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 پوهنځی مشخصات 

 : حقوق و علوم سیاسی پوهنځینام  ✓

 1388سیس: أ ت ✓

 رسول سیافالرب  سس: پروفیسور استاد عبدؤ م  ✓

 نوعیت: خصوصی  ✓

 )چهارساله( : سند لیسانس در هشت سمسرتپوهنځیهای تحصیلی برنامه ✓

 روابط بین امللل  :سند ماسرتی ✓

 ها:دیپارمتنت

 دیپارمتنت قضاء و څارنوالی ✓

 پلوماسی اداره و دیدیپارمتنت  ✓

 جذب محصالن:  ۀشیو 

 12فارغ صنف  ✓

 ت محرتم وزارت تحصیالت عالی ئیق امتحان عمومی کانکور تحت نظر هاز طری ✓

 محصلین: ذکور و اناثطبقه  ✓

 : ذکور و اناثپوهنځیاساتید طبقه  ✓

 اساتید مجرب ماسرت و دکتور ✓

 های درسی:تایم

 : ذکور و اناث قبل از ظهر ✓

 اناثبعد از ظهر:  ✓

 شبانه: مخصوص ذکور ✓

 حقوق و علوم سیاسی  پوهنځی تشکیالت 

 پوهنځیرئیس  ✓

 مدیر تدریسی ✓



 مدیر استادان ✓

 هاآمریت دیپامتنت ✓

 کلینیک حقوقی ✓

 همکاران فنی و تخنیکی ✓

 

 

 

 سس و رئیس اعلی پوهنتونؤپیام م

 هدیه اهتدی... و بعد!بسول الله و علی آله و صحبه و من و السالم علی سیدنا ر  ةالحمدلله و الصال 

و  افغانستان کشوری است اسالمی  تاریخ  دارد  که  در دین اسالم  تاریخ خویش    . سابقه طوالنی  مسیر  در  این کشور 

 زیادی را پشت رس گذاشته است. هایمشکالت و ناگواری

اشغال  برابر  در  آن  غیور  کم ملت  مقاومت  خود  از  انگلیس  توانسته    گران  که  است  ملتی  اولین  و  داده  نشان  نظیری 

همچنان این کشور در   اسیر و در بند مانده باز مناید.   سیاه انگلیس را بشکند و راه را برای سایر کشورهای  هایحلقه 

ی نشان داده و با قهرمانی  بی مانند خود در  اوروی سابق از خود مقاومت جانانه آسای ارتش اتحاد شبرابر هجوم سیل

سفانه در نتیجه  أ اما مت  ثبت تاریخ امت اسالمی منوده است. تاریخ معارص، الگویی از شجاعت و مردانگی و آزاد زیسنت را  

 ترین اش را به چالش گرفت و تلخهی از مشکالت فرو رفت که توانائییی در بحر انبو منطقه هایعوامل مختلف و توطئه

 جام زهر را در کامش ریخت. 

از آن جائیکه اعاده مجدد ساختارهای معنوی در پهلوی ساختار زیربناهای مادی یک امر رضوری پنداشته شده است،  

مهلک و نابود کننده نجات    هایمسلکی، مؤمن و مخلص که کشور را از این ورطه   ادرن مأمول جز از طریقه تربیه ک و ای

دست آوردن چنین یک  ه  به خاطر ب  هااین لحاظ تأسیس و ایجاد مراکز تعلیمی و پوهنتون  به  . امکان پذیر نیست  ، دهد

دادیم تا در   چا به نوبه خویش سعی و تالش به خر یت م مسؤولبا درک این   شود. میمأمول امر رضوری و الزمی پنداشته 

 این مسیر مبارک سهم گیریم و پوهنتون دعوت را تأسیس مناییم. 

مناییم که ما را در ادامه این راه یاری دهد و به کاری که محبت و رضای قدام نیک از الله تعالی مسئلت میااز خالل این  

 اوست، توفیق عنایت فرماید.

 با احرتام 

فسیاپروفیسور عبد رب الرسول 



 حقوق و علو سیاسی    پوهنځیپیام رئیس 

که   را  او  منت خدای عزو جل  بر  و  آفرید  مخلوقات  را ارشف  انسان 

درود بی پایان  . قدرت سخن گفنت بخشید و با زیور علم آراسته منود

  -صلی الله علیه و آله و سلم-بر پیامرب اسالم حرضت محمد مصطفی

برش به سوی روشنایی  آور رحمت و رهنامی  که معلم انسانیت و پیام 

 باشد. می مندیو سعادت

علوم  پوهنځی و  پوهنتون نیک  سیاسی    حقوق  اساسی  و  مهم  هاد 

  اداره   و  دیپارمتنت قضاء و څارنوالیهمزمان با تأسیس پوهنتون دعوت در دو    پوهنځی. این  باشدمیدعوت  

حقوق و علوم سیاسی از    پوهنځیرشوع به کار منوده است.  هجری شمسی    1388در سال    ماسیو لو دیپ

هایی است که بیشرتین محصلین را اعم از طبقه ذکور و اناث جذب  پوهنځی سو، یکی از    زمان تأسیس به این 

 و با تجربه کشور را در  حقوق و علوم سیاسی پوهنتون دعوت استادان نخبه، عامل  پوهنځیو فارغ داده است.  

تربیه جوانان    ی به تدریس و منندوده و با اخالص و تواعلمی جذب منا و فوق لیسانس با درجات  سطح دکرت 

پرداخته  تحصیلی    اند. کشور  همزمان   پوهنځی نصاب  دعوت  پوهنتون  سیاسی  علوم  و  کار    حقوق  آغاز  با 

حیث نهاد تحصیلی مرکزی کشور عیار گردیده، مطابق ه  تحصیلی پوهنتون کابل ببراساس نصاب    پوهنځی

های درسی خود توسعه و  پوهنتون دعوت مضامین اختصاصی مورد نیاز را در برنامه های رشایط و خصوصیت

 روز منوده است.  مفردات درسی را پیهم به 

سیاسی    پوهنځی               علوم  و  و  حقوق  پوهنتون  اسرتاتیژیک  پالن  مطابق  حارض  حال   پوهنځی در 

ی، مدیریت تدریسی، مدیریت استادان و ادار   هایمدیریتدر چوکات    را توسعه داده  تشکیالت جدید خود

های  کمیته، مدیریت کلنیک حقوقی، (دیپلوماسیڅارنوالی و داره و قضاء و ) هایدیپارمتنت امور محصالن، 

و با تطبیق نصاب تحصیلی جدید و واحد، با جدیت  و با تجربه    دراکبا داشنت استادان  فرعی تضمین کیفیت،  

 آوردهای علمی و اکادمیک بهرت را حاصل مناید. دست تا ورزدسعی می

در اخیر از خداوند منان استدعا دارم که به لطف و مرحمت بیکران خود، ما را در تحقق آرمان مقدس تحصلی  

کاران خدمات  اندر برای همه استادان گرامی، دستو    مردم و کشور عزیز ما یاری رساند  و خدمت به جامعه، 

 منایم.آرزو میمه دانش آموزان پوهنځی حقوق و علوم سیاسی توفیق عمل اداری و تدریسی و ه

 

 سید مصطفی غیور 

 حقوق و علوم سیاسی  پوهنځیرئیس 
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 مقدمه

از   ش مطابق    هـ. 1388. در سال  استتـحصیالت عالی خـصوصی کـشور  نهادهای  پوهنتون دعوت یکی 

های رشعیات، انجنیری، حقوق و علوم سیاسی به رسپرستی  پوهنځی با تأسیس  گذاری شد و  تهداب  م  2009

ش    هـ. 1389در سال    که   گذاری سپرده شد برداری و خدمترهرب الرسول "سیاف" به به جناب استاد عبد 

  پوهنځی هـ ش    1392فارمسی و در سال    پوهنځی هـ ش    1390اقتصاد و ژورنالیزم، در سال  های  پوهنځینیز  

این  افغانستان تا وزارت تحصیالت عالیها باعث گردید پوهنځیطب معالجوی اناث ایجاد گردید. وجود این  

ش    . هـ   1392. این پوهنتون در سال  دهدأ  ارتق  (پوهنتون)مؤسسه تحصیلی را به یک نهاد علمی اکادمیک 

ت تحصیالت عالی به حیث یک مرکز علمی اکادمیک به حیث واحد مستقل تحصیلی منظور  ر از طرف وزا

برازندگی  از  راستای توسعه و  های سازنده و قابل ستایش وزارت تحصیالت عالی در  گردیده است که یکی 

پوهنتون   حقوق و علوم سیاسی پوهنځیقابل یادآوری است که  باشد. انکشاف تحصیالت عالی در کشور می

  ههای بودوهنځیرود و نیز از شامر نخستین پهای این پوهنتون به شامر می وهنځین پتریدعوت از کلیدی 

انان را از دو رشته  چندین دروه تعداد کثیر از جو این پوهنحی افتخار دارد که در  .  ه استکه جواز فعالیت گرفت

 فارغ منوده که آنها عمال در نهادهای دولتی و غیراعم از اناث و ذکور  و اداره و دپیلوماسی    ارنوالیڅقضا و  

به شکل مفصل  در این کتاب رهنام    وهنځی جهت آشناسی بیشرت به پباشد.    مصدر خدمت به مردم می دولتی  

   معلومات ارائه شده است.  هنځیپو های این نامه بر ها و پیرامون بخش

 علوم سیاسی   حقوق و  پوهنځی

قضا و  )دیپارمتنت  یا    رشته  ش در دو  هـ.   1388در سال    پوهنتون دعوتحقوق و علوم سیاسی    پوهنځی

غرض خدمت به جامعه و  تحصیلی دور  هژدهکه تا کنون  آغاز به فعالیت منود (ارنوالی و اداره و دپیلوماسیڅ



های مختلف دولتی  عرصه در    شافتخار دارد که فارغ التحصیالناین پوهنځی  محصل فارغ داده است و  کشور  

 باشند. گذاری میخدمت  وو خصوصی مشغول وظایف 

حقوق و علوم    پوهنځیدر مطابقت به نصاب درسی  ش هـ. `1398تا سال  پوهنځی این  نصاب تحصیلی         

های افغانستان بوده  ، زیرا پوهنتون کابل اساس و بنیاد متام پوهنتونردیده بودگعیار  پوهنتون کابل    سیاسی  

در مطابقت   آنو همواره نصاب تحصیلی    قرار داردکه تحت مراقبت مستقیم وزارت تحصیالت عالی افغانستان  

 . ردیده استگ تنظیم مابه رضورت جامعه 

ارنوالی و څقضا و  شان )دلخواه  هایدر رشته  پوهنځیاین    پنجم   سمسرت  محصلین از  مطابق کریکومل        

د از سپری منودن  بع ، شان آموزش یابندصی بق رشته اختصاد تا مطانشو میبندی ( تقسیماداره و دپیلوماسی

در مطابقت به    ( رامونوگراف)اند تا یک اثر تحقیقی  همه محصلین مکلف   ، در هشت سمسرت  موفقانه دروس، 

  ؛منایند و بعد از دفاع موفقانه در محرض هیئت مناقش  ترتیبها تهیه گردیده  که از طرف دیپارمتنت   یرهنمود

 ند. شو میامن رشته تحصیلی شناخته  منحیث لیسانس ه

 های پوهنځی دیدگاه، ماموریت و ارزش

 دیدگاه  ❖

ه خدمات معیاری تحصیلی و تحقیقات علمی  ئپوهنتون دعوت متعهد به ارا  ، علوم سیاسی  حقوق و  پوهنځی

های دست داشته و به  ظرفیت   با امکانات و  پوهنځیباشد. این  علوم سیاسی می   و   حقوقیدر عرصۀ دانش  

های تحصیالت به عنوان یکی از نهاد  ، ورزدمیش  قبول شده، تال   نصاب تحصیلی مدرن و  گیری تکنالوژی و کار 

های  منوده، با ایجاد توأمیت با نهاد  کشور و همچنان در سطح منطقه تبارزعالی معیاری و با اعتبار در داخل  

 تحقیقی پیرشفته را افزایش دهد.  های همکاری علمی وخارج کشور زمینه  مشابه در داخل و

 مأموریت  ❖

حقوق و علوم سیاسی پوهنتون دعوت به منظور برآورده ساخنت اهداف و دیدگاه خویش مطابق با   پوهنځی

مصمم است با داشنت استادان متخصص و با    پوهنځیمناید. این  های جامعه با جدیت فعالیت مینیازمندی

ازهای کشور، آوری متون علمی متناسب با نیهای فعال تدریسی و تحقیقی، فراهمتجربه، به کارگیری روش 

و مشکالت   مسایل  ارزیابی  نافذه،  قوانین  و تکمیل  تحلیل  و  مأموریت  حقوقیرشح  های و سیاسی جامعه 

