلنوراحمد نجیب هللا WHCO33451393/9/05موسسه آغوش گرم برای اطفال87

 کوچه دافغانان 7والیت کابل ناحیه 

najib_ amirio22@ yahoo .com

0784705120



کابلحسین علی محمد علی APRRO33461393/9/05موسسه کاهش فقر و بازسازی افغان88

54 سرک شهرک امید شبز خانه 6والیت کابل ناحیه 

mshahris tani.ali@ gmail.com

0799697457

کابل غالم رسول داکترفریبا هشام ASDHO33691393/10/17موسسه انکشاف اجتماعی و صحت افغانستان89

807 خانه 17 سرک 6والیت کابل ناحیه 

hosham_ f@ yahoo .com - nakbari_ 2004@ yahoo .com

0799023627

کابل محمد عزیزهارون IDOA33741393/10/17موسسه اصالحات و توسعه برای افغانستان90

 سرک کارته پروان 4والیت کابل ناحیه 

IDOA2015@hotmil.com - haroon-smr505@ yahoo .com

0770261864

کابل عبدالصبور مدینه WCEWO33871393/10/17تعهد زنان برای توانمندسازی زنان91

 42 خانه 4 سرک 15والیت کابل ناحیه 

madinamahboos i@ yahoo .com

0790430173

کابل حسین علی نقیب هللا SEMO33901393/10/17موسسه پیام آور توسعه و خدمت92

 3 سرک حوزه 3والیت کابل ناحیه 

Naqib .rezaie@ yahoo .com

0786685535

93
موسسه توانمندسازی و خدمات

 اجتماعی افغانستان
AESSO.34151393/10/17 سرک کارته پل سرخ 6والیت کابل ناحیه کابل سلیمان علی فاطمه Fatima.hahimzada@gmail.com

0783639884

کابلمحمدعاصممحمدمبینAESSO34541393/12/05موسسه خدمات اجتماعی اعتماد افغانستان94

249 سرک شهید مزاری خانه6والیت کابل ناحیه 

mubin .quim@ yahoo .com

0786400025

کابلسید محمد صدیقسید امینOOD34571393/12/05موسسه توسعوی اقیانوس95

 سرک داالامان 6والیت کابل ناحیه 

oqyanus .org@ gmail.com

0700387161

کابلعنایت هللالطیفهAEWVO34651393/12/05موسسه حرفوی زنان نخبه افغان96

 4 سرک 4والیت کابل ناحیه 

ethaloshar@ gmail.com

0789129687

کابلمحمد یوسفزهراTCJO 34691393/12/05موسسه تالش برای برابری و عدالت97

 تایمنی 9 سرک 10والیت کابل ناحیه 

footanzahra@ yahoo .com

0789969899

کابلمحمد اکبراحمد هللاSDHO34721393/12/05موسسه انکشافی و بشری ثمر98

ناحیه سوم، چهارراهی پل سرخ، گوهر گالری پالزا- کابل 

0771170203 و 0707064353

mauj.ahmad@ gmail.com

کابلعبدالملکغالم مجتبیCSSOA34741393/12/05موسسه مرکز مطالعاتی ثبات پایدار افغانستان99

 تایمنی 4والیت کابل ناحیه 

azimi_ as it2006@ yahoo .com

0702000094

کابلعبدالحسینعبدالقیومNNO 34771393/12/05موسسه نگرش نو100

 سرک کوالی دواخانه 3والیت کابل ناحیه 

Qayom_ haeleri25@ yahoo .com

-0786677599-0799210099

تخارغالم ربانیجوادCDPSO35001394/1/12انکشاف جامعه و خدمات عامه101

.   سرک گوالی باغ سرک تانک تیل4الیت تالقان ناحیه 

0799280221

J awad .foroghi@ gmail.com

کابلغالم علیاحمد بهروزJDRO354923/2/1394موسسه انکشافی و تحقیقاتی عدالت102

 سرک کوالهی دواخانه 3والیت کابل ناحیه 

mohammad .rezaee .af@ gmail.- com

0799545254

کابلمحمد فضلرحمت هللاCLO356323/2/1394دهیوادوالوداریکو موسسه103

216 سرک خوشحال خان خانه نمبر 5والیت کابل ناحیه 

hd@ has im .524.yahoo .com

0702805022

ننگرهارسید قاسم سید میرویس NAEO356423/2/1394موسسه تعلیمی و زراعتی نو104

 2 سرک  2والیت ننگرهار ناحیه 

naeo_ as ia@ yahoo .com 

.0786121440

کابلخوازک نپتون OSER356623/2/1394موسسه توانمند سازی اجتماعی و تخقیقاتی105
 4 سرک بازار کارته 3والیت کابل ناحیه 

0792788668

کابلحسام الدین شازیه HVWO357023/3/1394موسسه همکاری برای  زنان بی بضاعت106

 سرک کوته سنگی خانه 3والیت کابل ناحیه 

1065

muita lapanahi313@ gmail.com

0774994297

janan_2014@yahoo.com /0794760372 ساجد پالزه 3 سرک8والیت کابل ناحیه کابلعبدالمالکسونا نیلوفرPEWO358923/3/1394موسسه تعلیمی و خیریه مردم107

