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 بهار در فصل( 4887) درسال پوهنتون غالب هرات، یعموم مشاور کنونا و هرات پوهنتون علمی متقاعدکادر  ،محمد جان فرزند ور،یفر اهلل بینج

 مکتبب  در یگهسال هشت سن به وریفر پوهاند .زاده شد ولتد کارمند ةدر خانواد کابل تیوال پغمانی ولسوال سرسبز و بایز یها از دهکده یکیدر

 پبروان،  اتیب وال در مکتب را دوازدهم تا صنف بود، دولت کارمند وارشانبزرگ پدر چون کارد؛ آغاز لیتحص به شهر کابل در پروان کارتةیی ابتدا

سبال   در کبانکور  آزمبون  نمبودن  یاز سبرر  پبس  د؛یگرد فارغی غزنویی سنا میحک سةی( ازل4837) در سال تا خواندی غزن و سیبادغ کنر، کابل،

. پرداختی ادب علومی ریفراگ بهی در اتیو ادب زبان رارتمنتید در و شد ابیکام کابل پوهنتونی بشر و علوم اتیو ادب زبان پوهنځی  ( به4833)

 صبتت  ( ببه 4834سبال )  ( سنبلة38در )ی عسکر ةدور نمودن یاز سرر پس د؛یگرد فارغ سانسیل ةیسو به پوهنځی  آن ( از4830) در سالی و

 پبس  و یمسبلک  ماتیتعل رارتمنتید در و دیگرد لیدتب راته ممعل ةیتربه ب( 4838) درسال و استخدام در هرات بهزاد نیالد کمال سةیل در استاد

میب   کادا یهبا  نرم ةیپا بر آن استادان و افتی ارتقا یپداگوژ وتیتیانست به معلم ةیترب که یهنگام .دش غولمش یدر تاین و ادبزبا رارتمنتیبه د

 به یکی یعلم عاتیترف به یپژوهش -یمعل یاثرها نوشتن با .دیگرد یالیپوه یعلم رتبة نامزد هنگام از همان هم شانیا شدند، یعلم درکا ملشا

 مجلبة  و اسبمم  اتتبا   روزنامة در یخیتار و یاجتماع ،یادب ،یاسیس مقالة (30بر ) افزون سو نیبد( 4894) از سال وریفر .آمد لینا یگرید دنبال

-یفصلنامةعلم و هرات پوهنتون یقیتحق-یعلم ینشرات ارگان شه،یاند در مجمت یپژوهش-یعلم یها مقاله چنانهم است؛ کرده نشر قلم هتت

-یعلمب  نامةفصل ،هرات پوهنتون به وابسته شهیاند یپژوهش-یعلم نامةفصل ولؤمس ریمد استاد .است دهیرسان نشر به غالب پوهنتون یقیتحق

 یهبا ورکشباپ  در سبتاد ات و غالب نیز ببوده اسبت.   اتضمین کیتیت پوهنتون هرمسؤول آمریت  ،هرات غالب پوهنتون به وابسته غالب یقیتحق

 اسبت؛  شده برگزار زین وریفر نظر ریز یعلم متعدد و محافل است کرده اشتراک یپژوهش و یداگوژپ ت،یتیک نیتضم متعدد



 وزارت در سیتبدر  ودتب یم و قیب تحق ،هبا  یابیب ارز ،نامبه  درس یهبا نبه یزم در متعبدد  یآموزش یهاوکارگاه ها ییگردهما ب رگزارکنندةچنانهم

 .باشدمی نهیزم نیدر ا شانیا آثار تمام و تاس یشناسزبان در شانیا تخصص .است بوده غالب و هرات یها پوهنتون ،یعال متیتحص

 یپژوهش-یعلم یها مقاله و آثار

 ؛یدر زبان در عبارت .4

 زبان پشتو؛ یمیفون مطالعات .3

 زبان پشتو در افغانستان؛ یآوازها یها پژوهش .8

 ؛یدر یزبان فارس یسیدستورنو یسنت وةیش .7

 او؛ ییگراساخت اتیو نظر دوسوسور .3

 ؛یدر زبان در یقرض یها ورود واژه عوامل .3

 ؛یدر یزبان فارس ییایغرافج در حوزة یسیدستورنو .9

 (؛یزبان در یآواها )ساخت یآواشناس .0

 (؛یشناسکلمه) یدر یزبان فارس دستور .0

 (؛یشناس )جمله یدر یزبان فارس دستور .40

 نثر ساده و مرسل؛ متن .44

 (؛یشناسزبان و زبان یمقدمات مسائل ی)بررس یشناسزبان یمباد .43

 ؛ییوندافزا طریق ی ازساز واژه .48

 هرات؛ نامةخیدر تار یفعل-یاشتقاق یشوندهایپ کاربرد .47

 ؛یگذار نشانه .43

 ؛یدر یمرکب در زبان فارس فعل .43

 (؛بخش نخست) ینظام آموزشدر  یابیارز یالگوها .49

 )بخش دوم(؛ یدر نظام آموزش یابیارز یالگوها .40

 ؛مقاله و خمصه مقدمه ،دهیچک .40



 مختلف جهان؛ یدر کشورها یعال ینظام آموزش تیتیک یابیارز .30

 ؛یدر زبان در یبیترک یها فعل .34

 .یمعاصر زبان در یسیبر دستورنوآن  یو اثرگذار یزبان مطالعات .33

 ی.همه آثار استاد باربار به وسیلة نشرات چاپی هرات نشر شده است به استثنای مطالعات زبانی و اثرگذاری آن بر دستورنویسی معاصر زبان در