 . اکادمیک و میهنی خود را موفقانه انجام دهد

 هاارزش ❖



 ؛های اسالمیتحقق ارزش •

 ؛ های ملیصداقت و پابندی به ارزش  •

 ؛ تأمین عدالت و انصاف •

 ؛ اخالقیهای تقویت و گسرتش ارزش •

 ؛اری ز گو خدمت دوستیتقویت روحیه وطن •

 ؛ پذیری و زیست با همیهمدیگر •

 ؛ رشد فکری و روشنگری •

 ؛تقویت فرهنگ اصیل اسالمی و میهنی •

 ؛ دهی در وظیفهشفافیت و حساب  •

 ؛ مبارزه با انواع فساد •

 ؛ تالش و ابتکار عمل در امور محوله •

 . ریشه کن ساخنت هرگونه تعصب و تبعیض •

 

 آموزشیاهداف 

 حقق سازد: اهداف آموزشی ذیل را تعقیب و م  تا علوم سیاسی پوهنتون دعوت متعهد است حقوق و پوهنځی

حقوقی، جهت ارتقای دانش و کاربردی ساخنت   مطالعات سیاسی وفراهم منودن زمینۀ آموزش و   •

 سیاسی؛ مباحث حقوقی و 

های ش و تعمیق فعالیت حقوق و علوم سیاسی، گسرت  پوهنځیسازی اعضای کادر علمی  توامنند •

 لوایح پوهنتون؛شان در چوکات قانون و پژوهشی آنان و دفاع از حقوق

نصاب   تقاضای افراد و مؤسسات جامعه، از طریق ارتقای کریکومل معیاری و  دهی به نیازها وپاسخ •

 درسی با کیفیت؛ 

عملی محصالن از طریق برگزاری   های علمی و تقویت مهارت  تشخیص و ارتقای استعدادهای فکری و  •

 رهای آموزشی؛ سیمیناها و  کنفرانس

 ی جامعه؛ یتربیۀ نیروی کار متخصص و متعهد حسب نیازهای توسعه •

فعالیتزمینه • افزایش  و  مهارتسازی  تقویت  و  آشنایی  جهت  حقوقی  کلینیک  عملی هاهای  ی 

 ؛(څارنوالیقضا و ) ویژه رشتۀبه   محصلین حقوق و علوم سیاسی



جایگاه   • داخلی،  پوهنځیارتقای  در سطح  علوم سیاسی  و  منطقه   حقوق  و  ارایه  یملی  طریق  از  ی 

 . تحقیقیخدمات علمی و 

 های آموزشیچگونگی برنامه 

. گرددمحوری تقدیم میمیتود محصلپوهنتون دعوت دروس بر اساس  حقوق و علوم سیاسی    پوهنځی در  

را به    شانهای درسیثر، برنامهؤ های م ها و روشاستفاده از شیوه  ورزند تا بااستادان درین راستا تالش می

 مناییم. های اشاره میها و فعالیت ای از این روشبه پاره  محصالن عزیز برسانند که ذیالً

 دروس با استفاده از تکنالوژی  

های  های آماده شده در برنامه تر محصالن از پریزنتیشنثریت بیشرت و جلب توجه خوبؤ برای م   استادان معموالً

  LCDبا وسایل و تسهیالتی چون پروجکتور و    پوهنځی منایند. صنوف درسی این  چون پاورپاینت استفاده می

 باشد. مجهز می

 محوریروس با استفاده از میتودهای محصل د 

  الن را در پروسه آموزش سهیم ساخته؛ ورزند تا محصهمواره تالش می  سیاسی حقوق و علوم    پوهنځیاستادان  

  وجود آورند تا سبب فعالیت بیشرت محصالن گردد. ه ها بتحرک را در میان آن انگیزه و 

 

 رهای آموزشی غرض ارتقای ظرفیتسیمینا

رهای علمی و آموزشی در رابطه به  سیمیناورزد تا  همواره سعی و تالش می  حقوق و علوم سیاسی  پوهنځی

در    پوهنځیموضوعات مهم روز و مورد نیاز جامعه، غرض ارتقای ظرفیت و کیفیت امور علمی و تدریسی این 

مناید.   هایمناسبت گزار  بر  مختلف 

 



 هاگراف مونو  دفاعیهجلسات 

پایان   پوهنځیریاست   نوشنت  علوم سیاسی  و  را  حقوق  لیسانس  دوره  تحصیلی  درسی نامه  نصاب  جز  که 

ارنوالی و  څقضا و  های  داند. با این دیدگاه، همه فارغان رشته برای محصلین رضوری و مفید میباشد،  می

دپیلوماسی و  این    اداره  رشته  مکلف   پوهنځیدر  مطابق  را  مورد عالقه خود  تحقیقی  موضوع  تحصیلی  اند 

انتخاب منوده، با معیارهای اکادمیک تحت نظر استاد رهنام به رشته تحریر در آورند. جلسه مناقشه و دفاعیه  

و تن استادان داور، از تحریر و ترتیب  که در حضور استاد رهنام و د باشدصورت علنی الزامی میراف به مونوگ

می   مونوگراف دفاع  داور مالحخود  و  مناقش  استادان  اکادمیک کند.  و  نقدهای علمی  و  ابراز  ظات  را  شان 

ا به  ن ر منوده، محصل مکلف است مالحظات و نقد و نظر استادان داور را اعامل منوده، مجددا تأیید استادا

 گردد.می فورم مونوگراف مذکور طی مراحل  بعدا که   صورت کتبی حاصل مناید 

 حقوق و علوم سیاسی   پوهنځیساختار تشکیالتی 

از ریاست    پوهنځییالت اداری و علمی این  ساختار تشک آ پوهنځیمتشکل  ، مدیریت هامریت دیپارمتنت ، 

مدیریت   مدیریت استادان و امور محصالنتدریسی،  های فرعی تضمین کیفیت و همچنان کمیته  اداری، 

  پردازیم: که ذیال به رشح آن می  باشدمی

 



 پوهنځی ریاست 

است    پوهنځیترین مرجع اداری واحد تدریسی  ترین و عالیحقوق و علوم سیاسی کلیدی   پوهنځی ریاست  

قرار دارد و براساس پیشنهاد معاونیت علمی و منظوری ریاست پوهنتون مقرر  پوهنځیس ئیکه در راس آن ر 

از استادان هامن    پوهنځید. رئیس  شو می بر رهربی، مدیریمی  پوهنځیخود یک تن  ت و  باشد که عالوه 

مکلف به اجرای وظایفی است که   پوهنځی ، مکلفیت تدریس را نیز دارد. رییس پوهنځیبرد امور اداری پیش

 ذیال به رشح آن پرداخته شده است: 

   پوهنځیالیحۀ وظایف رئیس 

 جهت رسیدن به اهداف تعیین شده؛  پوهنځیهای کاری پالنترتیب  .1

 باالیی پوهنتون و مراجع مرتبط؛جع در برابر مرا پوهنځیمنایندگی از  .2

 ؛ پوهنځیریاست از جلسات شورای علمی  .3

 ؛ و پوهنتون پوهنځیهای شورای علمی  ها و فیصله نظارت و کنرتول از تطبیق لوایح، مقرره .4

 ؛پوهنځی مالی و اداری  ، تنظیم امور اکادمیک .5

 وهنتون؛ی، معاونیت علمی و ریاست پبه شورای علم پوهنځیهای گزارش از فعالیتارایه  .6

 ها، شوراها و سایر جلسات؛ کنفرانس رها، سیمیناحضور در جلسات   .7

 بینی شده؛ر مطابقت با برنامه پیش ها دنظارت از تطبیق نصاب درسی و چگونگی پیرشفت درس .8

 ؛ پوهنځیتامین نظم و انضباط در  .9

 مربوطه؛  پوهنځیکنرتول در جریان امتحانات  .10

 ؛ پوهنځیهای حل مشکالت اعضای کدر علمی و محصالن در حدود صالحیت  .11

 ؛ پوهنځیهای مناسب برای بهبود وضع تدریسی، تحقیقی و کاری  طرح پیشنهادات و برنامه  .12

تحصیلی    .13 نصاب  از  تدابیر    پوهنځیمراقبت  اتخاذ  و  درسی  کتب  محتوای  جهت  و  الزم 

 سازی آن؛معیاری

های علمی وزارت تحصیالت عالی، نهادهای تحصیالت  ها و مناسبتاشرتاک در کنفرانس .14

 ؛حقوق و علوم سیاسی پوهنځیعالی به منایندگی از 

 . گیردتعلق می پوهنځیسایر وظایفی که طبق احکام قانون به رئیس  .15



 دیپارمتنت قضاء و څارنوالی 

حقوق و علوم سیاسی پوهنتون دعوت که به اساس نیازهای موجود   پوهنځیهای موجود در  یکی از دیپارمتنت 

عرص قضاییدر  سازم   حقوقیخدمات  و    څارنوالی،  ه  و  کشور  آن در  نتیاندهی  و  گردیده  ایجاد  سبب   ةً جها 

 گان قضایی و حقوقی معارص باشد. یک ار گردد تا کشور دارای می

 څارنوالی قضأ و های دپارمنت ماموریت و ارزش دیدگاه، 

 دیدگاه  ❖

متعهد به ارایه خدمات تحصیلی معیاری، انجام تحقیقات علمی معترب و تقدیم   څارنوالیو  دیپارمتنت قضاء

 کادرهای علمی شایسته و متخصص به جامعه می باشد. 

 موریتأ م ❖

به منظور برآورده ساخنت اهداف و دیدګاه خویش مطابق به   تمصمم اس څارنوالی  و دیپارمتنت قضاء

با انتخاب روشهای فعال تدریسی  مختصص و با تجربه،  استادان ، با داشنتایجابات و نیازمندی های جامعه

و تحقیقی، فراهم آوری مفردات درسی متناسب با نیازهای کشور، ارزیابی مشکالت و مسایل حقوقی جامعه  

 میک و میهنی خود را موفقانه انجام دهد. مأموریت های اکاد

 هاارزش ❖

 های دین اسالم؛ حکام، اصول و ارزش رعایت و پابندی به ا .1

 ؛ نافدهات قوانین و مقرر  رعایت .2

 بق لوایح و مقررات داخلی پوهنتون؛برد امورات مطاپیش .3

 های اخالقی موجود در جامعه؛ ارزش  رعایت اصول  و .4

 . های تخصص، تجربه و تعهد به جامعهداشت معیار تقدیم کادرهای علمی با درنظر  .5

 اهداف آموزشی 

 حقوقی به جامعه؛  هایمتعهد در بخش متخصص، مجرب و  دیم کادرتق .1

 ن وضعی کشور؛ ارتقای دانش محصلین جهت دانسنت احکام رشعی و مقایسه آن با احکام قوانی .2

های عملی  ی و تقویت مهارتشنایکلنیک حقوقی جهت آ  هاسازی و افزایش فعالیتزمینه .3

 محصلین؛

 یها و نهادهای عدلی و قضایی کشور از طریق تربیه و تقدیم نیروی کار سازی سازمانسیستامتیک .4

 ی جامعه؛ یتعهد حسب نیازهای توسعه متخصص و م 



رشعی متناسب ، فرهنگی، اجتامعی و علمی پژوهشهایمحصلین در عرصه ارتقای ظرفیت و دانش  .5

 املللی؛ ای پذیرفته شده ملی و بین با معیاره 

و کاربردی ساخنت مباحث  فراهم منودن زمینه آموزش و مطالعات حقوقی جهت ارتقای دانش  .6

 قوانین نافذ و لوایح سرته محکمه؛  ارچوبحقوق در چ 

رها و  ناسیمیه  ئ دریس، تحقیق و اداره از طریق ارامندسازی اعضای کادر علمی در عرصه تتوان .7

 ؛ کیفیتهای ارتقای کنفرانس

سسات جامعه از طریق ارتقای کریکومل معیاری و نصاب ؤ هی به نیازها و تقاضای افراد و م دپاسخ .8

 درسی با کیفیت متناسب با معیارهای تضمین کیفیت پوهنتون و وزارت محرتم تحصیالت عالی.