کابلرحیم هللاعبدهللا حشمتHSWO360123/3/1394موسسه اجتماعی رفاه هستی108

 سرم کوته سنگی 3والیت کابل ناحیه 

hastiswo@ yahoo .com

07914141.7

کابلخواجه امیر الدینآمینهNFSCO360423/3/1394موسسه فرهنگی و اجتماعی نوید فردا109

  گل خانه چهاردهی گذشته ازمسجدامیرحمزه6والیت کابل ناحیه 

Ameenadiqi4@ gmail.com

0706068353

کابلغالم حسینمرتضیMAHCO361323/3/1394موسسه ارائه خدمات صحی مداوا110

 سرک باغ چهلستون 7والیت کابل ناحیه 

madawa@ yahoo .com 

070562517

کابلفقیر شاه محمد موسی IJO363314/5/1394موسسه مشارکت و عدالت111
650 سرک کوالئی دواخانه کوپه سلیمان یاری خانه نمبر3والیت کابل ناحیه 

ijo@ empower-flow.net -0773839820

کابلمحمد هللا امید هللا EAEDO364414/5/1394موسسه توانمندسازی و توسعه ای نخبگان افغان112

 12 سرک 10والیت کابل قلعه فتح اهلل  ناحیه 

elit.orghans@ gmail.com

0744333357-0776842484

ننگرهارافضل جان محمد دوست EASTO365214/5/1394موسسه رشد تعلیم و مهارتها113

 سرک عمومی 2والیت ننگرهار ناحیه 

Khoter1990@ gmail.com

0700603031

کابلمحمد آصف بی بی ارزو OWA366314/5/1394موسسه برای رفاه افغانستان114

 23 خانه نمبر2 خیرخنه شرق پنجصد فامیلی کوچه 3 حصه 17والیت کابل ناحیه 

owa123@ gmail.com

0788683484

کابلحمید هللا حمیرا غنی YEPO366814/5/1394موسسه توانمند سازی و ارتقای جوانان115

54 خانه 1 سرک 6والیت کابل ناحیه 

yepo .org1@ gmail.com

0700224563

کابلشمس الدیننوریهAWYEO367514/5/1394موسسه توانمند سازی زنان و جوانان افغان116
 120سرک دارلمان خانه 12والیت کابل ناحیه 

0777870000

کابلسیدشاه موسیمحمدجواد شهابODESA367814/5/1394موسسه انکشافی و خدملت تعلیمی برای افغانستان117

 محب راذه مارکیت 3 کارته 6والیت کابل ناحیه 

barbir_ hussaini@ hotmail.com

0794245156



کابلعبدالرزاقفرخندهWYCO370325/6/1394موسسه زنان و جوانان برای تغیر118

 سرک سابقه 3والیت کابل ناحیه 

farkhunda .bayat21@ yahoo .com

0788917142

کابلصدیق هللافاطمهPPWOAW371016/08/1394نوید برای رفاه و توانمندی زنان119

 4 سرک اول کارته 3والیت کابل ناحیه 

fa tima .asad44@ gmail.com

0747514035

کابلعبدالوهاب عبدالستار NAHSRO371716/08/1394موسسه خدمات صحی و تحقیقاتی ندای افغان120

 15وزیراکبرخان خانه  ,10والیت کابل ناحیه 

dr.abdulsata@ yahoo .com

0202311856 -0707165545

کابلسید محمد حسینرقیه BRAO372216/08/1394موسسه تحقیقاتی و دادخواهی بانو121

 282 خانه 4 سرک 3والیت کابل ناحیه 

Roqiagh@ gmail.com

0799461557

کابلابراهیمسهیال حیدریMTO372916/08/1394موسسه اعتماد مادر122

315 پروژه پنجم 11والیت کابل ناحیه 

sa lam_ bamyan@ hotmail.vom

0700261585 -0786011400

کابلنادرمحمد محمودی SSCESDO373216/08/1394موسسه علمی، فرهنگی، اموزشی، اجتماعی و انکشافی شاهد123

 سرک دهبوری 6والیت کابل ناحیه 

mohammad_ mahmodi2003@ yahoo .c

0773400997

0786288027

0788465036/ والیت ننگرهارناحیه دوم سرک عمومی ننگرهارمامورثاقب علیSHOW374116/08/1394د سحو د مال تر اوبشری مرستو موسسه124

ناحیه نهم شش درک عقب لیسه خصوصی خانه نورکابلسید محمد یاسینسید حسیب هللاCLTEO374216/08/1394موسسه تغیر زنده گی از طریق آموزش125

Qudrat_noory@hotmail.com/ کارته چهارم0783432743کابل ناحیه سوم کابلغالم جیالنینعمت هللاNPDOAW374716/08/1394موسسه پروگرام های جدید انکشافی برای زنان افغانستان126

nazer.alemi@gmail.com 0700516423/ کابل ناحیه یازده ام عقب فیصل بزنس سنتر کابلمحمد ظاهرمحمد ناظرJSWO375616/10/1394موسسه رفاه اجتماعی اطفال و نوجوانان127

کابلمحمد ابراهیمهما HDOW377216/10/1394موسسه صحت و انکشاف برای زنان128

.  سرک کوالئی پل سرخ3والیت کابل ناحیه 

zb_ banaee@ yahoo .com

0799565666

کابلحفیظ هللا احمد شکیب SDFO378116/10/1394موسسه توسعه پایدار برای آینده129

 سرک مرکز تجارتی گلزاد 2والیت کابل ناحیه 

shakib .mohhsanyar@ gmail,com

0784208705

هراتعبدالعزیزبصیر احمد ARNVTO378216/10/1394موسسه آموزشی حرفوی رفعت نوین افغان130
 0799220274 / 223والیت هرات ناحیه اول سرک عمومی کابل هرات خانه 

