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 غالب پوهنتون تاریخچۀ 

به پوهنتون  ۹۸۱۱ سال به اکادمیک نهاد این. گردید تأسیس – هرات در خصوصی عالی تحصیالت مؤسسۀ نخستین - غالب  ۹۸۳۱به سال 
گی دانش معاصر،  ، در راه شُکُوهنده ساینس طب معالجوی، طب دندان، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد و کمپیوتر  : پوهنحی ارتقا یافت و اکنون پنج

 ورزد.  ناپذیر کوشش می گی نماید و در راه تعالی تخصص، خسته دریغانه تالش می  بی

گان شایسته و کاردان را  کش کند تا بتواند دانش آموختهخواهد، با معیارها و موازین اکادمیک، چنان خدماتی را پیشنهاد آموزش عالی غالب می
 علم ، تولید و توسعۀ یافتن به کیفیت باال و سزاوار، نیاز است تا در راستاهای آموزش داند که برای دستبه بازار کار تقدیم نماید. رهبری غالب می

که در امر رسیدن به پوهنتون  های بلندی ادی و معنوی هزینه گردد. گامم سرشار  منابع و شود برداشته استواری های گام آن، ساختن کاربُردی و
 . دارد راههم به را شکوفاتر و برتر  شود، امید به آیندۀهای پویا، برداشته می  دار اندیشهچون نهاد آموزشی طالیه  ، هم برتر

،  های دیگر داخلی و خارجی یسیون مستقل حقوق بشر در هرات و نهاد، کم با پوهنتون هرات  ، گرایی داشتهکردی به همغالب از همان آغاز، روی
هایی را به امضا رسانده است. نیز با بررسی نیازهای بازار کار و توجه ویژه به بخش فارغان،  نامه اند، تفاهم کردهکه ایجاب داشتن توأمیت را می

گرفتن تضمین   ها و با جدی های دیگران سود ببرد. با چنین گرایش تجربه همواره خواستۀ دانش روز را به دسترس محصالن خویش بگذارد و از
های درخشانی را نمود ببخشد و توانسته است فرداها دادن راه حل ها و نشان ساختن چالش  به این سو، و با برجسته ۹۸۱۸کیفیت، به ویژه از سال 

اند تا فارغان غالب  ها سبب گردیده اندیشی  کارها و باریکشمار رود. همین راه هب فرهنگ و تخصص و دانش خواستاران برای نیرومندی پشتوانۀ
 های بازار پیروز گردند.  از هویت مطمئنی در جامعه برخوردار باشند و در رقابت

ـ   های علمی لب از تواناییغا گان آموخته دانش که دهد می نشان اند،آورده دست به آزاد های رقابت در غالب فارغان های عالی را که مقام 
 پیشه را اندوزی سرمایه و نکرده کمیت فدای را کیفیت هرگز غالب که است دیدگاهی همان ها نتیجۀمند استند و اینگیری بهره تخصصی چشم

 . است ننموده

یی داده است. ایجاد مرکز تحقیقات علمی به  گاه ویژه به تحقیق هم جای شود؛ زیرا در پهلوی بال تدریس، روز نیرومندتر میپوهنتون غالب روزبه 
 که غالب، پژوهشی – علمی دهد. انتشار مجلۀ است که چاپ چندین کتاب درسی و ممد درسی را نوید می ی گر این چنین توجهبیان ۹۸۱۱سال 

های  رساند که زمینه رسانده، خود می چاپ به را استادان اکادمیک –های پژوهشی  ، مقاله تا کنون در سی وهفت شماره( ۹۸۱۹) تأسیس سال از
 تحقیق معیاری اکنون آماده است. 

در والیت هرات، که پس از امتحان کانکور شامل این نهاد میشوند، و با داشتن امکانات مادی   پوهنتون غالب امروزه، با داشتن بیشترین محصل
های معیاری و تکنولوژی های غنی و مجهز، صنف خانه  فاخانۀ کادری، کتابروز شده، البراتوارها، ش  درسی به  های درسی و ممد و معنوی: کتاب

 اکادمیک جامعۀ در را بلندی گاهجای است، توانسته مداری قانون و معیارگرایی باز و دلسوزـ و دانش با استادان داشتن با ویژه به –معلوماتی 
های ماستری و  یی برویم و دوره های تازه سازد تا به سوی افق مردم ما را دلگرم می  روان راست، برداشتِ و برخورد این. آورد دست به افغانستان

 تکنیشن ،(دواسازی ) فارمسی قابلگی، عالی، نرسنگ دوسالۀ یا عالی نیمه با تأسیس پنج رشتۀ(  ۹۸۱۱سال  باز دکترا را ایجاد نماییم. هم اکنون )
تأسیس کنیم و ( ۹۸۱۳های دیگری را در سال آینده )که رشته  ، به امید آن ایمهای نوی را گشوده زهدروا دندان پروتیز و( طبی تکنولوژی) البراتوار

 .نماییم طی دیگری پی یکی را تعالی و ترقی های  زمینه گونه بدین و برسانیم بلندتر و بلندتر و ترعالی ها را به پایۀباز در آینده، آن

 تر چشم به راه ماست:  رسد، فردای به رسد و می می رود و مطمئن است که رود و می غالب می



 گاررست ما و باشی خشنود تو          خدایا تو آن کن که پایان کار

 