 ارنوالی څقضا و التحصیل برنامه تعریف واضح از فارغ

به منظور تربیه کادروهپحقوق و علوم سیاسی    پوهنځی(  ارنوالیڅ قضا و  برنامه ) متخصص و    نتون دعوت 

ها،  پوهنتون  ارنوالیڅقضا و  های  مسلکی برای )څارنوالی، محاکم، انجمن مستقل وکالی مدافع، دیبارمتنت

شده است. براین اساس برنامه  های کشور( ایجاد  های صوتی و تصویری و وزارت خانه اکادمی علوم، رسانه 

را فارغ ارنوالیڅ قضا و  ) داند که یک دوره تحصیلی چهار ساله  التحصیل دوره لیسانس خویش می( فردی 

ها و سلوک رشایط ذیل را  سمسرت( در بخش روزانه و یا شبانه تکمیل منوده و در بخش دانش، مهارت )هشت

 :دارا باشد

( بتواند در حد لیسانس بر موضوعات حقوق ارنوالیڅ قضا و  فارغ التحصیل برنامه )  در بخش دانش:  -1

الذکر باشد تا بتواند به  )اعم از عمومی و خصوصی( حاکم بوده، و دارای تسلط کامل به امور فوق 

   .( در جامعه عرض وجود مناید ارنوالیڅقضا و عنوان کادر متخصص )

برنامه )فارغ   ها: در بخش مهارت -2 با  ارنوالیڅقضا و  التحصیل  ( فردی است که درحد الزم آشنایی 

های آموزشی، های کمپیوتری، قابلیت تدویر برنامههای خارجی، مدیریت خوب، مهارتیکی از زبان

های عدلی و قضایی کشور بوده و قابلیت حل مشکل خویش را در این توانایی انجام کار در ارگان

 .بخش دارا باشد

بالی محتوای مضامین ( فردی است که از ال ارنوالیڅ قضا و  التحصیل برنامه )فارغ   در بخش سلوک:  -3

( و  تخصصی  ارجارنوالیڅقضا  خویش،  مسلکی  مضامین  و  ارزش(  به  اسالمی،  گزاری  عالی  های 

نافذ قوانین  به  وطن  هاحرتام  اکادمیک،  اخالق  ارزشکشور،  به  احرتام  و  و دوستی  انسانی  های 

 .ها متعهد بوده و از هر نوع تبعیض و تعصب مربا باشداجتامعی را فراگرفته، به متامی این ارزش

   : الیحۀ وظایف آمر دیپارمتنت 



 . ریاست از جلسات دیپارمتنت .1

 . پوهنځیگویی از دیپارمتنت در برابر و جوابمتثیل  .2

 .اری دیپارمتنتتیب آجندا و پالن کتر  .3

رر، ترفیع علمی و های مجلس دیپارمتنت منجمله تکمیل اسناد تقفیصلهاجراات اصولی در مورد   .4

 . انفکاک استادان

 . های نظری، عملی و ساحویرشفت درسنظارت از تطبیق نصاب درسی و چگونگی پی .5

 . د اکادمیک استادان بخش دیپارمتنتبندی اسناآوری و فایلجمع  .6

 .های استادانل بندی کورس پالیسییآوری و فاجمع  .7

 . ربوطه و نگهداری آن در دیپارمتنتآوری یک نسخه کتاب/چپرت درسی استادان م جمع  .8

 .بهبود تدریس در بخش دیپارمتنتتهیه و تدوین پالن   .9

 .اتی سمسرتوار و ساالنه دیپارمتنتتهیه و تدوین پالن عملی  .10

 .ارمتنتیقی سمسرتوار و ساالنه دیپتهیه و تدوین پالن تطب  .11

بخش    .12 استادان  باارزیابی  سمسرت،  هر  در  تضمین    دیپارمتنت  فرعی  کمیته  هامهنگی 

 .کیفیت

 . ری آن در دیپارمتنتآو تطبیق ارزیابی خودی استادان و جمع   .13

تهیه و تدوین پالن اسرتاتیژیک دیپارمتنت با مشوره و همکاری مجلس دیپارمتنت، و کمیته    .14

 . پوهنځیفرعی پالن اسرتاتیژیک 

 . پوهنځینکشاف و بهبود وضع دیپارمتنت و ارائه ابتکارات و نوآوری برای ا  .15

 . های دیپارمتنتتالش برای رفع نیازمندی  .16

آن   .17 کار  از  تحسین  و  تقدیر  برای  ابتکار، پیشنهاد  خود  از  که  دیپارمتنت  اعضای  از    عده 

اند و پیشنهاد های اکادمیک نشان داده گی و شایستگی در تدریس، تحقیق و سایر فعالیت برازند 

 . ندشو مینت که مرتکب تخلفات جدی  عده اعضای دیپارمتمورد آنمجازات در 

 . پوهنځیهای دیپارمتنت به ریاست و شورای علمی ارائه گزارش از فعالیت  .18

ئه آن به  های اکادمیک اعضای کادر علمی دیپارمتنت در هر سمسرت و اراارزیابی فعالیت   .19

 . مجلس دیپارمتنت

 گیرند. آمر دیپارمتنت تعلق میسایر وظایفی که طبق احکام قانون به   .20



 کادر علمی دیپارمتنت

باشد که استادان به سویه لیسانس، حقوق و علوم سیاسی دارای کادر علمی متخصص و مجرب می  پوهنځی

 باشند. عمال مرصوف وظیفه تدریس و تربیه نسل جوان می پوهنځیماسرت و داکرت در این 

   دیپارمتنت قضاء و څارنوالیلست اعضای کادر علمی 

 مالحظات   وظیفه درجه تحصیل   تخلص اسم   شامره 

   دیپارمتنت  آمر لیسانس نوازی  اللهسمیع 1

   منشی دیپارمتنت  لیسانس محمدی عبدالبشیر  2

   عضو دیپارمتنت  ماسرت غیور  سید مصطفی 3

   عضو دیپارمتنت  لیسانس سیالب  مستوره  4

 

   الیحه وظایف مجلس دیپارمتنت

 . رهای محصالنسیمیناها و  مونوگراف های صنفی، تنظیم امور درسی، تطبیقاتی، پروژه .1

ترتیب و تنظیم تقسیم اوقات درسی و توزیع مضامین مطابق رشته تخصص و معیارهای اکادمیک    .2

ها که توسط کمیته فرعی یابی عضو کادر علمی به فیصله اعضای دیپارمتنت و با توجه به نتایج ارز

غرض تطبیق توسط مدیریت   پوهنځی ت  تضمین کیفیت راه اندازی شده، و ارسال رسمی آن به ریاس

 .تدریسی

های محصلین با تعیین استادان رهنام و ارسال آن به  تهیه جدول تهیه و توزیع موضوعات مونوگراف  .3

 . غرض تأییدی پوهنځیریاست 

های درسی، ممد درسی، مرجع و رهنامهای ها، کتابگذاری تالیف، ترجمه و یا تهیه لکچر نوت پالن .4

 . هاقدامات الزم برای طبع و نرش آن البراتواری و ساحوی و اعلمی، 

 .رسی و اقدامات الزم برای منظوری آنهاها و مفردات دها، برنامهترتیب پالن .5

 . و نصاب درسی مربوط به دیپارمتنت های مقامات باالیینظارت از تطبیق فیصله .6

ای سویه علمی، تثبیت رتبه علمی و اتخاذ تصمیم در مورد صدور فیصله پیرامون تقرر، انفکاک، ارتق .7

 . رفیع علمی اعضای کادر علمی مربوطت

 . ها برای استخدام کادرهای علمی جدید )دایمی یا قراردادی(تشخیص رضورت .8

 . هامتنت و سپردن وظایف الزم به آن های همکاران اداری و تخنیکی دیپار نظارت از فعالیت  .9



 .حصیلی اعضای کادر علمی دیپارمتنتدانش و سویه تهای الزم برای بلندبردن سطح  انکشاف طرح  .10

دیپارمتنت  .11 به  که  دانشمندانی  سایر  و  علمی  کادر  اعضای  علمی  آثار  ارزیابی  پیرامون  فیصله 

 و پوهنتون؛ پوهنځیهای علمی  پیوندند. و ارزیابی مقاالت علمی، تحقیقی غرض نرش در نرشیه می

 .های مشرتکو تشخیص ساحات فعالیت  ځیپوهنهای فرعی حامیت و همکاری الزم با کمیته  .12

 . ی دیپارمتنتارزیابی و فیصله در مورد مکافات و مجازات اعضای کدر علم .13

 . های ارتقای ظرفیتشامالن پروگرامهای تحصیلی و تعیین مستحقان بورس .14

 . ها و موسسات تحصیلیپوهنځیها، های همکاری با سایر دیپارمتنت تعیین شاخص  .15

و درازمدت مدت  تحقیقی کوتاه   – های علمیهای علمی بر پایه ایجاد و تطبیق برنامه نیازمندیارزیابی   .16

 . ت دیپارمتنتدر ساحه فعالی

های انکشافی و اصالح دیپارمتنت در امور تدریسی و تحصیلی منجمله اصالح و تکمیل طرح برنامه  .17

 . نصاب درسی  و مفردات درسی مضامین

 د.شو مینینی به مجلس دیپارمتنت سپرده قسایر وظایفی که توسط اسناد ت .18

 

 

 نصاب درسی دیپارتمنت قضاء و څارنوالی

 تعداد کریدت  مضامین )سمستر دوم( شماره تعداد کریدت  مضامین ) سمستر اول (  شماره

 2 ثقافت اسالمی  1 2 ثقافت اسالمی  1

 2 اساسات حقوق اسالم  2 2 اساسات حقوق اسالم  2

 3 مبادی حقوق  3 3 مبادی حقوق  3

 2 سازمانهای بین المللی  4 2 سازمانهای بین المللی  4

 2 مبانی علم سیاست  5 2 مبانی علم سیاست  5

 2 تاریخ سیاسی جهان  6 2 تاریخ سیاسی جهان  6

 2 حقوق محیط زیست  7 2 حقوق رسانه ها  7

 2 تاریخ معاصر افغانستان  8 2 مبادی اقتصاد  8

 1 انگلیسی  9 1 انگلیسی  9

 

 تعداد کریدت  مضامین )سمستر چهارم(  شماره تعداد کریدت  مضامین ) سمستر سوم ( شماره

 2 ثقافت اسالمی  1 2 ثقافت اسالمی  1

 2 حقوق وجایب  2 3 حقوق وجایب  2



 3 حقوق جزای عمومی  3 3 حقوق جزای عمومی  3

 2 حقوق اساسی مقایسوی 4 2 حقوق اساسی مقایسوی 4

 2 حقوق مالی  5 2 مالی حقوق  5

 2 حقوق بیمه  6 2 حقوق کار  6

 2 سیستم های حقوقی معاصر  7 2 سیستم های حقوقی معاصر  7

 2 تاریخ افکار سیاسی  8 2 حقوق تعاملی/ ملکیت های معنوی  8

 1 انگلیسی  9 2 تاریخ افکار سیاسی  9

     10 1 انگلیسی  10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شماره
قضاء  مضامین ) سمستر پنجم 

 شماره تعداد کریدت  وڅارنوالی ( 

مضامین ) سمستر ششم قضاء 

 تعداد کریدت  وڅارنوالی ( 

 2 اسالمی  ثقافت  1 2 ثقافت اسالمی  1

 2 فقهی  قواعد 2 2 اصول فقه  2

 2 اختصاصی  جزای حقوق 3 2 حقوق جزای اختصاصی  3

 2 فامیل  حقوق 4 2 حقوق تجارت  4

 2 عمومی  الدول  بین حقوق 5 1 حقوق اساسی  5

 2 جزا  قانون تحلیل 6 2 تاریخ حقوق جزا  6

 2 مدیریت   و اداره 7 2 حقوق بین الدول عمومی  7

 2 تجارت  حقوق 8 2 کریمنالستیک 8

 2 حقوق  کلینیک 9 2 کریمنالوژی  9

 2 جنایی  روانشناسی  10 2 حقوق فامیل  10

 2 کریمنالستیک 11 1 لغت عربی  11

 2 کریمنالوژی  12 2 روش تحقیق  12



 

 

 ها:آورددست 

به جامعه    تن را به سویه لیسانس از این رشته  2529  توانسته به تعداد    دیپارمتنت قضاء و څارنوالیتاکنون  

رسد فارغان  تن می   2199باشد و متباقی که به  تن از طبقه اناث می  330از این جمله به تعداد    . تقدیم مناید

 طبقه ذکور این دیپارمتنت هستند. 