Rnavto_ org@ gmail.com

کابلعبدالستاراحمد خانARAEO378616/10/1394موسسه باز سازی ، زراعتی و تعلیمی افغان131
 0788960382 / 7ناحیه نهم ششدرک سرک دواخانه خانه نمبر 

zahid .kunduz@ yahoo .com

کابلنور علینفیسه OWRS379316/10/1394موسسه حق و همبستگی زنان132
nafisa-noori@yahoo.com / 07866470086 15کابل وزیراکبرخان سرک 

0786470086

کابلاختر محمدادریس نوینASRPDIO383202/12/1394موسسه ابتکار صلح و دیموکراسی حل استراتیژیک افغانستان133

 وزیر اکبر خان 13 سرک 10والیت کابل ناحیه 

rayeen-yama@ yahoo .com

0202314087

کابلحاجی عبدالسمیعمحمد نظامASHDO383315/01/1395موسسه توسعه صحت جامعه افغان134

 8  کوچه 315 سرک 11والیت کابل ناحیه 

Afghansocia lhealthorg@ gmail.com

0700666188

کابلمحمد امین مسعود شریفی YLDAO383715/01/1395موسسه رهبری جوانان برای ترقی افغانستان135

 سرک وزارت خارجه 2والیت کابل ناحیه 

massod .sharifi@ hotmail.com

0781301477

کابلشاه محمود عدالصمد NTAO383915/01/1395موسسه پل شفافیت  افغانستان136

 دهبوری 3 سرک 5والیت کابل ناحیه 

NTAO .afg@ gmail.com 

0702813348

کابلمحمد حسین کامله VWCSO384315/01/1395موسسه حمایت از زنان و اطفال اسیپ پذیر137

 سرک چهاراهی شهید 4والیت کابل ناحیه 

0789046173

کابلرحمت هللا فاطمه VPO384415/01/1395موسسه صدای مردم138

75 سرک سرای غزنی خانه 3والیت کابل ناحیه 

ffrozish@ yahoo .com

0789802509

کابلمحمد هاشم سمیراAOIDC 384515/01/1395موسسه پرورش فکری کودکان افغانستان139

 کارته پروان5والیت کابل ناحیه 

samira_ sameem@ yahoo .com 

0792304227

کابلعبدالحسین عنایت هللا OLA384615/01/1395موسسه ارتباطات در افغانستان140

 سرک  چهاراهی ترافیک 4والیت کابل ناحیه 

sobhandaneshyar@ gmail.com

0770058781

بلخموالن الحاج روز محمد موالنADMO384715/01/1395موسسه دوستان موالنا افغانستان141

 سرک سیاگرد رسته خیاطی ها 3مزار شریف ناحیه 

mevlana .org@ gmail.com 

0783800038

کابلسید مهدی آغا بی بی مرضیه RWOA385015/01/1395موسسه تحقیقاتی و امداد رسانی برای افغانها142
 سرک عین اهلل 6والیت کابل ناحیه 

0796023471

کابلاحمد ضیا احمد مرتضی LRLDO385115/01/1395موسسه حقوقدانان برای  حاکمیت قانون و دیموکراسی143

 سرک عمومی دهمزنگ 3والیت کابل ناحیه 

info .lrldo@ gmail.com

0778830905

کابلفضل هللا حبیبه NASDO385315/01/1395موسسه توسعه پایدار افغانستان نوین144
256 سرک دانشجو خانه 2 والیت هرات ناحیه 

040259000

کابلهزارمحمدحضرت ولی خانNADO385515/01/1395دملت زراعتی او پراختیایی موسسه145

 1 سرک شورا خانه 10والیت کابل ناحیه 

khonwalikhm@ gmail.com

0788181980

کابلمحمد عارف ظریف TESOA385615/01/1395موسسه مطالعات اقتصادی افغانستان146

3 سرک پل سرخ مقابل حوزه3والیت کابل ناحیه 

s jn1363@ gmail.com

077467270

کابلعبدالقیوم محمد سلیم HOPEA385915/01/1395موسسه بشری ، برای صلح ، آموزش و صحت147
 سرک شهر نو قصر بختاور 10والیت کابل ناحیه 

0790314428



بلخمحمد عارف محمد بصیر OJAO386015/01/1395موسسه امید جدید افغان148
 سرک مکتب ستاره 7والیت بلخ ناحیه 

0773050646

کابلحبیب هللا مینا شهامتی SAWRO386315/01/1395موسسه محافظت از حقوق زنان افغان149

 سرک پل سرخ ماکیت ملی 3والیت کابل ناحیه 

manashahamati2014@ gmail.com

0797909626

کابلخواجه برام الدینخواجه ذبیح هللاCETSO386615/01/1395موسسه خدمات اموزشی تعلیمی چرخ150

 سرک سر اسیاب 6والیت کابل ناحیه 

zaloilah .s tdia i@ yahoo .com

0786077545

کابلحبیب هللا صفی هللا PYO386715/01/1395موسسه صلح و جوانان151

 کوچه مکتب احمد شاه 10والیت کابل ناحیه 

safi_ suctari23@ yahoo .com

0786229661

کابلسید ابراهیم سید احمد AFVO386815/01/1395موسسه دیدگاه آینده افغانستان152

 سرک حوزه جوار حوزه 3والیت کابل ناحیه 

sahmad_ a@ yahoo .com

0780207295

کابلحمید هللا وحید هللا AETSO386915/01/1395موسسه خدمات اموزشی تعلیمی افغانستان153

