
میمهض  

 د استادانو بیوګرافي

 د پوهنمل محمد رحیم بیوګرافي

پوهنمل محمد رحیم رحیمي  د حسن خان زوی د لوګر والیت د 

کال په پاکستان هیواد کې  ۱۳۶۵محمد آغه ولسوالۍ چی په  

زیږېدلی. لومړنۍ زده کړې    یې د مهاجرینو کیمپ کې محمدیه 

کال کې کې له نوموړی  ۱۳۸۳لیسه کې سرته رسولې دي. په 

کال کې د کانکور  ۱۳۸۴لیسی څخه فارغ چی وروسته په 

آزموینې له الری د شیخ زاید پوهنتون ښوونې او روزنې 

کال کې له نوموړی  ۱۳۸۷څانګې ته بریالۍ شو چی په پوهنځي د ریاضی ـ فزیک 

نېټه  ۱/۵/۱۳۸۸څانګۍ څخه په کادري نمرو فارغ شو. وروسته د آزاد رقابت له الری د 

فزیک څانګې ته د علمي کادر  -د شیخ زاید پوهنتون ښوونې او روزنې پوهنځي ریاضی 

 ۱۳/۵/۱۳۹۳ڼه او ( ګ۲۹۱۷په توګه وګمارل شو؛ نوموړی د لوړو زده کړو وزارت د )

نېتې  ۲۰/۵/۱۳۹۳( ګڼه او ۷۲۸نېټې حکم د انسجام او اکادمیکو چارو محترم ریاست )

مکتوب په اساس د لوګرلوړو زده کړو مؤسسه کې د ښوونې او روزنې په پوهنځی د 

ریاضی څانګې ته تبدلي وکړه نوموړي د یوه نیم کال لپاره د ښوونې او روزنې پوهنځی 

رحیمي اوس مهال د چین هیواد کې د ښاغلی استاد  ه درلوده.سرپرستي هم په غاړ

 بوخت دی.   ماسترۍ په درسونو
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 د پوهنیار غالم حبیب حبیبی بیوګرافي

کال کې د  ۱۳۶۶پوهنیار غالم حبیب حبیبی د تورګل زوی  په 

 په یوه متدینه کورنۍ کې وردګو والیت په سیدآباد ولسوالۍ کې

زیږېدلی. لومړنۍ زده کړې یې د کلي د حضرت نعمان په ابتدایه 

ښوونځي کې سرته رسولې چې د شپږم ټولګې  څخه د فراغت 

کې  پورې د دریو کالو په موده ۱۳۷۹څخه تر  ۱۳۷۷وروسته د 

الشان حفظه په موخه د عبدهللا بن مسعود دارالحفاظ  د قرآن کریم

ې په عالي درجه د حفظ سند ته الړ او له نومړي دارالحفاظ څخه ی

کال کې د کابل په اماني لیسه کې شامل شو له دوو کلونو  ۱۳۸۰وروسته  په  ،ترالسه کړ

وروسته د غزني والیت د شمس العارفین لیسه کې پاتې زده کړې تر دوولسم ټولګي 

فراغت  څخه فارغ شو دکال کې د نوموړې لیسې  ۱۳۸۵پورې سرته رسولې او 

او همدارنګه د یوه  کې سهد سلطان محمود لی ې کليي والیت روضد غزن وروسته یې

د  په توګه لیسه کې د ریاضیاتو د استا عالي د وردګو والیت د انصارالمؤمنین کال لپاره

د ې  کابل ښوونې او روزنې پوهنتون کال د کانکور له الر ۱۳۸۷د  ،دنده ترسره کړې

ل  ۱۳۹۱په  ،الی شونمرو بری (۲۷۲)طبیعي علومو پوهنځي د ریاضي څانګې ته په 

کال کې له نوموړي پوهنتون څخه په اعلی درجه په کادري نمرو فارغ شو، وروسته د 

لوګر پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د   کې کال ل ۱۳۹۲آزاد رقابت له الرې په 

کال کې د   ل ۱۳۹۶شو چې په  علمي کادر ته شاملریاضي څانګې ته په لوړو نمرو

 کال کې  ۱۳۹۸په  ،الړۍ  په موخه ته د ماسترتحصیلي بورس له الرې ایران هیواد 

د الجبر څانګې څخه  )دانشګاه علم وصنعت ایران(د ساینس او ټکنالوژۍ پوهنتون ایران

اوس مهال د لوګر پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د ښاغلی استاد   ،فارغ شو

 آمر په توګه دنده ترسره کوي.  ریاضي څانګې د استاد او
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 د پوهنیار عبد الصبور فیضی بیوګرافي

     ش  ه۱۳۶۹درسال  حلیم جانفرزند  عبدالصبور فیضی نیارپوه

چشم لوگر ولسوالی برکی برک والیتدریک خانواده متدین در

 ۱۳۸۷بعد از تعلیمات ابتدایی وثانوی درسال ، به جهان گشود

فارغ  غازی امین هللا واقع ولسوالی برکی برک ه ش از لیسه 

 ۱۳۸۹سال بعد از سپری نمودن امتحان کانکور در کهگردیده 

ن تعلیم پوهنتوعلوم طبیعی پوهنٔحی ریاضی  دیپارتمنتدر

ش از  ه۱۳۹۲و درسال  فق گردیدمووتربیه شهید استاد ربانی 

ه ش بعد ازسپری  ۱۳/۲/۱۳۹۴ به تاریخ. پوهنتون متذکره فارغ التحصیل گردیده است

پوهنٔحی تعلیم ریاضی دیپارتمنت  علمی بست کادر در امتحان رقابتی موفقانه نمودن

به  و تا حال در این نهاد علمی مٔوسسه تحصیالت عالی لوگرتقرر حاصل نموده وتربیه

نامبرده قابل ذکر است که . ایفای وظیفه می نماید حیث عضو کادرعلمی دیپارتمنت متذکره

ه ش در امتحان رقابتی بورسیه تحصیلی ماستری کشور ایران  ۱۳۹۷تان سال در زمس

( دیپارتمنت ریاضیات ئیحل عددی معادالت دیفرانسیل جز)قبول شده و در رشته 

 .کاربردی دانشکده علوم دانشگاه زنجان مصروف تحصیل می باشد

 نامزد پوهنیار ذبیح هللا عمري

کال کې د وردګ  ۱۳۷۱نامزد پوهنیار ذبیح هللا عمري د نورانجان زوی په 

والیت د چک والسوالی په یوه متدینه کورنۍ کې زیږیدلې دی له لومړنۍ او 

کال کې د لیسی  دوره په بریالیتوب د  ۱۳۸۹منځنیو زده کړو وروسته ئې په 

سته د کابل الجهاد په لیسه کې بشپړخ کړه. چی د کانکور له آزموینې ورو

ښوونې او روزنې پوهنتون د طبیعي علومو پوهنځي د ریاضي څانګې ته 

کال کې په خورا بریالیتوب پای ته ورسوله،  ۱۳۹۴بریالۍ او یاده څانګه په 

کال کې د یوې رقابتي آزادې سیالې آزمونیې له الرې لوګر لوړو  ۱۳۹۶په 

کادر او استاد ّپ حیث د علمي ګه کې زده کړو مؤسیسې ښوونې او روزنې پوهنځي په ریاضي څان

 مقرر شو چې تر دې مهاله خثله دنده پرمخ وړي.

 


