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تیم کاری قاموس کبیر افغانستان

معرفی پوهاند دکتورعزیزاله قریشی در قاموس کبیر افغانستان
کتگوری علمی زمین شناسی بخش (جیولوجی)
Geoscience is the study of the Earth - its oceans, atmosphere, rivers and lakes, ice sheets and
glaciers, soils, its complex surface, rocky interior, and metallic core. This includes many aspects
of how living things, including humans, interact with the Earth. Geoscience has many tools and
practices of its own but is intimately linked with the biological, chemical, and physical sciences.

خلص سوانح

دکتور عزیزاله قریشی در سال  1944در شهر کابل در

یک خانواده متدین چشم به جهان کشود  .تعلیمات ابتدائی را در مکتب سید جمالدین
افغان و تعلیمات عالی را در لیسه عالی غازی در سال  1962به پایان رسانید .پس
از فراغت از رشته جیولوجی در سال 1966شامل کدر علمی پوهنخی ساینس
پوهنتون کابل گردید .در سال  1967در چوکات توئمیت به منظور تحصیالت
عالی به یونیورستی شهر بن به آلمان آمده ودر سال  1971با دیپلوم ماستری به
وطن عزیز عودت و به حیث استاد ایفای وظیفه نمود .وی در سال  1973بار
دیگر برای اخذ درجه دکتورا به کشور آلمان آمده و در فبروری سال 1977موفقانه
به کشور خود برگشت و مجددا به تدریس آغاز نمود .وی سالهای زیادی به حیث
آمر دیپارمنت جیالوجی ایفای وظیفه کرده و در کمیته های زیادی در پوهنتون
کابل موظف بود .درسال  1986به رتبه علمی پوهاند ارتقاء کرد .در سال 1989
بنا به خواهش تعدادی از استادان پوهنخی و پوهنتون کابل کاندید به ریاست پوهنخی
زمین شناسی شد .وی برای مدت یک سال ریاست پوهنخی را به عهده داشت .در سال  1990به دعوت یونیورستی شهر بن برای
تحقیقات علمی از طریق کشور هند موفق به آمدن به آلمان شد ،بنا به شرایط مختنق دوباره به وطن عودت نکرد .وی در انستیتوت
جیالوجی یونیورستی بن همکاری علمی داشته و از سال  2004ال  2014در چوکات توئمیت جدید برای استادان رشته جیالوجی
پوهنتون کابل و پوهنتون پولیتخنیک کابل در اکادمی های زمستانی در انستیتوت جیالوجی شتین من در شهر بن تدریس نمود و
درسالهای مذکور در پوهنتون کابل برای محصالن نیز تدریس نموده و درسمستر بهاری سال  2014تدریس در کورسهای ماستری
رشته جیالوجی پولیتخنیک کابل را نیز به عهده گرفت .وی در این سالها البراتوار های دیپارمنت جیالوجی پوهنخی زمینشناسی
را مجددا فعال ساخت ،نوشتن کتب درسی و لکچر نوتها و تدریس برای استادان و محصالن فعالیت علمی وی را تشکیل میداد .آثار
علمی وی مشتمل از مقاالت ،رساله ،کتب درسی و لکچر نوتهای درسی میباشد.
پوهاند دکتور عزیزاله قریشی عضو و معاون جمعیت یونیورستی های آلمانی و افغانی میباشد .هنگامی که در ماه جون سال 2017
محترمه استاد صالحه واهب واصل و انجینر قیس کبیر بنا بر دعوت این جمعیت غرض معرفی قاموس جامع اصطالحات
اقتصادی در مجمع عمومی دعوت شده بودند ،افتخار شناسائی با پوهاند قرییش حاصل شد و بنابر عالقه فروان پوهاند صاحب در
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افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
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یکی پروژه های قاموس از آن تاریخ به بعد همکاری موصوف در غناء و توسعه قاموس کبیرافغانستان در بخش جیالوجی ادامه
دارد .چند نمونه از کار های ایشان در قاموس کبیر افغانستان بخش جیولوجی و یا زمین شناسی را در ذیل مشاهده فرمائید.
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