
 دنامع جیولوجی وپوهنځی 

 مؤسسه تحصیالت عالی لوګرشمسی در چوكات هجری  1399 معادن در سال جیولوجی و پوهنځی

انجنیری به سویه لیسانس به مثابه عنصر تکامل دهنده صنایع کشور  تأسیس و در زمینه تربیه کادر های ملی

زیز ما افغانستان ع سازی و احیای مجدد کشور. سهم فارغان این پوهنځی در باز مینمایدنقش کلیدی را بازی 

و قلبهای مملو از عشق به میهن  الگهر آن با عالقه فراوانشود و استادان واتر از دیگران تلقی می با ارزش

نت دیپارتم دو پوهنځیدر تشكیل این  .پردازندیبه منظور ارتقای سطح دانش محصالن عزیز به تدریس م

 باشد:اختصاصی فارغ دهنده ذیل می

 1399 تأسیس سال -جامد ۀدیاستخراج معدن مواد مف پارتمنتید -1

 1399 تأسیسسال  - جامد ۀدیتفحص و اکتشاف معدن مواد مف پارتمنتید -2

 محصل مصروف فراګیری دروس 81به تعداد بیشتر از دن اجیولوجی و مع پوهنځیدر  تأسیس بدو از

  ند.میباش جامد ۀدیتفحص و اکتشاف معدن مواد مفو جامد  ۀدیاستخراج معدن مواد مفرشته های  در یخصصت

 اهداف اساسی پوهنځی

علوم  هایبه سویه عالی که از اندوخته های کافی در مورد جدید ترین پیشرفت متخصصین معدنتربیه  -1

های تحصیلی شان آگاهی کامل ساینس و تکنالوژی برخوردار بوده و در بخش های نظری و عملی رشته

 داشته باشند.

و  منظور خدمتگزاری به جامعه با در نظر داشت روحیه عالی ارزش های حقوقی، ملیتربیه جوانان به -2

 لیت های وظیفوی.ؤدرک مس

 انجام تحقیقات و تشبثات علمی به منظور مساعد ساختن زمینه برای رشد و ارتقای افغانستان نوین. -3

 دن.او مع تربیه کادرهای علمی و تدریسی برای کشور در سکتور جیولوجی -4



 .ایجاد فضای مناسب برای تدریس و جلوګیری از تمام انواع تعصبات ) سیاسی، قومی، زبانی و مذهبی( -5

 .معیاری سازی کریکولم های درسی با استندردهای منطقوی به شکل مستمر معاصر سازی و -6

 .علمی مطابقت با الیحه شمولیت در کادر ها به اساس ضرورت درپارتمنتتکمیل کادر علمی دی -7

 .های پوهنځیبرنامه و ارگانهای کمک کننده جهت تطبیق بهتر جستجو منابع -8

 .سطح پوهنځی های ارزیابی خودی و ارزیابی از کیفیت تدریس درتطبیق پالیسی -9

 .ها با تکنالوژی جدید تدریسپارتمنتنمودن صنوف درسی دی مجهز -10

 .های جدید تدریس برای بهبود کیفیت تدریسکاربرد تکنالوژی و روش -11

 عملی با کیفیت عالی. تالیف و ترجمه مواد درسی نظری و -12

 .منطقویسسات و جوامع داخلی و ؤبا م بر قرار ساختن روابط علمی -13

 علمی پوهنځی. نشر آثار تحقیقاتی علمی اعضای کادر -14

 ها.های دیپارتمنت ها برای البراتوارتکنیشن ها وتربیه البرانت -15

 ه جهت ادامه تحصیل در مقاطع ماستری و دوکتورا.اعزام اساتید جوان به کشور های مختلف ب -16

 ۀدیاستخراج معدن مواد مفتهیه تجهیزات و سامان آالت مدرن برای البراتوارهای دیپارتمنت های  -17

 .جامد ۀدیتفحص و اکتشاف معدن مواد مفو جامد 

 دیدگاه

مسلکی شمرده  متخصصینمعادن یک واحد تحصیالت عالی برای دانش محصالن و  جیولوجی و پوهنځی

می شود. این نهاد علمی در تربیه کادر های جوان مسلکی مطابق به نیازمندی های جامعه و کشور عزیز ما 

افغانستان به منظور ارتقای رفاه اجتماعی و بنیه اقتصادی ملی کشور رول بس ارزنده را بازی مینماید، 

. مجرب دیپارتمنت ها صورت میگیردتوسط استادان  پوهنځیآموزش و تربیه کادر های جوان در این 

د کشور را بسوی پیشرفت و ترقی مطابق به ایجابات نمیتوان دنامع جیولوجی و پوهنځی مسلکی متخصصین

 جامعه سوق دهد.

 رسالت

ور به منظ معادن مسلکی متخصصین در تربیه کادر هایها  پوهنځیمعادن مانند سایر  جیولوجی و پوهنځی

استخراج معادن ترتیب نقشه های  ، اکتشاف وفعال آنها در تفحص ارتقای سطح دانش محصالن و سهم گیری

 منظور ارتقا و رفاه اجتماعی مطابقبودن معادن مختلف ب ، تعیین مفیدیت و اقتصادیکیمختلف جیولوجی

 نیاز مندی کشور رول ارزنده را بازی مینماید.

 



 معادن جیولوجی و پوهنځی رئیسمعرفی مختصر 

 کاکړ –تخلص    عزیر محمد –اسم 

 پوهنځی جیولوجی و معادن تسایرسرپرست  – وظیفه

 یارپوهننامزد علمی  - رتبۀ  لیسانس –درجۀ تحصیل 

 تحصیالت

 حضرت قیس بن سعد )رض(لیسۀ  -مکتب 

 ، پوهنځی ساینس، پوهنتون کابلکیمیا دیپارتمنت – دورۀ لیسانس

 کاریتجربۀ 

 1397-1395در سال  DACAARای  NGOالبرانت تست آب در  -1

 1396-1395استاد در پوهنځی فارمسی مؤسسه تحصیالت عالی طبی ملی در سال  -2

الی  1397از آغاز سال  کیمیای پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیالت عالی لوګراستاد در دیپارتمنت  -3

 اکنون

 ۱۳۹۸ -۱۳۹۷تربیه مؤسسه تحصیالت عالی لوګر در سال آمر دیپارتمنت کیمیای پوهنځی تعلیم و  -4

الی  1399 میزاناز برج  مؤسسه تحصیالت عالی لوګرپوهنځی جیولوجی و معادن  استیرسرپرست  -5

 اکنون