 مجموعه تعداد فارغان شامره

  اناث ذکور  

1 2199 330 2529 

 

های عدلی و در عرصه اً  حقوق و علوم سیاسی پوهنتون دعوت اکث   پوهنځی  ارنوالیڅ قضا و  فارغان رشته  

های خصوصی و خدمات  و همچنان در بخش  های دیگر وظایف دولتیناسی و بخش قضایی، حقوقی و کارش

  باشند. ملکی مشغول خدمت به ملت و کشور می

 دیپارمتنت اداره و دیپلوماسی

حقوق و علوم سیاسی یک رشته کلیدی است که امور سیاسی را چه   پوهنځی دیپارمتنت اداره و دیپلوماسی

ها تحت های دولتی و یا هم در سطح وزارت خانه در سطح یک نهاد خصوصی باشد، چه در سطح نهادی

 شماره
مضامین ) سمستر هفتم قضاء  

 شماره تعداد کریدت  وڅارنوالی ( 

مضامین ) سمستر هشتم ( 

 کریدت  تعداد  قضاء وڅارنوالی 

 2 ثقافت اسالمی  1 2 ثقافت اسالمی  1

 2 حقوق عینی  2 2 حقوق عینی  2

 2 حقوق اداری 3 2 حقوق میراث  3

 2 حقوق میراث  4 2 حقوق اداری 4

 2 حقوق جزای بین المللی  5 2 حقوق بین الدول خصوصی  5

 2 حقوق بین الدول خصوصی  6 2 حقوق جزای بین المللی  6

 2 اصول محاکمات مدنی  7 2 اصول محاکمات مدنی  7

 1 حقوق تجارت بین المللی  8 2 حقوق تجارت بین الملل  8

 2 اصول محاکمات جزایی  9 2 اصول محاکمات جزایی  9

 1 طب عدلی  10 1 قانونگذاری/ترمینولوژی اصول  10

 2 جزا شناسی  11 1 وکالت دفاع   11

 2 مونوگراف  12 2 جزا شناسی  12



های الزم امللل را محصالن این رشته با مهارتمطالعه قرارداده، سامان بخشیدن امور سیاسی و روابط بین

گرفت اما فعال مطابق کریکومل پذیرفته  رشته نیز تحصیالت قبال در دو مرحله صورت می   آموزند. در اینمی

 د. شو میشان تقسیم شده وزارت تحصیالت عالی در یک مرحله از سمسرت اول در رشته تخصصی 

 اداره و دیپلوماسی دیپارمتنت های دیدگاه، ماموریت و ارزش

 دیدگاه  ❖

به عنوان یک نهاد مرجع در زمینه دانش سیاسی در سطح   صدد است تادیپارمتنت اداره و دیپلوماسی در  

کشور بتواند یک راه جامع در چگونگی برقراری صلح پایدار و  عدالت محور به حیث مهمرتین مسأله ارائه  

مانند بیکاری، فساد و مناید. همچنان این دیپارمتنت در پی آن است که برای بحران های اساسی کشور  

 ناامنی راه های حل علمی و مناسب ارائه مناید. 

 ماموریت  ❖

حقوق و علوم سیاسی پوهنتون دعوت، ارائه خدمات   پوهنځیپارمتنت اداره و دیپلوماسی مأموریت اصلی دی

آموزشی و پژوهشی تخصصی در سطح ملی است. با توجه به کمبود نیروی انسانی متخصص در عرصه علم  

دیگر این دیپارمتنت تریبت نیروی انسانی کارآمد و متخصص برای   سیاست و روابط بین امللل، مأموریت

ارمتنت با تأکید بر تأمین نیاز بازار کار به نیروی انسانی با  بخش دولتی و خصوصی می باشد. این دیپ

کیفیت سیاسی، تالش دارد تا در هامهنگی با سایر نهادهای علمی فعال در عرصه دانش سیاسی و روابط 

بین امللل، علم سیاست را به جایگاه اساسی آن در کشور که هامن میانجی برای توسعه، امنیت و پیرشفت  

 . است ارتقا بخشد

 هاارزش ❖

 ؛ های اسالمی و منافع ملیرعایت و التزام به اصول و ارزش  .1

 ؛ پابندی به قوانین و مقررات نافذه .2

 ؛برد امورات مطابق لوایح و مقررات داخلی پوهنتون پیش .3

 ؛ های اخالقی موجود در جامعهرعایت اصول  و ارزش  .4

 تعهد به جامعه. تقدیم کادرهای علمی با درنظر داشت معیارهای تخصص، تجربه و  .5

 اهداف تحصیلی  

 بهبود مداوم کیفیت آموزش؛  -1

 ارتقای جایگاه این نهاد تحصیلی در سطوح ملی و منطقه ای؛ -2

 توانمند سازی و توسعه اعضای کادر علمی؛ -3



 بازخوانی تجدید و ریفورم رشته اداره و دیپلوماسی؛ -4

 تحقیقی؛  –گسترش و تعمیق فعالیت های علمی  -5

 ارتقاء کمی و کیفی تجهیزات آموزشی و پژوهشی دیپارتمنت؛  -6

 توجه به ارتقای زمینه های اشتغال فارغ التحصیالن و معرفی آنان به ادارات دولتی و خصوصی؛ -7

تحول در قراات ها و روایت های سنتی و غیر علمی موجود در جامعه از سیاست و تقویت قراات های دقیق و   -8

 علمی از علم سیاست.

 اداره و دیپلوماسیالتحصیل برنامه تعریف واضح از فارغ

حقوق و علوم سیاسی پوهنتون دعوت به منظور تربیه کادرهای متخصص  پوهنځیاداره و دیپلوماسی برنامه 

وزارت خانه  در  مشاوریت  امور خارجه،  وزارت  برای  ملی، و مسلکی  و حقوقی، شورای  نهادهای علمی  و  ها 

 اداره و دیپلوماسیایجاد گردیده است. به این اساس برنامه  اداره و دیپلوماسی  های  اکادمی علوم، دیپارمتنت

داند که یک دوره تحصیلی چهارساله )هشت سمسرت( روزانه  التحصیل دوره لیسانس خویش میرا فارغ   فردی

و یا شبانه تکمیل منوده، پایان نامه دوره تحصیلی خود را تدوین و موفقانه دفاع منوده و در بخش دانش،  

 ها و سلوک رشایط ذیل را دارا باشد:  مهارت

بتواند درحد لیسانس بر موضوعات علوم اداره و دیپلوماسی  التحصیل برنامه  فارغ در بخش دانش:   -1

امللل آگاهی داشته تا با این شایستگی به عنوان کادر متخصص علوم سیاسی سیاسی و روابط بین 

   ؛ امللل به جامعه تقدیم گرددو روابط بین

ی است که درحد الزم آشنایی با  فرداداره و دیپلوماسی  التحصیل برنامه  فارغها:  در بخش مهارت -2

های اموزشی، های کمپیوتری، قابلیت تدویر برنامه های خارجی، مدیریت خوب، مهارتیکی از زبان 

های سیاسی کشور داشته باشد و قابلیت حل مشکل خویش را در این توانایی انجام کار در مهارت 

 ؛ بخش دارا باشد

فردی است که از البالی متحوای مضامین دیپلوماسی    اداره والتحصیل برنامه  فارغدر بخش سلوک:   -3

های عالی اسالمی، احرتام به قوانین نافذه  گذاری به ارزش تخصصی و مضامین مسلکی خویش ارج

های انسانی و اجتامعی را فراگرفته و به متام  دوستی و احرتام به ارزشکشور، اخالق اکادمیک، وطن

 تبعیض و تعصب مربا باشد.   ها متعهد بوده و از هر نوعاین ارزش

 الیحۀ وظایف آمر دیپارمتنت 

آمر  وظایف و صالحیت و دیپلوماسیهای  اداره  زیر    دیپارمتنت  قرار  قانون تحصیالت عالی  احکام  برمبنای 

 گردد:ترصیح می

 ؛تنظیم امور اکادمیک و اداری دیپارمتنت .1

 ؛ ریاست از جلسات دیپارمتنت .2



 ؛ و مقامات باالیی پوهنځیگویی از دیپارمتنت در برابر و جوابمتثیل  .3

 ؛ ترتیب آجندا و پالن کار دیپارمتنت .4

های مجلس دیپارمتنت منجمله تکمیل اسناد تقرر، ترفیع علمی و  اجراآت اصولی در مورد فیصله  .5

 ؛ انفکاک استادان

 ؛ های نظری، عملی و ساحوینظارت از تطبیق نصاب درسی و چگونگی پیرشفت درس .6

 ؛ آوری و فایل بندی اسناد اکادمیک استادان بخش دیپارمتنتمع ج .7

 ؛استادان هایآوری و فایل بندی کورس پالیسیجمع  .8

 ؛ آوری یک نسخه کتاب/چپرت درسی استادان مربوطه و نگهداری آن در دیپارمتنتجمع  .9

 ؛تهیه و تدوین پالن بهبود تدریس در بخش دیپارمتنت  .10

 ؛تهیه و تدوین پالن عملیاتی سمسرتوار و ساالنه دیپارمتنت  .11

 ؛تهیه و تدوین پالن تطبیقی سمسرتوار و ساالنه دیپارمتنت  .12

 ؛ ارزیابی استادان بخش دیپارمتنت در هر سمسرت  .13

 ؛ آوری آن در دیپارمتنتتطبیق ارزیابی خودی استادان و جمع   .14

 ؛ تهیه و تدوین پالن اسرتاتیژیک دیپارمتنت با مشوره و همکاری مجلس دیپارمتنت  .15

 ؛ پوهنځیارائه ابتکارات و نوآوری برای انکشاف و بهبود وضع دیپارمتنت و   .16

 ؛ های دیپارمتنتتالش برای رفع نیازمندی  .17

برای تقدی  .18 از کار آن پیشنهاد  ابتکار، ر و تحسین  از خود  از اعضای دیپارمتنت که  گی و  برازند   عده 

اند و پیشنهاد مجازات در های اکادمیک نشان دادهشایستگی در تدریس، تحقیق و سایر فعالیت

 ؛ندشو میعده اعضای دیپارمتنت که مرتکب تخلفات جدی  مورد آن

 ؛ پوهنځیاست و شورای علمی های دیپارمتنت به ریارائه گزارش از فعالیت  .19

ئه آن به مجلس  های اکادمیک اعضای کادر علمی دیپارمتنت در هر سمسرت و اراارزیابی فعالیت  .20

 ؛دیپارمتنت

 گیرند. سایر وظایفی که طبق احکام قانون به آمر دیپارمتنت تعلق می  .21

 

 دیپارمتنت اداره و دیپلوماسیلست اعضای کادر علمی 

 مالحظات  وظیفه درجه تحصیل   تخلص  اسم  شامره 

   آمر دیپارمتنت ماسرت سعیدی فرشته  1



  عضو ماسرت صالحی لحسنا ابو 2

   عضو لیسانس مرادی  آرین   3

  دیپارتمنت اداره و دیپلوماسینصاب درسی 

به دو بخش تقسیم می گردید. چهار سمسرت )اول، دوم، چنانچه قبال تذکر داده شد نصاب تحصیلی قبال 

بندی در دو شد و مرحله دوم مضامین طور تخصصی بعد از رشته سوم، چهارم( مضامین عمومی فرا گرفته می

سال اخیر سمسرتهای )پنجم، ششم، هفتم و هشتم( تنظیم گردیده بود. اما فعال مطابق کریکومل جدید از  

 گیرند. را فرا میهای جدا گانه مضامین شان در دیپارمتنتسمسرت اول محصلین مطابق رشته تخصصی 

 گانه این دیپارمتنت قرار ذیل است: جدول مضامین سمسرتهای هشت 

 تعداد کریدت  مضامین )سمستر دوم(  شماره  تعداد کریدت  مضامین ) سمستر اول ( شماره 

 2 ثقافت اسالمی  1 2 ثقافت اسالمی  1

 2 اساسات حقوق اسالم  2 2 اساسات حقوق اسالم  2

 3 مبادی حقوق 3 3 مبادی حقوق 3

 2 سازمانهای بین المللی  4 2 سازمانهای بین المللی  4

 2 مبانی علم سیاست 5 2 مبانی علم سیاست 5

 2 تاریخ سیاسی جهان 6 2 تاریخ سیاسی جهان 6

 2 حقوق محیط زیست 7 2 حقوق رسانه ها  7

 2 تاریخ معاصر افغانستان 8 2 مبادی اقتصاد 8

 1 انگلیسی 9 1 انگلیسی 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد کریدت  مضامین )سمستر چهارم(  شماره تعداد کریدت  مضامین ) سمستر سوم ( شماره

 2 ثقافت اسالمی  1 2 ثقافت اسالمی  1

 2 حقوق وجایب  2 3 حقوق وجایب  2



 3 حقوق جزای عمومی  3 3 حقوق جزای عمومی  3

 2 حقوق اساسی مقایسوی 4 2 حقوق اساسی مقایسوی 4

 2 حقوق مالی  5 2 حقوق مالی  5

 2 حقوق بیمه  6 2 حقوق کار  6

 2 سیستم های حقوقی معاصر  7 2 سیستم های حقوقی معاصر  7

 2 تاریخ افکار سیاسی  8 2 حقوق تعاملی/ ملکیت های معنوی  8

 1 انگلیسی  9 2 تاریخ افکار سیاسی  9

     10 1 انگلیسی  10

 

