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 پیام رئیس پوهنځی

 ما بعد!أ و السلم علی رسول الله ......  هالحمد لله و الصل 

 [11{ ]المجادله: يَرْفَعِ اللَُّه الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُْكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا الِْعلَْم َدرََجاٍت َواللَُّه ِبَما تَْعَملُوَن َخِبير  }

زش و پژوهش یکی از ارکان مهم حرکت به سوی تعالی ادعا کرد توسعه آمو  بدون هیچ تردیدی میتوان

و در جوامع پیشرفته امروزی یگانه علت و دلیل پیشرفت و ترقی شان، دادن اهمیت به  و پیشرفت بوده

دانش و تحصیل در رشته های متعدد است و داشتن کادر های متخصص، کارفهم، مدیران و رهبران ماهر 

 رفاه و آسایش را در جوامع شان به ارمغان آورده اند. است که سعادت،

شکی نیست که برای آماده ساختن کدرها، خصوصاً در ساحه عدلی و قضایی و آماده ساختن 

استادان ورزيده وأئمه و خطبای مساجد كه پیام درست دعوت اسلمی را از طریق تدریس در پوهنتون ها و 

اجد به همه اقشارکشور عزیزما بدون افراط و تفریط رسانده شود از طریق خطبه ها در مس مدارس دینی و

که جوابگوی ضرورتهای جامعه باشد، تأسيس پوهنځی شرعيات يک امر ضروری و مهم و نیازمندی رسایی 

 جامعه امروزی ما را تشکيل میدهد.  

به پیشرفت پوهنځی شرعیات پوهنتون دعوت نیز به منظور تربیه افراد متخصص و کارفهم که متعهد 

و ترقی کشور باشند، اساس گذاری شده تا بتوانند این جامعه نیازمند را به سوی رستگاری سوق داده 

 فاجعه امروزی را پایان دهند. 

دیپارتمنت  :فارغ ده دیپارتمنتدو  پوهنځی شرعیات چهار دیپارتمنت جدا گانه دارد که عبارت اند از

و دیپارتمنت ثقافت اسلمی پارتمنت پوهنتون شمول: و از ىو ديمی، دیپارتمنت تعلیمات اسل و ، نفقه و قانو 

دیپارتمنت دارای اعضای کادر علمی مناسب در مطابقت به مقررات و لوایح  ره، و دیپارتمنت زبان عربی

 وزارت تحصیلت عالی افغانستان میباشند.

که در آن نیازهای  نصاب تحصیلی این پوهنځی همانا یک نصاب تحصیلی معتبر و قبول شده است 

 کشور، نیازهای بازار کار و نیاز های محصلن مراعات گردیده. 

وبین این اداره متعهد بر ارائه خدمات علمی، تحقیقی و مهارت های مدیریتی برای این ملت سمن

محصلن هر بوده و درین راستا تمام سعی و تلش شانرا بخرج میدهند تا سویه تحصیلی و دانش عملی  

  تر و برتر گردد. چه به

 از الله متعال استدعا میدارم تا درین امر مارا یاری بخشد. 

 احترام با
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 ځینمشخصات پوه

 پوهنځی شرعیات   : پوهنځی نام 

  :ه.ش.۸۸۱۱   سال تأسیس 

  :خصوصی   نوعیت پوهنځی 

  :د لیسانس )چهار ساله( و سند ماستری )دوساله(سن برنامه های تحصیلی پوهنځی 

 

 :تعداد ديپارتمنت ها 

 الف: دوره لیسانس:

 .دیپارتمنت فقه و قانون )فارغ ده( -1

 .ديپارتمنت تعلیمات اسلمی )فارغ ده( -2

 )پوهنتون شمول(.دیپارتمنت ثقافت اسلمی  -3

 )پوهنتون شمول(.ديپارتمنت زبان عربی  -4

 

 :ماستریب: دوره 

 نون )سند ماستری(رشته فقه و قا

 

 :روش جذب محصالن 

 از طریق امتحان کانکور عمومی تحت نظر هیئت محترم وزارت تحصیلت عالی.