 سرک سر اسیاب 6والیت کابل ناحیه 

wahidullahhamid@ yahoo .com

0792303029

کابلمحمد یونسفضل رحیم WCAO.387015/01/1395موسسه حمایت از زنان و اطفال154

 22 سرک کوالهی دواخانه خانه3والیت کابل ناحیه 

faza lmowb@ gmail.com

0777462484

کابل نصیر احمد کنشکا APHO387315/01/1395موسسه حمایت مردم افغان155

 2 کوچه 10 سرک 6والیت کابل ناحیه 

patronago .afghan@ gmail.com

0728872872

کابل عبدالصمد گیسو WCAO387415/01/1395موسسه نو آوری و هنر بانو156

سرک چهاراهی پل سرخ 3والیت کابل ناحیه 

YAR IG AIS U@ gmail.com

0796012081

کابل هدایت هللا شفیق هللا OPRSD38751395/03/08موسسه صلح، تحقیقات علمی و انکشاف امور اجتماعی157

 3 سرک کارته 7والیت کابل ناحیه 

sh .mateen@ gmail.com 

0788094954

کابل عبدالقدوس بی بی جینا CFOW38791395/03/08موسسه ظرفیت سازی برای اطفال یتیم و زنان بیوه158

4 خانه 2 شهر نو سرک 10والیت کابل ناحیه 

jina lcaunuar@ gmail.com

0787230511

کابل سلیمان علی رضا WESSO38801395/03/08موسسه تعلیمی فهم و خدمات اجتماعی159

 سرک شهید مزاری 13والیت کابل ناحیه 

info@wesso .com

0784138931

کابلقاضی سید عالمشاهدهللا GRPDO38821395/03/08موسسه ریشه سبز برای صلح و آبادانی160

6 خانه 1 سرک 10والیت کابل ناحیه 

adnan .onid12@ gmail.com

0704040040

کابل محمد نعیم احمد وسیم WCPO38831395/03/08موسسه حمایت از زنان و اطفال161

 سرک دهبوری خانه مقابل لسیه موزیک 3والیت کابل ناحیه 

wcoo .org@ as ia .com

07988888684

کابل گل محمد باز محمد HIDO38871395/03/08 دهیواد دزیربنا پرمختک موسسه162

 کارته نو منگل پالزا 2والیت کابل ناحیه 

alkozai_ melad@ yahoo .com

0786212486

کابل محمد یعقوب محمد احسان ARMDO38901395/03/08تحقیقاتی، نظارتی و انکشافی افغانستان163

 سرک چهراهی حاجی یعقوب 10ناحیه 

ehan_ muhd@ yahoo .com

0786377109

بلخ غالم سخی یلدا NEDAO38921395/03/08موسسه آموزشی و انکشافی ندا برای افغانها164

 سرک معدن نمک 6والیت بلخ ناحیه 

yaldanegah@ yahoo .com

0797874897

کابل عبدالباقی عبدالسالمPSSOA38941395/03/08پایست ددولنیزو خدمتونو موسسه د افغانستان لپاره165

58 سرک  اول خانه 3والیت کابل ناحیه 

roshankailwala@ gmail.com

0785337058

کندهار محمد ظفر خان عبدالوارث WREO38981395/03/08دسخو د حقوقی او تعلیمی موسسه166

 16 سرک 11والیت کندهار ناحیه 

hkb .3rdzohe@ gmail.com

0700147878

کابل زلمی عبدالحبیب SRAO39021395/03/08موسسه  طلوع آفتاب برای افغانستان167

 سرک مقابل هوتل عروسی شهر نو 10والیت کابل ناحیه 

haseebfwsalkarimi@ gmail.com

0786500467

بدخشان عاشورا شکیبا KSDSO39051395/03/08موسسه خدمات اجتماعی و انکشافی کارورز168

 سرک مسجد امام بخاری 5والیت بدخشان ناحیه 

sharifi_ 678@ yahoo .com

0780584707

ننگرهار پاینده محمد  نیاز محمد AWCHSCWO39071395/03/08دافغان سحو ماشومانودبشری او تولنیزو مرستو خیریه موسسه169

 1 سرک 4والیت ننگرهار ناحیه 

welfarer.charity@ gmail.com

0788467619

بلخ سید عبدالغفور سید جاوید AOSO39091395/03/08موسسه اجتماعی بنی ادم170

 205 سرک عمومی سفر بخیر خانه 7والیت بلخ ناحیه 

ss jawid@ yahoo .com

0786617070

بلخ سید ناصر حسین علی SACSSO39111395/03/08موسسه خیریه و خدمات اجتماعی همدستی سادات171

 سرک گذر غالم حسن 6والیت بلخ ناحیه 

fanbadmazaro50@ gmail.com

0796686286

کابل غالم نبی عبدالسمیع CCOCD39141395/03/08موسسه همکاری های خالق برای فرهنگ و توسعه172

 سرک سوم قلعه فتع اهلل 10والیت کابل ناحیه 

samay-hamdi@ hotmail.com

0786606052

کابل گل ولی سمیع هللا CPEDAO39181395/03/08موسسه انکشاف تعلیمی و آگاهی قدرت تباثیر173