 شماره
پنجم اداره   مضامین ) سمستر

 شماره تعداد کریدت  (و دیپلوماسی 

مضامین )سمستر ششم اداره و  

 تعداد کریدت  دیپلوماسی(

 2 ثقافت اسالمی  1 2 ثقافت اسالمی  1

 3 حقوق بین الدول عمومی  2 3 حقوق بین الدول عمومی  2

 2 قانون اساسی  3 2 حقوق اساسی مقایسوی 3

 2 سیاسیجامعه شناسی  4 2 اداره و مدیریت  4

 2 اداره و مدیریت  5 2 تاریخ روابط بین الملل  5

 2 تاریخ روابط بین الملل  6 2 تاریخ عمومی دیپلوماسی  6

 2 تاریخ روابط خارجی  7 2 جغرافیه سیاسی  7

 2 سیاست های بین الملل  8 2 سیاست های بین الملل  8

 صلح و حل منازعات  9
2 

9 
حکومت وسیاست در شرق میانه/  

 ترمینولوژی 
1 

     10 2 حقوق فامیل  10

     11 1 لغت عربی  11

 اداره محلی/ ریفورم اداری 12
1 

10      

 

 

 

 

 

 

 

 شماره
مضامین )سمستر هفتم اداره و  

 شماره تعداد کریدت   دیپلوماسی(

مضامین )سمستر هشتم( اداره  

 تعداد کریدت  و دیپلوماسی 

 2 اسالمی ثقافت  1 2 ثقافت اسالمی  1

 2 حقوق تجارت بین المللی  2 2 حقوق تجارت بین المللی  2



 2 حقوق جزای بین المللی  3 2 حقوق اداری 3

 2 حقوق بین الدول خصوصی  4 2 مسایل سیاسیی جهان 4

 2 حقوق دیپلوماتیک و قونسلی  5 2 حقوق بین الدول خصوصی  5

 1 حقوق بشر  6 2 حقوق جزای بین المللی  6

 2 حقوق اداری 7 1 بشر حقوق  7

 2 مسایل سیاسی جهان 8 2 اصول رهبری  8

 2 اصول روابط بین الملل  9 2 اصول روابط بین الملل  9

 2 اصول محاکمات مدنی  10 2 امنیت بین المللی  10

 2 مونوگراف  11 2 برنامه علمی  11

هستویمنع گسترش سالح  12   12  1 

 

 ها: ردآت دس

تن را به سویه لیسانس از این رشته فارغ و به    809توانسته به تعداد    دیپارمتنت اداره و دیپلوماسیتاکنون  

رسد  تن می  690باشد و متباقی که به  تن از طبقه اناث می  119جامعه تقدیم مناید، که از این جمله به تعداد  

 فارغان طبقه ذکور این دیپارمتنت هستند.  

 ه مجموع تعداد فارغان  شامره

  اناث ذکور 

1 690 119 809 

 

های خصوصی عمال  اکث این فارغان در حال خدمت به ملت و کشور در دوایر دولتی یا حکومتی و رشکت 

 مرصوف کاراند.  

 مدیریت تدریسی 

تدریسی   تنظیم  پوهنځیمدیریت  علوم سیاسی  و  نام حقوق  ثبت  استادان،  تدریس  به  مربوط  امور  کننده 

این   تدریسی  دیگر  موارد  غیره  و  محصالن  نتایج  ترتیب  درسی،  اوقات  تقسیم  تطبیق  و  تنظیم  محصالن، 

 باشد. می پوهنځی

 

 



 

 الیحۀ وظایف مدیر تدریسی 

بخش تدریسی جهت دستیابی به اهداف تعین وار و ساالنه  وار، ماهوار، ربعترتیب پالن کاری هفته  .1

 ؛ شده

ثبت نام جدیدالشموالن، ترتیب جدول حارضی و جدول تقسیم اوقات درسی با هامهنگی استادان  .2

 ؛مطابق تقسیم اوقات ترتیب شده

، طرزالعمل .3 های شورای علمی غرض تنظیم امور ها و فیصله تطبیق احکام قانون، مقرراآت، لوایح 

 ؛تدریسی

 ؛ ها غرض حفظ و نگهداریها به تفکیک دیپارمتنت دن اسناد بخش تدریسی در فایل جابجا منو  .4

ترتیب و تفکیک احصائیه محصالن: شامل امتحان، محروم، ناکام، غیرحارض، تاجیل  جهت ارایه به   .5

 ؛ های مربوطه و اطالع محصالن قبل از رشوع امتحاناتدیپارمتنت

 ؛ مسرت و آخر سمسرتترتیب تقسیم اوقات برگزاری امتحانات وسط س .6

 ؛ ترتیب تقسیم اوقات امتحانات چانس، تکمیل کریدت و حاالت معذرتی و رضوری .7

 ؛ مربوطه پوهنځیترتیب و تفکیک حاالت منفکی، محرومیت، تاجیل و ناکامی محصالن  .8

برای  .9 دیپلوم  و  ترانسکریپت  تهیه  جهت  محصالن،  تحصیلی  سوابق  و  منرات  نتایج  جداول  ترتیب 

 ؛ پوهنځیفارغان 

 ؛ و شورای علمی پوهنځیتهیه گزارش سمسرتوار و ساالنه بخش تدریسی و ارایه آن به ریاست  .10

ه وی سپرده  اجرای سایر وظایفی که از جانب آمرین مربوطه مطابق قوانین، مقرراآت و اهداف اداره ب .11

 د.شو می

 الیحه وظایف مدیر استادان و امور محصالن: 

 ؛ پوهنځیپیشربد امور دیتابیس مرکزی در بخش اداری و تدریسی  .1

 ؛وارآوری حارضی محصالن به صورت هفته توزیع و جمع  .2

 ؛ پوهنځیبندی اسناد اداری و اکادمیک استادان غرض نگهداری در آوری و فایلجمع  .3

 ؛ اطر حضور به موقع استادان جهت تدریسچک و بررسی صنوف بخ .4

 ؛واربه صورت هفته  پوهنځیتهیه گزارش غیابت استادان به رئیس  .5

 ؛ پوهنځیتوسط محصلین با مشوره رئیس  پوهنځیاجرای ارزیابی اداره  .6

 ؛ پوهنځیهای فارغان بعد از تصویب دیپارمتنت و تأیید ریاست چک و ثبت عناوین مونوگراف  .7



 ؛ جهت طی مراحل بعدی پوهنځیها بعداز مناقشه در دیتابیس ثبت و مطابقت مونوگراف .8

 ؛تهیه مکتوب برای محصلین بعد از مناقشه مونوگراف و فورم رفع مسؤولیت .9

 ؛شاندرج لست استادان رهنام و مناقشین در دیتابیس مرکزی و تهیه جداول جهت اجرای حقوق   .10

 ؛ های امتحانات از طریق دیتابیس مرکزی و همکاری با کمیته فرعی امتحاناتتهیه شقه   .11

و   پوهنځیهای امتحانات به کمیته امتحانات پوهنتون بعد از تدقیق و تأیید ریاست  فرستادن شقه   .12

 ؛ پوهنځیهای امتحانات در  ی کاپی شقه نگهدار 

 ؛ های موجوده جهت اطمینان بیشرتتطبیق نتایج ارسال شده کمیته امتحانات با شقه  .13

 ؛چک منودن ترانسکریپت منرات ارسالی معاونیت امور محصالن  .14

 ؛ ارایه گزارش از چگونگی اجراات بخش مربوطه به مدیر مافوق  .15

 د.شو میاآت به وی سپرده  سایر وظایفی که مطابق قوانین و مقرر   .16

 بازنگری و تامین کیفیت برنامه  

بازنگری و تامین کیفیت برنامه یکی از موضوعات مهم در بخش ارتقای یک نهاد است و اینکه اگر نهاد علمی  

ها غرض بازنگری روند امور تدریسی و اداری و بوجود آوردن تغیرات مثبت در هر دو  باشد همواره به برنامه می

ها ایجاد گردیده تا امور را لحوظ کمیتهرود. به همین م های مثمر بشامر میبخش در صورت نیاز یکی از گام 

پیگیری منایند مخصوصا کمیته فرعی تضمین کیفیت که همواره استادان، کارمندان و امور تدریس و اداری 

منایند و وظیفه شان است تا بعد از تحلیل وضعیت  های مربوطه هر بخش بررسی میرا با استفاده از فورمه 

یان قرار داده به مشکالت رسیدگی و کارکردهای مثبت را دیگر هم تقویت  ادارات ذیربط و ذیصالح را در جر

ها وظیفه دارند تا امور مربوطه را همواره تحت های دیپارمتنتو آمریت پوهنځیبخشند. با وجود این ریاست 

 مراقبت داشته، نظارت منوده و نیازهای موجود را مرفوع سازند. 

 دهی برنامه  روند گزارش

گردد مسوولین به تحلیل آن آوری میهای مربوطه یک دیپارمتنت جمعاطالعات از همه بخش   بعد از اینکه

دارند تا بر غرض اجراات مقتضی تقدیم می  پوهنځیو شورای علمی    پوهنځیپردازند و نتایج را به ریاست  می

ه باشند، که این گزارش های آینده را ترتیب و غرض بهبود برنامه اجراات مفید داشتها و برنامه اساس آن پالن

 د.  شو میساخته   پوهنځیبه شکل ماهوار از طرف آمرین و مدیران و بشکل سمسرتوار در سطح 



 حقوق و علوم سیاسی   پوهنځی یهاکمیته

، سعی و تالش بخرچ داده شده تا از  پوهنځیسازی تحصیالت دراین  غرض ارتقای کیفیت تحصیلی و معیاری

یافته همه  های تحصیلی بوجه احسن سامانهای مربوطه تضمین کیفیت برنامه کمیته طریق ایجاد و فعالیت 

اند از کمیته تضمین کیفیت، کمیته  ها عبارتهای تحصیلی این رشته موفقانه به امتام برسد. این کمیته برنامه

امتحانات و نصاب، کمیته نظم و دسپلین، کمیته فرهنگی، کمیته تحقیق، کمیته آموزش الکرتونیک، کمیته 

 کمیته ارتباطات. 

 کمیته تضمین کیفیت    .1

که ارتقای کیفیت مستلزم ارزیابی مستمر از بررسی پروسۀ تدریس در خصوص تأمین کیفیت معیاری از آنجایی

که در چارچوب ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیالت عالی جمهوری اسالمی افغانستان تعریف شده  

 است.

 کیفیت   تضمینالیحۀ وظایف کمیتۀ 

 .پوهنځیتشویق، ترغیب و ترسیع بهبود کیفیت در سطح  .1

 . پوهنځیهای های آموزشی  و سایر فعالیتاز جریان اعتباردهی، برنامه  نظارت .2

 .پوهنځیهای ارتقای کیفیت در سطح ئه معلومات به نهاد تحصیلی در مورد تطبیق برنامهارا .3

 . پوهنځیانتخاب و آموزش اعضای فرعی کمیته ارتقای کیفیت در سطح  .4

 .در مورد جریان ارتقای کیفیت پوهنځیارائه مشوره به  .5

 . پوهنځیرتقای کیفیت های مربوط به اآمادگی برای ارزیابی خودی، بازدید ساحوی و سایر برنامه  .6

 . پوهنځیآوری اسناد و شواهد درباره جریان ارتقای کیفیت در جمع  .7

 . تامین روابط با کمیته اصلی ارتقای کیفیت و اعتبار دهی پوهنتون .8

 .پوهنځیاستفاده از آخرین دست آوردهای ارتقای کیفیت در سطح  .9

 . پوهنځیتهیه گزارش ارزیابی خودی   .10

 .پوهنځیآموزشی ارتقای کیفیت در سطح  هایتدویر برنامه   .11

ها و نظارت از تطبیق پالن عملیاتی مرتبط به  یی برنامهتهیه گزارش نظارت ساالنه، مرور دروه   .12

 .آن

 گردد.اجرای سایر وظایف مربوط به ارتقاء و بهبود کیفیت که توسط مقامات ذیصالح محول می  .13

 



 تضمین کیفیت فرعی  اعضای کمیته 

 دیپارمتنت وظیفه درجۀ تحصیل  نام و تخلص  شامره

 حقوق کمیته آمر ماسرت سید مصطفی غیور 1

 حقوق شی کمیتهنم  لیسانس سمیع نوازی  2

 املللعلوم سیاسی و روابط بین  عضو ماسرت محمد خالد عمر  3

 و روابط بین امللل  علوم سیاسی عضو ماسرت الحسن صالحی  ابو 4

 حقوق عضو لیسانس عبدالبشیر محمدی 5

 املللعلوم سیاسی و روابط بین  عضو ماسرت رفیع الله اکربی  6

 امللل علوم سیاسی و روابط بین  عضو ماسرت فرشته سعیدی  7

 حقوق عضو ماسرت مستوره سیالب  8

 املللبین و روابط  علوم سیاسی عضو ماسرت شیرخان اریال 9

 املللعلوم سیاسی و روابط بین  عضو لیسانس محمد سلیم ربانی  10

 کمیتۀ تحقیقات علمی   .2

این کمیته مکلف است تا آثار علمی تحقیقی استادان و محصالن را بعد از ثبت موضوع در سطح دیپارمتنت 

