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 صادره از: شهرستان تخار  - 411162شامره شناسنامه:  - 1611تولد: 

 استادیار   رتبه علمی :

 محل تحصیالت دوره راهنامیی و دبیرستان: شهرستان تخار

 ،رشته تحصیلی: زبان و ادبیات عرب ، 1661سال ورود به دانشگاه:

مدرک کارشناسی: دانشگاه اسالمی ننگرهار، سال اخذ محل اخذ 

 1631  مدرک کارشناسی:

محل اخذ مدرک کارشناسی ارشد: دانشگاه بین املللی اسالمی اسالم آباد، سال 

 1631  شناسی: اخذ مدرک کار

 16/68معدل دوره کارشناسی ارشد:

 زد دکتوراناممحل اخذ مدرک دکرتا: 

  و ادبیات عرب رشته دوره کارشناسی ارشد: زبان

 ghafoori@tu.edu.afپست الکرتونیکی: 

 الوعي اإلسالمي يف أدب الدکتور یوسف القرضاوي.عنوان پایان نامه دوره کارشناسی: 

 عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد: أدب املقال عند محمد قطب )دراسة موضوعیة فنیة(

  آموزشی: سوابق (4  

 ورسج. ی)لیسه ارشفیه میانشهر( ولسوالتدریس در دوره ثانوي  -1

 تدریس در دوره ثانوي )لیسه عالی چایله( ولسوالس بهارک تخار. -4

 زاررشیف.م مؤسسه تحصیالت عالی راه سعادت( دانشکده تعلیم وتربیه )تدریس در دوره کارشناسی  -6

شهر  ن(فجرستا دوره کارشناسی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی )مؤسسه تحصیالت عالی تدریس در -2

 .تالقان والیت تخار

شهر تالقان  (کارشناسی دانشکده تعلیم وتربیه )مؤسسه تحصیالت عالی خصوصی پیامنتدریس در دوره  -1

 والیت تخار.
 

 پژوهشی سوابق (6   

 پژوهشی علمی هایمجله در  مقاله چاپ -1-6

ان أفغانستان )جامعتي تخار وبدخشالوضع الحايل لتعلیم اللغة العربیة يف »چاپ مقاله  -1 

 اسالم آباد. (دانشگاه بین املللی عالمه اقبالمجله بین املللی )  البحث العريبمجله « منوذجا(



قسم اللغة ) اللغة العربیة يف األقسام الجامعیة ومامرساتها الوضع الحايل لِتعلّم»چاپ مقاله  -4

 لة الدولیةاملجباللغة اإلنجلیزیة،  (جاتخار أمنوذ بجامعة  العربية والدراسات اإلسالمية التابع

به  .(مرکز تحقیقات رفاد)مجله بین املللی  األردن-( JALLS) للدراسات اللغویة واألدبیة العربیة

 همراه همکار محرتم پوهنمل عین الدین منیب.

بین مجله « "نظام فعال لتعليم اللغة العربية يف أفغانستان "التحديات والحلول» چاپ مقاله  -6

به همراه همکار ، باللغة اإلنجلیزیة هند -(IJCRT) املجلة الدولية لألفكار البحثية اإلبداعية املللی

 محرتم پوهنمل عنایت الرحمن همت. 

 ة الدولیةجلة العربیامل مجلة بین املللی« املقال االجتامعي عند السید جامل الدین األفغاين» چاپ مقاله : -2

 .يف کابول – (IAJCR)  للبحوث الخالقة
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 يف کابول. – (IAJCR)  للبحوث الخالقة
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 ، با تقریظ پوهنوال دکتور گل محمد باسل.دکتورای افغانستان

 علمی پژوهيش دانشگاه تخار. مجله « عامل التجدید يف شعر محمد قطبم »چاپ مقاله   -1

 مجله علمی پژوهيش دانشگاه تخار.  «أدب الحوار يف التصور اإلسالمي »چاپ مقاله  – 6

 مجله علمی پژوهيش دانشگاه تخار.« دراسة مؤجزة يف أشعار محمد قطب» چاپ مقاله  -3

 مجله علمی پژوهيش دانشگاه تخار. «  ابن خلدون الداهیة الشاعر» چاپ مقاله  -18

 مجله علمی پژوهيش دانشگاه تخار.« مکانة األغاين وقیمته املصدریة» چاپ مقاله  -11

  مجله علمی پژوهيش دانشگاه تخار.« اماته العلمیة واألدبیةحیاة األستاذ محمد قطب وإسه»چاپ مقاله  -14

مجله علمی « "القیم الجاملیة املتضمنة يف دیوان اإلمام الشافعي"دراسة تحلیلیة يف أشعاره» چاپ مقاله  -16

 پژوهيش دانشگاه تخار.