2 سرک قلعه فتیع اهلل خانه 10والیت کابل ناحیه 

samiullahelam@ gmail.com

0774633659

کابل غالم فقیر حمیدهللاAOPU392326/4/1395صلح و اتحاد برای افغانستان174

2 خانه 9 سرک 10والیت کابل ناحیه 

vicepr.qf@ gmail.com

0788001004

کابل سیف علیمحمد رضاAOA392426/4/1395موسسه افرینش افغانستان175
- 0789926446- 0728420558  68ناحیه سوم گوالیی پل سرخ مارکتی ملی دفتر نمبر 

afarinesh .oa@ gmail.com

na0093@gmail.com- 0790602222 - 5 قول اردو خانه نمبر 8هرات ناحیه هراتمبارک شاهمسلم شاهCFAO392626/4/1395موسسه تغیر برای همه176

rasa.org.af@gmail.com   0799070759      3 اپارتمان 154ناحیه یازده بالک کابلمحمد غیاثداکتر اسماRASAO392726/4/1395موسسه کمک های اجتماعی و توانائی بهساز177



هراتعبدالغنیشهنازCCEO393326/4/1395موسسه تربیتی و فرهنگی اطفال178
  shahnaz.tanin1377@gmail.comناحیه ششم چهاراهی مستوفیت سرک اول فرقه 

0798648590

sorya.mohebi@yahoo.ocm 0784134682 سرک برچی 13ناحیه کابلعوضثریاABHO393726/4/1395موسسه صنایع دستی پرنده افغان179

کابلمحمد ظاهرحسین جانWOSSDA394626/4/1395موسسه رفاه و خدمات اجتماعی برای پیشرفت افغانستان180
   hussainjan.afshr81@gmail.com 28کوچه رحمن بابا ناحیه سوم نمبر خانه

0778841670

valihaidary@yahoo.com - 0799389565 365بلخ ناحیه پنجم جاده شادیات خانه بلخمحمد هاشممحمد اشرفKSSDO394926/4/1395موسسه خدمات اجتماعی و انکشافی خیر خواه181

kaboor@gmail.com   0788881385 152کابل سرک سوم خانه نمبر کابلفیض هللا"فیضی"احمد زبیر DOC395026/4/1395دیوه د بدلون لپاره موسسه182

کابلحضرت میروحید هللاFEIO395226/4/1395موسسه مبارزه با تاثیرات محیط زیستی183
                          wahidullahhazrati@gmail.comاحمد شاه بابا امینه مارکیت نیازی 

        0767244524

aodhr.af@gmail.com 0202511017 132ناحیه ششم سر ک شش خانه نمبر کابلسلمانعلیداود علیAOHRP395626/4/1395موسسه انکشاف و حقوق بشر و صلح افغانستان184

abduljalilamin@gmail.com 0789962212ناحیه سوم سرک اول کارته چهار کابلعبدالبصیرعدالجلیلOLRC395726/4/1395موسسه راڅی خپل وطن بیرته جوړ کړو185

khatool.haroon@yahoo.com 0729227043 کوچه قصابی شهر نو 10ناحیه کابلیوسف علی"وردک"خاتول ریکا ODESC396026/4/1395موسسه توسعه اقتصادی ، اجتماعی و ارتقای ظرفیت ها186

کابلاحمد حسینراضیهMASSO396126/4/1395موسسه خدمات اجتماعی مهد آزادی187

کابل - 16ناحیه سوم پل سرخ نمبر خانه 

0773534658  ،   0799564388

ss .aseman.501@ gmail.com

zamani.af@ gmail.com

کندهارغالم غوثغالم جیالنیOLIW39713/6/1395موسسه بهبود سطح زنده گی زنان188
 jilanamire@yahoo.com 57والیت کندهار ناحیه اول سرک سوم خانه نمبر 

0788995771

ایمل ندارد - 0702000718 12ناحیه دوم کندهار سرک کندهارمحمد اکرمحاجی سید احمدSWO39763/6/1395سیالب خیریه موسسه189

کابلعبدالنبیمیان احمدNASCO39773/6/1395موسسه خیریه نوی افغان سرپناه190
  newafghanshelter@gmail.comپالک های پولیس تعمیر پهلوی شفاخانه افغان سویس 

      0777323311

ssofan2016@gmail.com               0782608423کابل ناحیه اول سینما پامیر کابلسردار محمدلیناSSOFANW39823/6/1395موسسه خدمات اجتماعی برای زنان نیازمند افغان191

کابلمحمد علیسحر فرحتSCWEO39843/6/1395موسسه تحول اجتماعی و توانمند سازی زنان192
کابل ناحیه دهم کوچه قصابی قصر بختاور منزل نهم اپارتمان بیست 

info .scweo@ gmail.com 0706479051

drnovrzai@hotmail.com 0703001021هرات ولسوالی غوریان سرک بازار هراتمحمد ظریفمحمد عثمانOSWA39873/6/1395موسسه رفاه اجتماعی برای افغانستان193

کابلمیرزا محمودصدر النساAMDSO39893/6/1395موسسه خدماتی و انکشافی آسایش میهن194
 - 0792999959کابل ناحیه پنجم مقابل سیلو مرکزی         