مورد ارزیابی قرار دهد. سند تأییدی کمیتۀ تحقیقات علمی یکی از اسنادی است که عالوه بر ارایۀ آن در  

 ، به آمریت تحقیقات علمی پوهنتون نیز باید ارایه گردد.  پوهنځیشورای علمی 

 

 

 الیحۀ وظایف کمیتۀ تحقیقات علمی 

 . پوهنځیجلسات کمیته تحقیقات ریاست از  .1

 . نویسی و ترجمه، مقالههای مشخص برای برنامه تحقیقاتیتعین برنامه  .2

 . های این کمیتهایجاد انگیزه در محصالن برای اشرتاک در نامه  .3



های تخصصی های آموزشی مرتبط به بخش ها، و دوره ها، ورکشاپرها، کنفرانسیمیناسبرگزاری  .4

 . رشته مربوط

 . پوهنځیفراهم منودن فضای تحقیقات برای استادان و اعضای شورای علمی  .5

مطالعه و بررسی پیشنهادهای تحقیقات علمی و آثار تحقیقی اعم از اصلی و فرعی از نظر حقوق،  .6

 .شناسیروش اخالقی، مسلکی و 

 .ارایه مشورهای الزم در تهیه پالن کارهای تحقیقاتی .7

 . رهنامیی و همکاری مسلکی با استادان در جستجوی ماخذ معترب و ذیربط .8

 . ارسال اثر تحقیق اصلی و مقاالت تحقیقی استادان مرتبط به رشته، جهت ابراز نظر .9

 . ض اجراات بعدی، غر پوهنځیشورای علمی  ، علمی –ارسال اثر تائید شده تحقیقی   .10

تحقیقی به همکاری آمریت انسجام تحقیقات علمی پوهنتون،  – های علمی برگزاری کنفرانس  .11

 . پیرامون مسایل حاد کشور به سطح ملی

آوری معلومات از منابع معلوماتی و ها، نرشیات علمی، جمع گیری در نرش مجالت، کتابسهم  .12

 . های درسیی، نرش و توزیع کتاب ها و مقاالت تحقیقی علمتحقیقاتی، ترجمه کتاب 

 . های معترب منطقه و جهانمسلکی در ساحه تحقیق با پوهنتون –تامین روابط علمی  .13

 . پوهنځیتامین منابع مالی از طریق اجرای تحقیقات علمی، به منظور تقویه بنیه مالی   .14

 . و کمیته تضمین کیفیت پوهنځیوار و ساالنه به ریاست ارائه گزارش ماهوار، ربع  .15

 . پوهنځیهای های کمیته به منظور ارائه در ارزیابی مستندسازی متامی فعالیت  .16

 گردد. های که مطابق اساسنامه و طرز العمل به کمیته محول میسایر صالحیت  .17

 

 

 

 

 

 

 

 اعضای کمیتۀ تحقیقات علمی 



 نام و تخلص  شامره
درجۀ 

 تحصیل 
 دیپارمتنت وظیفه

 املللعلوم سیاسی و روابط بین  کمیته آمر ماسرت عبدالحمید رسولی  1

 املللسیاسی و روابط بین علوم  منشی کمیته ماسرت الحسن صالحی  ابو 2

 علوم سیاسی و روابط بین امللل  عضو دوکتور  عنایت الله خلیل هدف  3

 حقوق عضو ماسرت سید مصطفی غیور 4

 حقوق عضو ماسرت داد محمد نذیر  5

 حقوق عضو ماسرت عبدالقادر غزنوی 6

 حقوق عضو ماسرت عبدالنارص شفیق 7

 سیاسی و روابط بین امللل علوم  عضو ماسرت  زملی هوتک 8

 روابط بین امللل  عضو ماسرت محمد فاروق فاکر  9

 حقوق عضو لیسانس عبدالبشیر محمدی 10

 علوم سیاسی و روابط بین امللل  عضو ماسرت  خالد عمر  11

 علوم سیاسی و روابط بین امللل  عضو ماسرت شیرخان اریال 12

 حقوق عضو لیسانس  سمیع الله نوازی 13

 حقوق عضو لیسانس عبدالقدیر باهر  14

 حقوق عضو لیسانس لیوثا نذیر  15

 حقوق عضو لیسانس هدی خلیل   16

 علوم سیاسی و روابط بین امللل  عضو ماسرت فرشته سعیدی  17



 کمیته توسعه نصاب  .3

مهم از  کمیته یکی  سطح  ترین  در  که  می  پوهنځیهایی  برحسب فعالیت  که  است  نصاب  کمیتۀ  کند، 

نصاب نیازمندی مربوطه،  دانش  حوزۀ  سطح  در  پیرشفت  و  توسعه  روند  به  توجه  با  و  بازار  علمی،  های 

دهند تا از برایند آن به تجدید، تزئید، تعدیل و به  را مورد بازنگری قرار می پوهنځیهای مربوط به دیپارمتنت

 برحسب توقعات بازار کار را تدوین و طی مراحل منایند. روزسازی، نصاب قابل پذیرش 

 پوهنځیالیحۀ وظایف کمیتۀ نصاب 

مطالعه دقیق و تخصصی کریکومل جدید توحید شده و تائید شده وزارت تحصیالت عالی و  .1

 . تشخیص نقاط ضعف آن غرض تعدیل و تصویر آن در پنج سال آینده

های معارص در عرصه علوم سیاسی و حقوقی برای پنج سال آینده که رضورت آن در  نیاز سنجی .2

 .دشو میکریکومل دیده  

 . املللیهای  ملی و بینها برای انکشاف کریکومل آینده به اساس رضورتپرسشنامهتهیه  .3

جهت   ځیپوهنهای سایر نهادهای تحصیلی منطقه و جهان با کریکومل موجود مقایسه کریکومل .4

 . هادریافت نقاط مثبت برای بهبود کریکومل

های سمسرتها نظر به لزوم دید جهت تایید از جانب شورای پیشنهاد جابه جایی مضامین و کریدت  .5

 . علمی

 . هاهای نیازسنجی آموزشی و تهیه گزارش از آن تحلیل، ارزیابی و توحید پرسش نامه  .6

 . انکشاف و توسعه کریکومل در زمان مورد نظرتقسیم وظایف برای اعضای کمیته جهت  .7

 . ها در هر سمسرتبررسی و اطمینان از تطبیق کریکومل مطابق مفردات درسی و رسفصل .8

فراهم سازی زمینه مالقات و نشست با اهل خربه و متخصصان رشته جهت اصالح و انکشاف   .9

 .کریکومل

ق مفردات درسی و  تعیین دورس هر رشته برای استادان نظر به تخصص مسلکی مطاب .10

 .تقسیم اوقات آن

 . و کمیته مرکزی پوهنځیوار، و ساالنه به ریاست ارائه گزارش ماهوار، ربع .11

 . پوهنځیهای کمیته به منظور ارائه در ارزیابی مستندسازی متامی فعالیت .12

 گردد.به کمیته  محول می هاهایی که مطابق اساس نامه و طرز العمل سایر صالحیت  .13

 

 



 پوهنځی نصاب   اعضای کمیتۀ

 دیپارمتنت وظیفه درجۀ تحصیل  نام و تخلص  شامره

 حقوق کمیته آمر ماسرت سید مصطفی غیور 1

 املللعلوم سیاسی و روابط بین  منشی کمیته ماسرت محمد فاروق فاکر  2

 املللعلوم سیاسی و روابط بین  عضو ماسرت عبدالحمید رسولی  3

 املللسیاسی و روابط بین علوم  عضو ماسرت زملی هوتک 4

 املللعلوم سیاسی و روابط بین  عضو ماسرت اریال شیرخان 5

 حقوق عضو ماسرت جنیدالله ظهیر  6

 حقوق عضو لیسانس عبدالقدیر باهر  7

 حقوق عضو همکار  لیسانس فواد عزیزی 8

 پوهنځی کمیته پالن اسرتاتیژیک  .4

های عملیاتی  در روشنی پالن اسرتاتیژیک پوهنتون، تهیه و ارزیابی پالن پوهنځیتدوین پالن اسرتاتیژیک 

حقوق و علوم سیاسی  برای تامین  پوهنځی، کمیته فرعی پالن اسرتاتیژیک پوهنځیو تطبیقی در سطح 

 مناید. این امر ایجاد گردیده و فعالیت می

  الیحه وظایف کمیته پالن اسرتاتیژیک

 . حقوق  و علوم سیاسی پوهنځینظارت از تطیبق پالن اسرتاتیژیک  -1

حقوق و علوم سیاسی و   پوهنځیطرح و ترتیب پالن کاری در مطابقت با پالن اسرتاتیژیک  -2

 . هاجهت نظارت بر تطبیق پالن پوهنځیهای کاری های وزارت و پالناسرتاتیژی

به منظور رهنامیی دقیق در   پوهنځیترتیب رهنمود کاری برای اعضای کمیته و ادارت مربوط  -3

 . پیشربد بهرت امور نظارتی

 . العاده در صورت رضورتبرگزاری جلسات ماهوار مطابق به تقویم اکادمیک و جلسات فوق -4

 . و کمیته مرکزی پوهنځیوار و ساالنه به ریاست ارائه گزارش ماهوار، ربع -5

 . پوهنځیهای های کمیته به منظور ارایه در ارزیابی مستندسازی متامی فعالیت -6



های اکادمیک و اداری ریاست  های سودمند و مسلکی در جهت غنامندی برنامهارائه مشوره  -7

 .پوهنځی

ها حین  ساس پالن کاری ساالنه جهت رفع نیازمندیبه ا پوهنځیهای تشخیص نیازمندی -8

 . های رسمی خارجیبازنگری 

های مربوط و مطابقت آن با  های مطروحه در بخش نظارت و رهنامیی از چگونگی تطبیق پالن -9

 . جهت دستیابی به اهداف مورد نظر  پوهنځیها و اهداف مقررات پالیسی

گردد، به  نهایی می  پوهنځیجلسات شورای علمی نظارت از تطبیق هدایات و رهنمودهایی که در -10

 .منظور ایجاد هامهنگی و شفافیت امور اکادمیک، مالی و اداری 

 پوهنځیاجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف  -11

 د.شو میسپرده 

 

 

 اعضاء کمیته پالن اسرتاتیژیک

درجۀ  نام و تخلص  شامره

 تحصیل 

 دیپارمتنت وظیفه

 املللعلوم سیاسی و روابط بین  کمیته آمر ماسرت محمد خالد عمر  1

 املللعلوم سیاسی و روابط بین  منشی کمیته ماسرت شیرخان اریال 2

 املللعلوم سیاسی و روابط بین  عضو ماسرت فرشته سعیدی  3

 املللبین علوم سیاسی و روابط  عضو ماسرت رفیع الله اکربی  4

 حقوق عضو ماسرت سید مصطفی غیور 5

 املللروابط بین علوم سیاسی و  عضو ماسرت محمد فاروق فاکر  6



  کمیته آموزش الکرتونیکی .5

نهادینه ابزار تکنالوژی در روند فعالیتبه منظور ترویج،  از  های تدریسی و آموزشی سازی و استفادۀ بهینه 

محسوب   عالی  تحصیالت  الینفک  جزء  امروز.  جهان  در  که  عالی  برحسب  شو میتحصیالت  کمیته  این  د. 

