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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  
 ۰۳/۰۲/۲۰۲۳ ن ی فی و مؤل قنی محق / تیم کاری قاموس

 

 در قاموس کبیر افغانستان« حسینیعظیم سید » ښاغلی همکار جدید معرفی
 

بتاریخ   سیدکریم  مرحوم  فرزند  حسینی  عظیم  سنبله   ۸سید 

در شهر کابل چشم به جهان هستی  (۱۹۵۱اگست   ۳۱) ۱۳۳۰

مؤفقانه به پایان  کشوده، تعلیمات ثانوی را درلیسه عالی غازی

  بکلوریا بدرجه عالی   موفق بدریافت  ۱۳۴۷رسانید و در سال  

سال   در  موصوف  بورس    ۱۳۵۱گردید.  یک  از  ستفاده  ا  با 

عالی تحصیالت  جهت  وقت    تحصیلی،  اتحادشوروی  عازم 

گردیده اوکراین(  اخذ   )جمهوری  به  موفق  تحصیل    ودرختم 

گردید،   پالنگذاری صنعتی  –دیپلوم ماستری در رشته اقتصاد  

از ختم دوم سال    بعد  نیمه  در  عالی  بوطن   ۱۳۵۶تحصیالت 

ارزاق ریاست عمومی  در  نموده  ب  عودت  عامه  ه واحتیاجات 

 مدیر عمومی پالن همان   حیث مدیر پالن های انکشافی و بعدا  

به حیث معاون   ۱۳۵۸جدی سال  در ماه   .ریاست توظیف شد

درسال   و  عمومی مواد نفتی وشکر  تجارتی واقتصادی ریاست 

 .گماشته شد به سمت رئیس عمومی همان ریاست ۱۳۶۰

 

دربست ۱۳۶۷  موصوف در سال   .بحیث معین تجارت داخلی وزارت تجارت آغاز به کار نمود  ۱۳۶۳دراوایل سال 

به حیث   ۱۳۶۸سال  و در  انستان درمسکو عز تقرر حاصل نمودافغ  تجارتی واقتصادی  ه  به حیث نمایند  وزیر مختار

  ۱۳۷۰سال  وظیفه اخیر الی نیمه اول  شد که در   مقرر  کبرای جمهوری افغانستان مقیم مسکو  سکرتر اول سفارت

 .نمود  وزارت امورخارجه استعفا  ادامه داد و بعدا  از دوام کار در

جهت   ۲۰۰۶شد. وی در سال    فرانسه مهاجر  ، به جمهوری۱۹۹۷موصوف نظربه شرایط مستولی درکشور در سال  

 مشاور وزارت تجارت وصنایع وهمچنان به صفت مشاور   سهمگیری در بازسازی به وطن عودت نمود و به حیث

 .است ایفای وظیفه نموده کابل ارشد تجارتی ادارۀ شهر جدید

انیس، هیواد، اصالح،    وهمکاری های منطقوی در روز نامه های  موصوف مقاالتی را در بخش اقتصادی، تجارتی 

تکمیل و چاپ    موفق به  ۱۳۹۴فصلنامه مرکز مطالعات منطقه ئی به نشر رسانیداست. وی در سال    کابل تایمز و

 :های  چهار عنوان کتاب تحت نام

  تحلیل تجارت خارجی افغانستان از قرن نزده الی تجارت افغانستان در دوجلد، سیرتاریخی تجارت درجهان، تاریخ 

 خود بی پیشینه است، گردید. که در نوع  با کشورهای خارجی و تاریخچه روابط تجاری افغانستان ۲۰۱۲سال 

 

تکمیل  الین، در غنامندی وسایت افغان جرمن آنوبمقاالت در    چندی بدینسو عالوه بر نشر مضامین و موصوف از 

مجمع    ارائه اصطالحات اقتصادی و همچنانلکی قاموس کبیر افغانستان در تهیه ومسو   هرچه بیشتر بخش علمی

 .اللغات همکاری قلمی دایمی دارد
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