Aas ishmaihan .D@ gmail.com

nationa.ltdo@gmai.com 0776695413کابل ناحیه سیزده هم جاده شهید مزاری      کابلمحمد ابراهیممحمد جوادLTDO39923/6/1395موسسه کارگر و توسعه فکر195

کابلامیر محمدرویاBFO39993/6/1395موسسه آینده روشن196
 roya.ameeri@hotmail.comکابل ناحیه سوم کارته چهار سرک کوچه حوض آب بازی 

0770709882

کابلعلی جمعهولیAFAO400327/7/1395موسسه آگاهی برای افغانستان197
 agahi.organization@gmail.com 381کابل ناحیه سوم پل سرخ خانه نمبر 

0797149545

sustain.develop.af@gmail.com - 5کابل ناحیه سوم سرک کوته سنگی خانه نمبر کابلعلیمحمد تقیOSDS400427/7/1395موسسه مطالعات انکشاف پایدار198

fraidoontaheryar@yahoo.com 0780627105 5 خانه نمبر 1 سرک 10کابل ناحیه کابلمحمد آصففریدونOSRDA400527/7/1395موسسه برای توسعه پایدار روستا های افغانستان199

کابلعبدالقیوممحمد تمیمVASO400727/7/1395موسسه مساعدت و حمایت از قربانیان200
 8کابل ناحیه دهم چهاراهی حاجی یعقوب مقابل مارکیت پروین پالزا خانه نمبر 

tamimnaib@ gmail.com 0789965392

yamanoory@gmail.com 0779212206 369کابل ناحیه ششم سرک هفتم خانه نمبر کابلمحمود شاهحوریه حمیدیWKLO400827/7/1395موسسه دانش و رهبری زنان201

کابلعلی ظفرصحراGAHO400927/7/1395موسسه خانه هنر خاکستری202
 sahraa.karimi@gmail.com 25کابل ناحیه سوم عقب مدرسه خاتم النبین خانه نمبر 

0793715520   2789001668

ننگرهار راز امینبهادرSSAWCO401327/7/1395دافغانستان د سحواو ماشومانو لپاره تولنیزه موسسه|203
 0707274078 موبایل 22ناحیه اول سرک صحت عامه خانه شماره 

bahadurkhamosh@ gmail.com

 ایمل ندارد0765826412ناحیه سوم سرک عمومی موبایل ننگرهار برهان الدین برهانیجمال الدینMWCO402427/7/1395د مور هیلی خیریه موسسه 204

کابل عبدالعزیزدوکتور عبدالستار کاظمیMLCSO403027/7/1395موسسه خدمات حقوقی و مشوره دهی ماورالنهر205
 07080225216 سرک عمومی موبایل 5ناحیه دوم نثارات خانه نمبر 

obaidullaTakhari@ gmail.com

کابل میرزا علیخدیجه جوادیECSOA403127/7/1395موسسه متخصصین حامی محیط زیست206
 - 0774341130 موبایل1192ناحیه سوم چهاراهی شهید سه راهی غزنی خانه 

J avadi.environmwnt.phd@ gmail.com

کابل شاه اعلم فقیر محمدداکتر رنگین دادفر سپنتاAEFEO403827/7/1395موسسه آموزش عالی برای افغانها207
 0797090540 موبایل 40ناحیه دهم قلع فتح اهلل خان سوک اول خانه نمر 

Manizhabakkhtari@ gmail.com



peacekey.org@yahoo.con 0771053060ناحیه سیزده ام کوچه برچی ستی سنتر موبایل کابل محمد علی محمد امینKPDSSO403927/7/1395موسسه انکشافی و خدمات اجتماعی کلید صلح208

کابل عبدالرحمننیالبSOFA404027/7/1395موسسه دلسوزی برای افغانها209
 0780151585 موبایل 5ناحیه چهارم سرک اول خانه نمبر 

info@ sympatheticafghas .com

کابلمحمد عوضامیر محمدADOW40443/9/1395موسسه راه توسعه افغانستان210
   amirahsas638@yahoo.comکابل ناحیه چهارم قلعه شاده پل سرخ جوار مسجد حسین 

0776651219 ، 0790822006

کابلحبیب هللاعزیز هللاJO40453/9/1395موسسه جیالن211
 31 سرک عقب مسجد سرور کائینات خانه نمبر 15کابل ناحیه 

nawab .wahdat.2010@ gmail.com 0708129065

کابلاصغر خانسید احمدYCCBO40473/9/1395موسسه ارتقای خالقیت و ظرفیت سازی جوانان212
         yccb.org@gmail.comکابل ناحیه سوم پارلمان کهنه کوچه سید کریم خلیلی           

0793951951

کابلمحمد صابر"سهیل"وحیده HSSSO40513/9/1395د تولنیزو خدماتو بشردوستانه مالتر موسسه213
    wahidasuhail@gmail.com    12501کابل ناحیه دوازده چهاراهی داود خان خانه نمبر 

 0728417564

کابلبابا علی"رحیمی"لیال OSDPC40533/9/1395موسسه توسعه پایدار و همکاری های صلح214
       osdpc2016@gmail.comکابل ناحیه سوم کارته سه عقب حوزه سوم پولیس 

