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 کنونا و هرات پوهنتونکادر علمی متقاعد  ،محمد جان فرزند ور،یفر اهلل بینج
از ی کو یدر بهوار  ( در فصول 1334) درسوا   پوهنتوون غالوب هورات،    یعموم مشاور
زاده  ولوت د کارمندة در خانواد کابل تیوال پغمانی ولسوال سرسبز و بایزی ها دهکده

 شهر کابول  در پروان کارتةیی ابتدا مکتب دری گهسال هشت سن به وریفر پوهاند .شد
 دوازدهو   توا نونف   بود، دولت کارمند وارشانبزرگ پدر چون کارد؛ آغاز لیتحص به

( 1354در سوا  )  توا  خوانود ی غزنو  و سیبادغ کنر، کابل، پروان، اتیوال در مکتب را
سا   در کانکور آزمون نمودنی از سپر پس د؛یگرد فارغی غزنویی سنا  یحک سةیازل
 در و شود  ابیو کام کابل پوهنتونی بشر و علوم اتیو ادب زبانی ځپوهن ( به1355)
( 1359در سوا  ) ی . وپرداختی ادب علومی ریفراگ بهی در اتیو ادب زبان پارتمنتید
ی عسوکر ة دور نموودن ی از سپر پس د؛یگرد فارغ سانسیلیة سو بهی ځپوهن آن از

 در هورات  بهوزاد  نیالود  کموا   سةیل در استاد نفت ( به1361سا  ) ( سنبلة23در )
 ماتیتعل پارتمنتید در و دیگرد لیتبد هرات معل  ةیتربه ( ب1363درسا  ) و استخدام

 معلو   ةیترب که یهنگام .شد مشغو ی در اتیزبان و ادب پارتمنتیبه د پس و یمسلک
 کادر شاملمیک کادی اها نرمیة پا بر آن استادان و افتی ارتقای پداگوژ وتیتیانست به
 نوشوتن  بوا  .دیگردی الیپوهی علم رتبة نامزد هنگام از همان ه  شانیا شدند،ی علم
از  وریفر .آمد لینا یگرید دنبا  بهی کی یعلم عاتیترف بهی پژوهش -میعلی اثرها
 دری خیتوار  وی اجتمواع  ،یادبو  ،یاسو یس مقالة (60افزون بر ) سو نی( بد1371سا  )
- یعلمو  یهوا  مقالوه  چنانه  است؛ کرده نشر قل  هفت مجلة و اسالم اتفاق روزنامة
 و هورات  پوهنتوون ی قو یتحق-یعلمو ی نشورات  ارگوان  شوه، یاند در مجالتی پژوهش



 و ؤمسو  ریمود  اسوتاد  .اسوت  دهیرسان نشر به غالب پوهنتونی قیتحق-یفصلنامةعلم
ی قیتحقیعلم نامةفصل، هرات پوهنتون به وابسته شهیاندی پژوهش-یعلم نامةفصل
ت ا، مسؤو  آمریت تضمین کیفیت پوهنتون هرهرات غالب پوهنتون به وابسته غالب

 وی پوداگوژ  ت،یو فیک نیتضوم  متعودد ی هوا ورکشاپ در ستادو غالب نیز بوده است. ا
 شوده  برگوزار  زیو ن وریفر نظر ریزی علم متعدد و محافل است کرده اشتراکی پژوهش
ی هوا نوه یزم در متعددی آموزشی هاوکارگاه ها ییگردهماب رگزارکنندة چنانه  است؛
 ،یعووال التیتحصوو وزارت در سیتوودر تووودیم ویوو  تحق هووا، یابیووارز ،نامووه درس

 تموام  و استی شناسزبان در شانیا تخصص .است بوده غالب و هراتی ها پوهنتون
 .باشدمی نهیزم نیدر ا شانیا آثار
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