 دید کمیتۀ اصلی آموزش الکرتونیک پوهنتون مکلف بر اجرای وظایف ذیل است: لزوم

 الیحۀ وظایف کمیتۀ آموزش الکرتونیکی

 . نیاز سنجی آموزشی اعضای کادرعلمی، کارکنان و دانشجویان در زمینه آموزش الکرتونیک .1

 .های الکرتونیکیهای آموزش در رابطه با آموزش برگزاری ورکشاپ .2

 ها؛ اجرای آن های کاربردی در زمینه آموزش الکرتونیک و تالش در جهت شناسایی و تعریف پروژه  .3

تشکیل جلسات منظم ماهوار مطابق به تقویم اکادمیک، به منظور تبادل نظر و رفع ابهامات جهت  .4

 . هاایجاد هامهنگی در فعالیت 

 .های تحقیقی مرتبط با آموزش الکرتونیکتهیه و تدوین طرح  .5

 . پوهنځیهای های کمیته به منظور ارائه در ارزیابی مستندسازی متامی فعالیت .6

 .های الزم استقرار آموزش الکرتونیک در پوهنتونی جهت ایجاد زیرساخت پیگیر  .7

 . های آموزش از راه دور در زمینه آموزش الکرتونیک برای اعضای هئیت علمیایجاد دوره  .8

 . های داخل و خارج از کشور و توسعه همکاری در زمنیه آموزش الکرتونیکتعامل با سایر پوهنتون .9

 . و کمیته مرکزی پوهنځیوار، و ساالنه به ریاست  ارائه گزارش ماهوار، ربع  .10

 گردد. ها به کمیته محول مینامه و طرزالعملهایی که مطابق اساس سایر صالحیت  .11

 

 

 اعضای کمیتۀ آموزش الکرتونیکی

 دیپارمتنت وظیفه درجۀ تحصیل  نام و تخلص  شامره

 حقوق کمیته آمر لیسانس عبدالبشیر محمدی 1

 حقوق عضو  ماسرت سید مصطفی غیور 2

 املللروابط بین و  علوم سیاسی عضو ماسرت عبدالحمید رسولی  3

 حقوق عضو ماسرت مستوره سیالب  4



 املللروابط بین  و علوم سیاسی عضو لیسانس محمد سلیم ربانی  5

 حقوق همکار  عضو لیسانس فواد عزیزی 6

 کمیته فرهنگی  .6

زمان برای  شنا سازد و همآ نهادهای تحصیلی وظیفه دارند تا اوالد وطن را با فرهنگ اصیل اسالمی و افغانی  

برنامه  آنها  نیز راه رشد جسمی  اندازی مناید. به همین ملحوظ کمیته فرهنگی و ورزشی در  های وزرشی را 

 مناید.  بق تقسیم اوقات دایر میحقوق و علوم سیاسی ایجاد گردیده جلسات شانرا همواره ط  پوهنځیچوکات  

 الیحه وظایف کمیته فرهنگی  

 . العاده در صورت رضورتبرگزاری جلسات منظم ماهوار مطابق به تقویم و جلسات فوق  .1

 . همکاری با کمیته مرکزی فرهنگی پوهنتون در امور محول شده .2

 . و کمیته مرکزی پوهنځیوار و ساالنه به ریاست ارائه گزارش ماهوار، ربع .3

 . پوهنځیهای در ارزیابی آن های کمیته به منظور ارائه ستند سازی متامی فعالیتم  .4

 . املللی مرتبط به صحتتجلیل از ایام ملی و بین  .5

 . های فرهنگی و ورزشیگیری بیشرتشان در فعالیتبرگزاری جلسات با محصالن جهت سهم  .6

 . محافل دانشجوییها و هامهنگی در سهم فعال داشنت استادان ارائه کنفرانس .7

حقوق و علوم   پوهنځیهای همه جانبه جهت منظم و با شکوه برگزار شدن هفته فرهنگی فعالیت .8

 .سیاسی پوهنتون دعوت 

سازی اشرتاک استادان و محصالن در جلسات فرهنگی سایر موسسات خصوصی و زمینه .9

 . های دولتیارگان

 .سازی سیرهای علمی و تفریحی برای استادان، کارمندان و محصالنزمینه  .10

 . پوهنځیتهیه و تدارک سامان و لوازم مورد رضورت در محافل و مجالس مربوط به   .11

 .های استادان و محصالنتنظیم کنفرانس  .12

 .های( ورزشی مورد عالقه محصالن و استادانایجاد گروه )تیم  .13

 .های ورزشیجرای بازیتدارک محل مناسب برای ا  .14

 . ها ورزشیتدویر تورمننت  .15

 .اشرتاک در مسابقات بیرون از پوهنتون  .16

 گان در تیم ورزشی پوهنتون؛اندازی مسابقات بین صنوف مختلف و انتخاب برگزیده راه   .17



ای که نظر به پالن عملیاتی و اسرتاتیژیک  های ورزشی گیری فعاالنه در سایر برنامه سهم  .18

 د.شو میدر نظر گرفته  پوهنتون دعوت 

های فرهنگی که طبق پالن اسرتاتیژیک پوهنتون دعوت و وزارت تحصیالت سایر فعالیت  .19

 گیرد. عالی به این کمیته تعلق می

 اعضای کمیته فرهنگی  

شامر

 ه

درجۀ  نام و تخلص 

 تحصیل 

 دیپارمتنت وظیفه

 املللبین علوم سیاسی و روابط  کمیته آمر ماسرت الحسن صالحی  ابو 1

 املللروابط بین و  علوم سیاسی منشی کمیته ماسرت فرشته سعیدی  2

 حقوق عضو لیسانس سمیع الله نوازی 3

 علوم سیاسی و روابط بین امللل  عضو ماسرت  عبدالحیمد رسولی  4

 علوم سیاسی و روابط بین امللل  عضو ماسرت خالد عمر  5

 سیاسی و روابط بین امللل علوم  عضو ماسرت فاروق فاکر محمد  6

 علوم سیاسی و روابط بین امللل  عضو ماسرت رفیع الله اکربی  7

 حقوق عضو لیسانس عبدالقدیر باهر  8

 املللروابط بین و  علوم سیاسی عضو لیسانس محمد سلیم ربانی  9

 کمیته ارتباطات .7

ها با ادارات، موسسات و تشبثات خصوصی و دولتی یکی از آمور مهم برای نهادهای نامهعقد تفاهم 

 پوهنځیباشد. کمیته فرعی ارتباطات اکادمیک غرض ارتقای ظرفیت استادان، کارمندان و محصالن می

 باشد. ها مینامه حقوق و علوم سیاسی  برای تامین این امر ایجاد گردیده و در صدد عقد همچون تفاهم 

 الیحه وظایف کمیته ارتباطات 

 .تدویر جلسات کمیته به طور ماهانه -1

 .چارت تشکیالتی کمیته ، پالن عملیاتی، پالن تطبیقی، الیحه وظایف وکاریتهیه وترتیب پروسیجر  -2



ارت -3 کمیتهببرقراری  تدویرجلسات  جهت  وپوهنځیهای  اطات  دیپارمتنت  شورای  علمی    ،  شورای 

 .پوهنځی

 .و تنظیم کتاب صادره و وارده، کتاب ثبت جلسات کمیتهترتیب  ،تهیه -4

 .وقت رضورت وپوهنتون در پوهنځیمقامات  ، ادارات وهاویرجلسات با سایرکمیته تد -5

سازی برای برقراری نهوزمی  پوهنځی، محصلین  تالش برای تقویت هرچه بیشرت ارتباطات بین استادان -6

 . گرهای دیپوهنتون های این پوهنتون وپوهنځیارتباطات بین 

نرش اخبار، و های صوتی، تصویری و خربی جهت پخش با رسانه  پوهنځیتامین ارتباطات مسووالن  -7

 . های اختصاصی ها، مصاحبه ها، ورکشاپاطالعیه

برگ  سازیزمینه -8 برای  عملیز ارتباطات  دروس  علمی  اری  محافل  و  تحقیقی  کارهای    در  پوهنځی ، 

 . پوهنځیهنگی کمیته فرهنگی هام

به استادان  گاهیا -9 انفکاک در  امور  در   پوهنځیدهی  با کمیته تحقیقهامهن  ترفیعات، تقرر و   گی 

 .های اصلی تحقیق و ارتباطات پوهنتون وکمیته  پوهنځی

هامهن  -10 تفاهم ایجاد  جهت  ارتباطات  و  مابین  نامه گی  فی  قراردادها  و  این  پوهنځیها  های 

 .پوهنتونگر کشور باهمکاری کمیته اصلی ارتباطات های دیپوهنتون و پوهنتون

جهت ارتقای ظرفیت   هاسیمنارها و ورکشاپ   برقراری ارتباطات جهت تدویر  سازی وزمینه  -11

 .کمیته باهم کاری کمیته اصلی ارتباطات   اعضای 

هشتم با دیپارمتنت مربوط و دفرتکلینیک    ایجاد ارتباطات محصلین سمسرتهای هفتم و   -12

 . پوهنځیگزاری محکمه متثیلی باهم کاری کمیته فرهنگی حقوقی جهت بر 

 .روزسازی صفحه رسمی فیسبوکمدیریت و به   -13

 .پوهنتونارایه گزارش ساالنه و دوره ای کمیته به کمیته ارتباطات   -14

          باشد.می پوهنځیکه مربوط به ارتباطات در سطح  راتوسایر وظایف و امو  -15

 اعضاء کمیته ارتباطات 

درجۀ  تخلص نام و  شامره

 تحصیل 

 دیپارمتنت وظیفه

 حقوق کمیته آمر لیسانس سمیع الله نوازی 1

 حقوق منشی  لیسانس ر باهر دیعبدالق 2



 املللعلوم سیاسی و روابط بین  عضو ماسرت فرشته سعیدی  3

 املللعلوم سیاسی و روابط بین  عضو ماسرت عبدالحمید رسولی  2

 حقوق عضو  ماسرت عبدالقادر غزنوی 3

 کمیته امتحانات   .7

آورد و با  کمیته فرعی امتحانات امور امتحانات را بخوبی تنظیم کرده شفافیت را در پروسه امتحانات بار می

 دارد. رسعت الزم، تقسیم اوقات منظم و در اوقات مناسب نتایج را اعالن و به ادارات مربوطه ارسال می

 الیحه وظایف کمیته امتحانات

 ها و کمیته مرکزی امتحانات. پوهنځیهای فرعی هامهنگی و تنسیق بین کمیته .1

 ارتباط مبارش کمیته فرعی با استادان ممتحن، ممیز در سیر امتحانات روزمره. .2

محرتم  .3 وزارت  الیحه  طبق  متنوع  سواالت  دارای  و  گروپ  سه  اقل  حد  استادان  سواالت  منودن  چک 

 تحصیالت عالی باشد.

 های امتحانات. دن پارچه مهر و نشانی منو  .4

 ها وغیره.های مناسب بین چوکیتنظیم صحنه امتحان، دور منودن مظاهر مشبوه، وجود فاصله  .5

 تاکید از حضور استاد ممتحن و ممیز و آغاز امتحان به وقت معینه آن.  .6

 مالحظه کارت هویت محصلین قبل از دخول به صحنه امتحان و بالخصوص در چانس دوم و سوم. .7

 های امتحان و ابالغ آن به کمیته مرکزی.مالحظه ضعف مراقبت هر استاد مانند: بررسی پارچه ثبت  .8

مراقبت از روش تند و تهدیدآمیز استاد و یا ممیز طوریکه که به روحیه محصلین تاثیرگذار باشد و یا جمع   .9

 ها در وقت کم از موعد مقرره و ابالغ آن به کمیته مرکزی. آوری پارچه 

 ن به نوشنت معلومات رضوری در کتنگ روی پارچه امتحان. تذکر محصلی  .10

 ند. شو میمحول  پوهنځیاکامل اجراآت تجدید نظرهای محصلینی که به کمیته فرعی   .11

کنند و یا در مقابل استادان و ممیزین ترصف  معرفی محصلینی که در صحنه امتحان اخالل گری می  .12

 منایند. خالف ادب را می

عدم حضور استاد ممتحن و یا ممیز در موعد مقرر امتحان تا به حل مشکل    ابالغ کمیته مرکزی از   .13

 رسیدگی صورت گیرد. 

 پری منودن فورم مراقبت روزمره صنوف امتحان و تسلیمی آن به کمیته مرکزی. خانه   .14

 بررسی از نظم امتحانات.   .15



 همکاری در قسمت برگزاری به موقع امتحانات.  .16

 د.شو میه از جانب مراجع ذیصالح به آنها سپرده  بررسی، ارزیابی و تطبیق موادی ک  .17

 ارزیابی و رفع شکایات در رابطه به برگزاری امتحانات.   .18

 ارایه گزارش به مراجع مربوطه.   .19

ها  کمیته امتحانات موسسه تحصیلی از جریان امتحانات نظارت منوده و در مورد شکایات و کمبودی  .20

 گزارش دهد. 

 

 

 

 امتحانات اعضای کمیته 

درجۀ  نام و تخلص  شامره

 تحصیل 

 دیپارمتنت وظیفه

 حقوق کمیته آمر ماسرت سید مصطفی غیور 1

 امللل روابط بینو  علومی سیاسی منشی کمیته لیسانس لیم ربانی سمحمد  2

 حقوق عضو لیسانس عبدالبشیر محمدی 3

 املللروابط بین  و علوم سیاسی عضو ماسرت فرشته سعیدی  4

 املللعلوم سیاسی و روابط بین  عضو ماسرت رفیع الله اکربی  5

 حقوق عضو ماسرت مستوره سیالب  6

 املللعلوم سیاسی و روابط بین  عضو ماسرت الحسن صالحی  ابو 7

 حقوق عضو لیسانس سمیع الله نوازی 8

 حقوق عضو لیسانس عبدالقدیر باهر    9

 املللروابط بین  و علوم سیاسی عضو لیسانس آرین مرادی 10

 حقوق همکار  عضو لیسانس فواد عزیزی 11

 



 کمیته نظم و دسپلین  .9

که اجرای کار به موقع، مطابق به اصول و قواعد سازد چوننظم و دسپلین است که نهادها را از هم متامیز می

رود. نهادها نیازمند نظارت متداوم از چگونگی نظم و دسپلین بوده تا  وضع شده و عاری از فساد به پیش می 

با استفاده از اصل مکافات و مجازات   گونه تخلف از طرف هیچ یک از ذیربطان صورت نگیرد و در نتیجههیچ

 وضع بهرت شده، متخلفین تادیب گردند. 

