
 دیپارتمنت کیمیا تاریخچه 

اد شماره مؤسسه تحصیالت عالی لوگر به اساس پیشنهیکجاه با تربیه  و تعلیم پوهنځیی و بیولوژ دیپارتمنت کیمیا

 20/2/1393( مؤرخ 1200وزارت محترم تحصیالت عالی  و بر بنیاد حکم شماره ) 13/12/1392( مؤرخ575)

 افغانستان ایجاد و منظورگردید.مقام محترم ریاست جمهوری اسالمی 

 ۱۳۹۴ سال در. شدند معرفی تربیه و تعلیم پوهنځی( تن محصل به رشته های دوگانه ۸۰حدود ) ۱۳۹۳در سال 

 ( تن به رشته های دوگانه معرفی گردیدند.۱۱۲به تعداد )

بورد علمی  8/4/1394به اساس پیشنهاد ریاست موسسه تحصیالت عالی لوگر در جلسه مورخ  ۱۳۹۵در سال 

 ریاست عمومی انسجام امور اکادمیک مورد بحث قرار گرفت و چنین فیصله بعمل آمد :

پیشنهادی تائید است در صورت ازدیاد چهار بست و منظوری آن در تشکیل انکشافی  دیپارتمنت هایانقسام "

 موسساتی اجراات الزم صورت گیرد"

منت کیمیا و ، دیپارتدیپارتمنت فزیک ،بیولوژی( به دیپارتمنت ریاضی-فزیک و کیمیا-)ریاضی دیپارتمنت های

( تن محصل به چهار دیپارتمنت جداگانه معرفی ۲۷۵به تعداد )سال  همان که درنمود  انقسام دیپارتمنت بیولوژی

  .شدند

 معه تقدیم نموده است .دیپارتمنت کیمیا تا حال سه دور فارغان متعهد و مسلکی کیمیا را به جا

 است . تشکیالتی اعضای کادر علمی دیپارتمنت کیمیا قرار ذیلجدول 

 وظیفه تاریخ تقرر رشته تحصیل درجه تحصیل اسم و تخلص شماره

1 
 پوهنیار صفی هللا

 نوابی 
 آمر دیپارتمنت 24/02/1393 کیمیای عضوی ماستر

2 
پوهنیار محمد جاوید 

 ستانکزی
 11/05/1395 کیمیا لیسانس

عضو کادر 

 علمی

3 
نامزدپوهنیارعزیر 

 محمد کاکر
 19/01/1397 کیمیا لیسانس

عضو کادر 

 علمی

 

 

 



 بیوگرافی پوهنیار صفی هللا نوابی :

 ش در ه1363سفففال در فرزند مرحوم عبدالجلیل صففففی هللا نوابیپوهنیار 

شفففم چدر یک خانواده متدین  والیت لوگر قریه زقوم خیل ولسفففوالی برکی بر 

شفففامل مکتل قلعه سفففال ی هفت سفففن  ش در ه1371سفففال  در .هبه جهان گشفففود

عدا  از صففففنم سففففوم الی شففففشففففم را در مکتل متوسفففف ه بکهنه زقوم خیل شففففد. 

و از صفففنم هفتم الی دوازدهم را در لیسفففه عالی برکی  حضفففرت بالل )ر (

 . است فارغ گردیده لیسههمان  به درجه اعلی ازراجان تمام و 

دارالمعلمین عالی  درو  سفففپری  راامتحان کانکور  ش ه 1382در سفففال 

 دوره فقانهش مو ه 1384سفففال  در کابل شفففامل گردید وسفففیدجمال الدین افغان 

 به پایان رسانید. اعلیبه درجه  را تحصیلی

 هنمود وظیفه ایفای لوگری در لیسففه غازی امین هللاسففال بحیث اسففتاد  سففهش برای مدت  ه 1385در سففال  

   .است

بعد از کامیاب شففففدن در پوهنتون تعلیم وتربیه خود را به لیسففففه عالی خوشففففحال خان تبدیل و  بمدت چهار 

 سال در لیسه عالی خوشحال خان کابل  بحیث استاد مضمون کیمیا ایفای وظیفه نموده است .

اخل در بخش د بلکاپوهنتون تعلیم وتربیه  درو  سپری  را اختصاصی امتحان کانکور ش ه 1388در سال 

  به پایان رسانید. یبه درجه کادر را تحصیلی دوره فقانهش مو ه 1391سال  در شامل گردید و خدمت

بحیث عضو کادر علمی رشته کیمیا در آمریت ساینس ریاست معارف  از طریق رقابت آزاد  1392درسال 

 سففروالیت لوگر مقرر و مدت یک سففال بحیث عضففو کادر علمی آمریت سففاینس ریاسففت معارف خدمت نموده و 

 مقرر گردیدهلوگر  عالی تحصیالت سسهمو در  بست کادر علمی امتحان رقابتیاز طریق  1393در سال انجام 

   .است

 1398برای تحصیالت ماستری عازم کشور ایران شد و در سال  1396فی هللا نوابی در سال پوهنیار ص

 تحصیالت خویش را در رشته کیمیای عضوی دانش اه بین المللی گیالن موفقانه به پایان رسانیده است .