0790650818

کابلرحمت هللاایملPESO40573/9/1395پایشت د تعلیمی برخی مالتریزه موسسه215

 5 شهر نو گوالئی دواخانه خانه نمبر 10کابل ناحیه 

0785208804

aemalsafi@ gmail.com

کابلصفدر علیمریمAEO40583/9/1395موسسه هنر و کار آفرینی216

 445کابل ناحیه جهارم سرک هفتم تایمنی خانه

0791981650

akbari.s1991@ gmail.com

shpo.org@gmail.com          0792125466 24کابل ناحیه شش سرک دوم خانه نمبر کابلگل محمدنور محمدSHPO40593/9/1395موسسه صحی و اجتماعی عامه217

کابلغالم ربانیمحفوظCCOO40623/9/1395موسسه خیریه مواظبت یتیمان218
 پروژه تایمنی بالک عزیزی بانک سابقه                                5کابل ناحیه جهارم سرک 

0772916002 - orphans .cc .oo@ gmail.com

تخارسید علمشیماOSW40633/9/1395موسسه رفاه برای جامعه219
  110والیت تخار ناحیه سوم سرک هفت تیل فروشی نمبر 

alam .sorosh2012@ gmail.com  0705594101

کابلبرات علیملکهWPSGO40653/9/1395موسسه صلح وتوسعه پایدار بانو220
 سرک شهید مزاری ایستگاه شفاخانه ساختمان هاشمی 13کابل ناحیه 

info.wpsgo@gmail.com       0794269883 0786030923 و

fzrooqjan761@gmail.com - 0777373936کابل ناحیه ششم مقابل وزارت انرژی و آب کابلحاجی زرمت خانفاورقHRADO40663/9/1395موسسه انکشافی و رفاه امید221

eforall786@gmail.com        0790555055   2 نمبر خانه 12کابل ناحیه دهم سرک کابلبسم هللاسید کلیم هللاEFAO406726/10/1395موسسه آموزش برای همه222

  naseebullahshahab@gmail.com 4گردیز سرک عمومی کابل گردیز اپارتمان نمبر پکتیاهرات گلنصیب هللاMWCAO406826/10/1395موسسه اتحاد مردها برای حمایت از زنان و اطفال223

0775990204

خوستگل رؤفشیر علمLCOPA407026/10/1395د افغانستان د خلکو د ژوند د بدلون موسسه224
 - 0799134546 - 55والیت خوست سرک پوهنتون شیخ ذاید خانه نمبر 

sheralam@ live .com .au

bseo2016@gmail.com         0782872747 4 خانه نمبر 4والیت کابل ناحیه سوم سرک کابلعبدالمومینرعناBSEO407326/10/1395موسسه اجتماعی و اقتصادی بشریت225

کابلعبدالمحمدتمنا عزیزHDO407426/10/1395موسسه انکشاف بشری226
 - 0785858565 --  1057والیت کابل ناحیه دهم سرک چهارم قلعه فتح اهلل خانه نمبر 

tamana .aziz@ gmail.com

کابلسیدعطا هللاسیدصباح هللا  ساداتEHOO408026/10/1395تعلیمی اوصحی الرسود موسسه227
 - 0788002085والیت کابل ناحیه چهارم چهاراهی طوره بازخان رحیمی تاور

NG O .EHOO@ GMAIL .C OM

کابلامان هللازرمینهOAWY408126/10/1395موسسه زنان وجوانان افغان228
  - 0782584380 (7)والیت کابل ناحیه دوم سرک دوم کارته پروان خانه نمبر

acco4wy@ gmail.com

ایمیل ندارد - 0796821717 - 0708787437 - 23 سرک عینو مینه نمبر خانه 11ناحیه کندهاراسد هللااحسان هللاOWESO408226/10/1395د یتیمانو خیریه تعلیمی او خدماتی موسسه229

کابلامینمعصومهWEERO408426/10/1395موسسه تحقیقاتی ،تعلیمی و اقتصادی زنان230
 - 0793150196ناحیه دهم چهار راهی انصاری سرک کلوله پشته نمبر خانه دوم 

nazarimasooma@ yahoo .com

kawasi@ayn.af   0796133033 25والیت کابل ناحیه سوم سرک دهبوری خانه نمبر کابلمحمد کبیراحمد نویدCRAO409426/10/1395موسسه تحقیق و داد خواهی قطب نما231

کابلسید کمالمسکا ساداتWEDOA409826/10/1395موسسه زنان برای انتخابات ودموکراسی افغانستان232
                   0793580957 (2)والیت کابل ناحیه دهم سرک دوم قلعه فتح اهلل نانه نمبر

WEDOA .O rg@ gmail.com

پروانمحمدصابرداکتراحمدضیا  صابریAICHIO410026/10/1395موسسه مبارزه علیه انتان وبهبود صحت افغانستان233
-shafee   0797028256  -- 3 / 48والیت پروان شهر چاریکار ناحیه اول سرک سوم خانه نمبر

Mushfiqe@ yahoo .com

کابلمحمد زمانمحمد جواد سلطانیAOHO410126/10/1395موسسه تاریخ شفاهی افغانستان234
 - 0798448854والیت کابل ناحیه شش سرک حوزه سوم پولیس پل سرخ مرکز تجارتی قریشی  

s .shafiq2007@ gmail.com

 Abdul Fatah Fateh@gimal.comوالیت کابل ناحیه چهارم سرک اول تایمنی     کابلعمرعلیطاهرخانSSDSO410326/10/1395موسسه خدماتی انکشافی شاهین سفید235