 الیحه وظایف کمیته نظم و دسپلین 

 . تدویر جلسات کمیته طبق آجندای تعین شده -1

های محصالن در برابر اداره، استادان، کارمندان و مکلفیت هاهای اخالقی، مسئولیتتوضیح روش -2

 .های کتبیها و اطالعیه هو همصنفان از طریق توزیع فورم 

درج شکایات استادان، محصالن، کارمندان و بحث روی آنها در جلسات کمیته و اتخاذ تصمیم الزم  -3

 . هادر باره آن

 . هاتوصیه شفاهی و تحریری برای افراد متخلف و اخذ تعهد تحریری از آن -4

 . حصالن جدیدالشمولهای تعهد نامه تائید شده کمیته اصلی نظم و دسپلین به م توزیع فورمه  -5

 . هامعرفی کتبی متخلفین جدی به مقامات باال جهت اخذ تصمیم در مورد آن  -6

صنفان و  مشوره با اولیای امور محصلین در مورد اصالح و بهبود رفتارهای اخالقی با استادان، هم -7

 .کارمندان

 . های کمیتهسازی تخلفات محصلین و فیصله دوسیه -8

 . پوهنځیتهیه گزارش به ریاست  -9

 . تهیه گزارش به کمیته اصلی نظم و دسپلین -10

 گردد. ها که حسب لوایح به این کمیته محول میسایر وظایف و مکلفیت -11

 اعضای کمیته نظم و دسپلین 

 نام و تخلص  شامره
درجۀ 

 تحصیل 
 دیپارمتنت وظیفه

 حقوق کمیته آمر لیسانس عبدالقدیر باهر  1

 املللروابط بین و  علوم سیاسی منشی کمیته ماسرت عبدالحمید رسولی  2

 حقوق   عضو ماسرت سید مصطفی غیور 3



 املللعلوم سیاسی و روابط بین  عضو لیسانس سلیم ربانی محمد  4

 حقوق عضو ماسرت  مستوره سیالب  5

 حقوق همکار  عضو لیسانس فواد عزیزی 6

 کلینیک حقوقی 

های حقوق و علوم سیاسی و رشعیات تحت  پوهنځی کلینیک حقوقی برنامه آموزشی عملی بوده که محصلین  

های مربوطه که دارای جواز وکالت دفاع باشند ویا هم از طریق استخدام وکالی نظر اساتید مسلکی رشته

 بینند.مدافع برای مدت معین آموزش می

 اهمیت کلینیک حقوقی  

و رشعیات    قضاء و څارنوالیهای  های کلینیکی در دانشکده اندازی آموزشدایر کردن کلینیک حقوقی و راه

آوردها که نتایج  های گوناگون دارد. شامری از این دستپیامدهای مثبت  و قابل توجهی برای افراد و گروه

 باشد: پیدا و پنهان رضورت تشکیل این نهاد را تبیین منوده است قرار ذیل می

های کلینیکی دانش آنان را از آورد کلینیک حقوقی به نحوی که حضور دانشجویان در برنامه دست -1

دهد. همچنان مواجهه و هم سخنی آنان با  های اجتامعی گذر میمحدوده نظری به سوی واقعیت

د شو میپذیرو یا در معرض خطرند. سبب  های آسیبمراجعانی که نوعا متکین مالی نداشته و از گروه 

در   که  دانشجویان  به خصوص  شوند.  آشنا  خود  جامعه  افراد  از  وسیعی  و  نیازهای حجیم  با  عمال 

می فرصت  دارند  قرار  خود  تحصیل  پایانی  عمل  سمسرتهای  جامه  را  خود  حقوقی  دانش  تا  دهد 

 بپوشانند. 

به طور    باشد های حقوق و رشعیات میپوهنځیآورد بسیار مهم و مفید برای  کلینیک حقوقی دست  -2

پذیر اجتامع  منونه ارایه خدمات حقوقی مفید و درعین حال رایگان به همگان به ویژه طبقات آسیب

د. موقعیت اجتامعی شو میهای حقوق و رشعیات انجام زیرنظر و تحت مدیریت با حامیت دانشکده

گاهی و زنده  های درون دانشبخشد. این موضوع در خصوص کلینیکو نفوذ معنوی آنها را ارتقاء می

 آشکارتر است.

اساتید  های حقوقی دستکلینیک -3 برای  مهم  بسیار  باشد. های حقوق و رشعیات میپوهنځی آورد 

مانند دانشمندان سایر رشته  ارایه دانش نظری خود فرصت اساتید حقوق  برای  های مشخص و  ها 

به  دانان و جاذبه قوی تحصیل در رشته حقباثباتی دارند. موقعیت واالی حقوق  وق در اکث قریب 



د استادان حقوق دانشجویان و مخاطبان زیادی داشته باشد. شو میاتفاق کشورهای جهان موجب  

های عملی_حقوقی آورد تا افزون بر دانش خویش مهارت های کلینیکی این زمینه را فراهم میآموزش

 خود را نیز به نسل جدید عرضه کنند. 

پذیر و در معرض های آسیبربهن برای افراد بی بضاعت وگروه آورد م تواند دستکلینیک حقوقی می -4

توانند ترین خدمات است که اکثیت مردم منی خطر داشته باشند. زیرا خدمات حقوقی از جمله گران

ت ر مانند افغانستان با وجود دانسنت رضو   خصوص در کشورهایبه   رسی داشته باشند. به آن دست 

های مالی توان مراجعه به  کارشناسان حقوق به دلیل موجودیت محدودیتخدمات انجام وکالت و  

دست منوال  بدین  ندارند.  را  آسیبآن  و  بضاعت  بی  افراد  مهمرسی  از  یکی  عدالت  به  ترین پذیر 

 کارکردهای اجتامعی کلینیک حقوقی است.

ها  ه کارکرد کلینیکآورد مهم را به دنبال دارد به نحوی ککلینیک حقوقی برای احاد جامعه نیز دست  -5

رشکت مینظیر  بیمه  آسیبهای  و  بضاعت  بی  افراد  بیمه  باشد.  حقوقی  خدمات  برابر  در  را  پذیر 

 مناید. می

 اهداف کلینیک حقوقی 

 :اهداف

  آموزش از طریق تجربه-1

می   احتوا  را  عمل  و  تیوری  عمده  بخش  دو  حقوقی  تعلیامت  عموم  نخست  به صورت  مراحل  اکثا  و  کند 

د شو میدهد. اما نیاز اساسی از آنجا رشوع  های حقوقی را بخش اساسات نظریات و تاریخ تشکیل میآموزش

بپوشانند. که این امر از    که محصالن برای انجام و ارایه خدمات حقوقی باید نظریات و قوانین را جامه عمل

آید. بنابراین یکی از اهداف اساسی کلینیک حقوقی های تجربی کلینیک حقوقی بدست میطریق آموزش

 باشد. آموزش از طریق تجربه می

  تعلیامت اجتامعی مربوطه -2

رسی به عدالت در افغانستان منحیث یک چالش در مسیر توسعه مسلک حقوقی و ادامه انکشاف  دست    

وکالی مدافع خصوصی دارای صالحیت  ن څارنواال نقش قانون باقی خواهد ماند. با وجودیکه تعداد قضات و 

یافته  افزایش  اخیر  دهه  دو  حقوق در  کمبود  آنهم  با  اما  میاند،  خدمت  دولت  در  که  مسلکی  منایند  دانان 

ل مناید که طور ذیل  های  حقوقی درصدد آن است تااین خالء را تکمیملحوظ کلینیکمحسوس است بدین

 اهداف خویش را درنظر گرفته است: 



برنامه  .1 با  های حقوق و رشعیات های درسی رشته ایجاد یک برنامه عملی، تحصیلی حقوقی، همسان 

باالبردن مهارت برای محصالن جهت  آماده پوهنتون دعوت  و  آنها  برای  های مسلکی  سازی محصلین 

 ؛یڅارنوالستاژ قضایی و 

 ؛ سطح آگاهی، توانای و مهارت تدریس محصلینبلند بردن  .2

 ؛ ساخنت اقشار مختلف جامعه خصوصا معلمین و متعلمین به حقوق اساسی آنهاآگاه .3

دهی برای افراد مختلف جامعه در قسمت قوانین، مراجع قانونی، حل مشکالت، معضالت و روند آگاهی .4

 ؛ سیستم محاکامتی در نهادهای عدلی و قضایی کشور

 ؛ آل و عاری از هر نوع تبعیض و ظلممعه ایده داشنت یک جا .5

 ؛شانرسی عامه افراد جامعه به محاکامت عادالنه و برخورداری از حقوق دست .6

 ؛ایجاد و تقویه وحدت ملی و رفع هر نوع اختالف و نزاع .7

 ؛ تالش برای ترویج حاکمیت قانون و احرتام به آن در جامعه .8

 . اعت خصوصا زنان و اطفالشار بی بضهای رایگان برای اقارایه مساعدت .9

 آشنای با سیستم عدلی و قضایی کشور 

 اهداف اکادمیک 

 ؛ار تقای سطح  کیفیت دانش حقوقی دانش آموزان .1

 ؛ تالش برای ایجاد وحدت و همبستگی میان اقشار جامعه با در نظر داشت تساوی حقوقی .2

 ؛ قوانین نافذه کشورسازی پوهنتون با معیارهای نوین تحصیلی و اکادمیک مطابق همسان .3

 ؛ ایجاد ارتباط سامل پوهنتون دعوت با سایر نهادهای تحصیلی و عدلی .4

 ؛ آمادگی محصلین برای اشرتاک در محاکم متثیلی به سطح ملی .5

 ؛ هاهای رقابت سامل بین پوهنتونایجاد زمینه .6

 . شانرسی به حقوقمحور برای دستهای مردمایجاد برنامه  .7

 خدمات   

زمینه  فراهم دفرت  سازی  از طریق  کنندگان  مراجعه  سایر  و  بضاعت  بی  برای شهروندان  حقوقی  مشورهای 

 های حقوق و رش عیات پوهنتون دعوت.کلینیک حقوقی  و استادان و متخصصین رشته 



 

 :ن شدهیاهداف تعی

 ؛ تعیین دورمنای مشخص  -1

 ؛ تنظیم پالن تدریسی منظم برای مدت شش ماه -2

 ؛معیاری سازی نصاب تدریس -3

 ؛ های عملیتفاهم با نهادهای مرتبط برای رفنت به صحنه  -4

 ؛پوهنځیسازی در سطح ها و ظرفیتارایه ورکشاپ -5

 .های اجراآت عدلی جهت رشد محصلینایجاد زمینه -6

 

 اعضای کلینیک حقوقی 

 نام و تخلص  شامره
درجۀ 

 تحصیل 
 دیپارمتنت وظیفه

 حقوق مدیر مسئول  لیسانس عبدالقدیر باهر  1

 حقوق عضو ماسرت احمد نثار نذیر  2

 املللعلوم سیاسی و روابط بین  عضو ماسرت فرشته سعیدی  3



 پوهنځی های مربوط  عکس مجموعه 

 کادر علمی و اداری

 

 ځی حقوق و علوم سیاسیرئیس پوهن، فقه و قانونماسرت  حرتم سید مصطفی غیورم 

 

  دیپارمتنت قضاء و څارنوالی

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 څارنوالی  عبدالبشیر محمدی، استاد دیپارمتنت قضاء و 

 

                     څارنوالی و دیپارمتنت قضاء  آمرسمیع الله نوازی، 

                     څارنوالی و دیپارمتنت قضاء  استاد،مستوره سیالب



 

 

 

 

 

 

 

 دیپارمتنت اداره و دیپلوماسی

 

 ابوالحسن                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیپلوماسی اداره و محرتمه فرشته سعیدی آمر دیپارمتنت    دیپلوماسی  اداره وصالحی، استاد دیپارمتنت لحسن اابو  

 اداره و دیپلوماسی دیپارمتنت  استاد ،آرین مرادی 



 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش اداری 

 

                  

 

 

 

 

 

 بخش کلینیک حقوقی 

 

 

 

 

 

 فواد عزیزی، مدیر استادان و محصالن 

 

 عبدالقدیر باهر، مدیر کلینیک حقوقی

 

 

 

 محمد سلیم ربانی مدیر تدریسی و عضو کادر علمی پوهنتون دعوت 



 

 

 

 هازیربنا

 

 

 

 

 څارنوالیمحمکه متثیلی توسط محصلین دیپارمتنت قضا و جریان 

 

 کتابخانه مجهز با کتب مسلکی 

خانه کتاب  

 



 

 

 

 

 

  

ها کنفرانسسالن   

 

 تیم و میدان ورزشی 

 صحن باز و سبز 

 کلینیک صحی 



  

 

 

 رانسپورتیشن ت

 