به اساس پیشنهاد ریاست موسسه تحصیالت عالی لوگر و منظوری مقام وزارت تحصیالت  1398درسال 

لیم و تع هنځیعالی  بحیث آمر دیپارتمنت کیمیا تقرر حاصففل نموده اسففت . و هم نان وظیفه معاونیت ریاسففت پو

 تربیه را به عهده دارد .

استفاده از یک ترکیل بیس بر پایه ایمیدازول به عنوان یک : آن تحت نام  دوره ماستری اثر تیزس 

 گردیده است .  و چاپ ش آلی  ترتیلارگانوکاتالیزگر موثر برای افزایش سرعت چند واکن

 بااحترام                                                                                    

 پوهنیار صفی هللا نوابی آمر دیپارتمنت کیمیا                                                                 

 

 



 :  جاوید ستانکزی ژوند لیکپوهنیار محمد  د

زوی او د ارواښاد حاجی  محمدشریم د ستانکزی جاوید محمد پوهنیار   

 اړوند علم پل والیت گرلو د کال لمریز ۱۳۶۹ په محمد صفففففدیق لمسفففففی،

 د .پرانیسففففففتل  سففففففتر ی ته نړۍ دې کې  په کل کال بابا  ارشففففففنککلن

و ا علمې ترچترالندي پالر دویاړمن کې کل  خپل په یې دوره ماشففففومتوب

. لومړنۍ زده کړی یې د شفاهی کال کړي ترشفا کې انګړ په کورنۍدینداره 

لیسه کې بشپړې کړې اوله لومړنۍ زده کړو وروسته یې د کلنګار جهادی 

کې له لیسففې هخه  لمریزکال ۱۳۸۸ پهلیسففه کې زده کړوته دوام ورکړ او 

د  کابل د وروسففته هخه آزموینې لمریزکال د کانکور د ۱۳۸۹دفارغ شففو. 

فارغ  درجه کادري په ک  لمریزکال ۱۳۹۲ته بریالې اوپه   هانګ  کیمیا د پوهنځی علومو طبیعی

 لو ردلوړوزده د الری له سفففیالی د آزادی ک  کال لمریز ۱۳۹۳  پهشفففو. له فراغت سفففره سفففم یې 

 ایرانیې د  ک  لمریزکال ۶/۱۱/۱۳۹۷ په. شو بریالۍ ته بست کادري هانګی کیمیا د کړومؤسسی

 په هانګه کې د ماسټری زده کړې پیل کړې. Chemistry  Analytical پوهنتون IKIUد 

 :ړکمحمد کا عزیرگرافی نامزد پوهنیار بیو

 سال در محمد پاینده مرحوم فرزند کرنامزد پوهنیار عزیر محمد کا

 ولسوالی( ها کرکا قریه)  به معروف خیرهللا امال  قریه در ش ه ۱۳۷۴

 جهان به چشم روشنفکر و متدین خانواده یک در کابل والیت باغ قره

منات موالبنات الدر سن شش سال ی شامل مکتل  1380گشود. در سال 

شد، بعد از صنم چهارم الی ششم را در مکتل ابتدائیه دوره دوم قیس 

بن سعد )ر ( و از هفتم الی دوازهم را در لیسه حضرت قیس بن سعد 

 گردید. )ر ( تمام و به درجه اعلی از همان لیسه فارغ 

دیپارتمنت امتحان کانکور را سپری نموده به  ۱۳۹۰/1391در سال 

موفقانه دوره تحصیلی خویش را به  ۱۳۹۴و در سال  شامل کابل پوهنتون ساینس هنځیپوکیمیای 

 درجه کادری په پایان رسانید.

از طریق رقابت آزاد بحیث تکنیشن البراتوار تست آب در مؤسسه داکار به مدت دو  ۱۳۹۵درسال 

 از طریق امتحان رقابتی بست کادر علمی در ۱۳۹۷سال خدمت انجام نموده و سرانجام در سال 

 ت.دیده اسگرمقرر گر لو عالی تحصیالت مؤسسه تربیه و تعلیم هنځیپودیپارتمنت کیمیای 

تعلیم و تربیه  پوهنځیبه اساس تصمیم ریاست محترم  ۱۳۹۸الی اخیر سال  ۱۳۹۷در نیمه سال 

تعلیم  پوهنځیفعالً بحیث استاد در  است. ایفای وظیفه اجرا نمودهسرپرست دیپارتمنت کیمیا منحیث 

 و تربیه مصروف تدریس میباشد .

  بزودی..........بیوگرافی اعضای دیگر دیپارتمنت   