ات فارسی تحقیق( علمی پژوهيش مرکز قند پارسیدر نرشیه )« اقبال فارسی درشعر اقبال» چاپ مقاله  -12

 .دهلی نو

 در نرشیه )قند پارسی( علمی پژوهيش مرکز تحقیقات« ارشهای شعر فارسی در ادبیات قطب»چاپ مقاله  -11

 فارسی دهلی نو.

 تربیتي علمی هایمجله در  مقاله چاپ -4-6

اصالح  عیتجم هناممجله علمی تربیتی قافله، دوماه«  محمد قطب پرچمدار بیداری اسالمی» چاپ مقاله  -1

  هـ 1631سال  وانکشاف افغانستان.

ه امنمجله علمی تربیتی قافله، دوماه« فداکاری وحامسه آفرینی در اندیشۀ امینه قطب »چاپ مقاله  -4

 هـ1636سال    عیت اصالح وانکشاف افغانستان.جم



نکشاف عیت اصالح وامه جناممجله علمی تربیتی قافله، دوماه« سیامی یک انسان ملکوتی» چاپ مقاله  -6

 هـ1633سال    افغانستان.

الح عیت اصه جمناممجله علمی تربیتی قافله، دوماه« حمیده قطب  اسوه ی وفاء ودیانت»چاپ مقاله  -2

  هـ.1633سال   وانکشاف افغانستان.

انکشاف و  عیت اصالحمجله علمی تربیتی قافله، دوماهنامه جم« مناز معنوی در مثنوی مولوی»چاپ مقاله  -1

  هـ.1633سال   افغانستان.

 ترویجي علمی هایمجله در  مقاله چاپ  – 6-6 

الت مجله علمی ترویجی مؤسسه تحصی« نقش پژوهش کیفی در بازنگری منابع تحصیلی» چاپ مقاله  -1

 مزاررشیف. -عالی راه سعادت

ان ، مجله دانشجویگاهنامه بیداری« قسمت اول -ذهن انسان هامنند کمپیوتر برنامه ریزی» چاپ مقاله  -4

  افغان در پوهنتون بین املللی اسالم آباد.

 گاهنامه بیداری، مجله دانشجویان افغان در پوهنتون« قسمت دوم -برنامه ریزی ذهن انسان هامنند کمپیوتر -6

 بین املللی اسالم آباد. 

یت اصالح نرشیه جمع -ویب سایت نوگرادر   «مزدا بودآهورازرتشت پیامرب خدا نبود پیام آور »چاپ مقاله  -2

 ایران.

 کتاب چاپ -6-6 

اب مذکور کتاب .)کتکابل -متدن رشق انتشارات « املحاورات الیومیة يف تعلیم اللغة العربیة» چاپ کتاب  -1

 می باشد( در دیپارمتنت زبان وادب عربی  درسی

کتاب ممد درسی برای مضمون « القرضاويالوعي اإلسالمي يف أدب الدکتور یوسف » کتاب  چاپ -4

 نصوص األدبی يف العرص الحدیث.

انتشارات  – زبان وادب عربیویژه دانشجویان   «مرشد القراءة والتعبیر"التدریبات واملحادثة"» چاپ کتاب  -6

 دار الفکر بشاور.

ایب رئیس احمد السید، ناثر الدکتور محمود « النهوض باللغة العربیة والتمکین لها»کتاب   ترجمه فني -2

ل محمد با رهنامیی پوهنوال دکتور گ« عربی وتقویۀ آن زبان نهضت » با عنوان  محمع اللغة العربیة در دمشق،

 باسل و ویراستاری ایشان.

 پژوهشی طرحهای – 2-6 

 تخار در دانشگاه  «ارائه یک شیوه نوین آموزش زبان عربی برای دانشجویان » طرح پژوهشی با عنوان  -1

 ارایه در دانشگاه کابل.« سیستم مؤثر آموزش زبان عربی در افغانستان»طرح پژوهشی   -4

زیر   «ادب عربی در افغانستانزبان و نشاندهی فرصت های کاری برای دانش آموختگان » طرح پژوهشی  -6

 .کار برای انجمن علمی افغانی زبان وادب عربی
 



 منایش نامه نویسی -1-6

 خون...... به سبک منایش نامه های نجیب محفوظ.عروس روستا دوشیزه  -1

 ، سبک شخصی منایش نامه نویسی.، پذیرش واقعیتهای زندگیراهی بی تناهی -4

 اجرائی سوابق (2 

   مزار رشیف. -دانشکده آموزش وپرورش، مؤسسه تحصیالت عالی راه سعادتریاست  -

  القان.ت -تحصیالت عالی فجرستانمدیر گروه دپلوماسی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، مؤسسه  -

  تالقان. -ریاست دانشکده آموزش وپرورش، مؤسسه تحصیالت عالی خصوصی پیامن -

 اکنونتا  1666 سالاز  تخاردانشگاه دانشکده زبان وادبیات، بان وادبیات عربی ز مدیر گروه  -

  مجله عربی بین املللی پژوهش های خالق.رسدبیر فصلنامه  -
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