0793808300

ایمیل ندارد - 0700507308    100 گذر ایشان حقیظ نمبر خانه 4والیت بلخ ناحیه بلخعبدالحق"حقجو"طاهره CDSJO410618/12/1395موسسه انکشاف مدنی ، اجتماعی و عدالت236

yasinakbari30@yahoo.com  0792244044کابل ناحیه سوم سرک سرای غزنی کابلعبدالعزیزعبدلوهاب عزیزیZSDO410918/12/1395موسسه انکشافی و خدماتی زمرد237



ایمیل ندارد - 0700191880کندهار ناحیه دوم متین روغتئون    کندهارجانانعبدالغنیFSASO411418/12/1395راتلونکی حمایوی او خدماتی موسسه238

کابل نیک محمدنورالحق HROPA411618/12/1395موسسه بشری برای مردم افغانستان239
 - 0787191834سرک حصه اول گوالی اول خیرخانه  (11)والیت کابل ناحیه 

nooralhaqnas imi@ btinternet.com

sirat@yahoo.com       077389409والیت دایکندی ولسوالی مرکز دایکندیرفیقاسماعیلVSDO411818/12/1395موسسه خدماتی و انکشافی روستا240

کابلغالم رضامحمد زمان اطرافیGODA412018/12/1395موسسه سبز برای توسعه افغانستان241
 2کابل ناحیه ششم سرک گوالئی دواخانه خانم مارکیت غلغله گروپ منزل دوم اطاق نمبر 

zatrafi@ gmail.com             0795796886

omidwakilzada@gmail.com 0798224989والیت هرات ناحیه هشتم سرک باغمراد کابلبسم هللااحمد فواد صدیقیGGPSO412518/12/1395موسسه مطالعاتی حکومت داری خوب و پالیسی242

کابلعبدالستارژاکلین WGSO413418/12/1395موسسه بهارسبز بانوان243
 - 0797922799 (5)سرک مسجد نبوی خانه نمبر  (5)کابل ناحیه 

sonashewan@ yahoo .com

Attaullah.wesa@gmail.com - 0708000926 (5)سرک  (10)کابل ناحیه کابل حاجی محمدعطا هللا PPHCO413518/12/1395قلم الرمرستندویه خیریه موسسه244

کابلمحمد ظاهرعبدالقادر مصباحNLSO413718/12/1395موسسه اجتماعی خط نو245
                      info@nlo.org.af 202کابل موسسه ناحیه سوم دهبوری خانه نمبر 

0700510194

کابل محمدهاشم نصرهللا ANDIO414118/12/1395موسسه انستیتوت گفتگوی افغانستان246
 - 0798149410  (9)خانه نمبر (5)سرک  (5)والیت کابل  ناحیه 

nasrollah .alam@ gmail.com

کابل عبدالحکیم سیف هللاGAEO414218/12/1395موسسه آموزشی افغانستان سبز247
 - 0744373894میرویس میدان مارکیت اسیا  (3)والیت کابل ناحیه 

Hakimisaifullah@ gmail.com

کابل رحمت هللاشبرنگ صیامAWHCO414318/12/1395موسسه مراقبت بهداشتی خانم های افغان248
 - 0782505062 5والیت کابل ناحیه چهارم سرک برکی خانه نمبر 

awhco .org@ gmail.com

بلخ سید حسنسید شاه حسینBCCO414418/12/1395موسسه فرهنگی و خیریه بلخاب249
 - 0775000781 (247)ناحیه پنجم سرک دوازدهم نمبر خانه 

S ayedshahhussain23@ gmail.com

هراتحاجی عبدهللا دل جان حیدریSDOW415118/12/1395موسسه انکشاف مهارت ها برای زنان250
   0798783004والیت هرات ناحیه چهارم سرک عمومی میدان هوایی   

sdow2017@ gmail.com

کابلعبدالبصیرمنیرجانMPSO416122/1/1396موسسه کاریابی وخدماتی میهن251
 karafareenan.mainen       313ناحیه چهارم شهرنوچهاراهی انصاری خانه نمبر

gmil.com@  - 0793035278

Heart@yahoo.com - 0781184534ناحیه هشتم سرک قول اردو پیش جوی انجیل هراتسیدحضرتسیدنصیراحمدMSCO416722/1/1396موسسه خیریه سایه رحمت252

کابلعلی جاندکتورمحمد رحیم پشتونیارODMSS417422/1/1396موسسه انکشاف خدمات طبی واجتماعی253
 -91-90والیت کابلناحیه نهم سرک شفاخانه وزیراکبرخان خانه نمبر

dr.pashtoonyar@ gmail.com-0794315797

ایمیل ندارد - 0728234962والیت بدخشان ناحیه اول فیض آباد سرک گذرمحکمه بدخشانعبدالبصیریاسمینDIOVW417722/1/1396موسسه انکشافی ونوآوری برای زنان بی بضاعت254

کابلسیدعلی احمدسید نجیب هللاYDSO417822/1/1396موسسه انکشافی وحمایوی یسنا255
 (5)والیت کابل ناحیه سوم سرک سرای غزنی جنب تانک تیل

najeebbalkhi@gmail.com-0799408575ستاره

کابلمحمد علیمحمد باقرAKDSO418022/1/1396موسسه حمایت از مریضان کلیوی و دیالیزی افغانستان256
 0798792363والیت کابل ناحیه اول کوچه جعفریه خانه جعفریه حسینیه 

Ramin786110@ gmail.com