 

  :ذکور و اناث. جنسیت جذب محصالن 

 :کشور. از داخل استادان ذکور و اناث   استادان پوهنځی 

 

 :اوقات درسی محصالن    

 .تایم صبحانه برای طبقه ذکور و اناث 

  برای ویژه اناث.تایم ظهرانه 

 .تایم شبانه برای ویژه ذکور 
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 :اداره پوهنځی      

  ىیس پوهنځئر 

 مدیر تدریسی پوهنځی 

 پارتمنتهاآمرين دي 

  پوهنځی اداریهمکار 

 برمه پنجم، خوشحال مینه، چهارراهی قناحی  درس پوهنځی: ا. 
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 مقدمه:

ا به مشاهده رسید و هزاران در افغانستان، پیشرفت های محسوس در سطح لیسه ه با آغاز دور تازه

مؤسسات علمی  روی آوری جوانان به پوهنتون ها وتن از لیسه های کشور فارغ شدند، و به این ترتیب 

افزونی یافت، از آن جایکه ظرفیت پوهنتون های دولتی برای پذیرش این تعداد بی شمار کافی نبوده و بار 

ر می شد، در سطح حکومت ضرورت آن احساس تنمسؤولیت پوهنتون های دولتی با گذشت ایام سنگی

دروازۀ مؤسسات تحصیلت عالی خصوصی بروی علقه مندان باز قانون اساسی  44تا مطابق ماده  گردید

 گردد.

این پوهنتون یکی از پوهنتون های معتبر کـشور که شخصیت حقوقی پوهنتون دعوت و جهاد به آن 

م به اهتمام و توجه خاص رئیس این پوهنتون  2004افق به هـ ش مو  1311منتقل شده است، رسماً در سال 

را به عهده دارد اساس که هم اکنون نیز افتخار ریاست این پوهنتون « سیاف » محترم استاد عبد رب الرسول 

پوهنتون دعوت با آنکه یک پوهنتون خصوصی است، شیوه ها و طرزالعمل های پوهنتون های  گذاشته شد.

 و سایر مجاالت تعقیب می نماید. دولتی را در تدریس 

های شرعیات، حقوق و علوم سیاسی و انجنیری بود و  پوهنځیدر آغاز افتتاح، پوهنتون دعوت دارای 

های فوق الذکر ایجاد شدند،  پوهنځیو ژورنالیزم نیز در پهلوی  اقتصاد پوهنځیبعد از گذشت یک سال دو 

های فارمسی و طب اناث ایجاد و آغاز به فعالیت  هنځیپو به ترتیب  1342و   1340و همچنین در سالهای 

 می باشد.  پوهنځینمودند که جمعا پوهنتون دعوت دارای هفت 

 ( فارغ التحصیل به جامعه، نقش عمده ای در4630پوهنتون دعوت با تقدیم نمودن بیش از )

صی داشته است و های دولتی و خصو  رشد شرعیات کشور و فراهم آوری نیروی بشری مسلکی برای ارگان

تن  2115حال ما در آستانه فراغت دور پانزدهم این پوهنتون قرار داریم، واکنون پوهنتون دعوت دارای 

محصل از طبقه ذکور و اناث در مقاطع لیسانس و ماستری که مصروف درس و تحصیل اند یکی از مراکز 

 بزرگ تحصیلی در سطح کشور پنداشته میشود.

هـ ش از وزارت تحصیلت عالی  1311دعوت جواز فعالیت اش را در سال  پوهنتون شرعیات پوهنځی

افغانستان بدست آورده آغاز به فعالیت نمود، و محصلین را در دو رشته )دیپارتمنت( فقه و قانون و تعلیمات 

دور غرض خدمت به جامعه و  چهاردهمحصل را در  721صیل قرار داده که تا کنون بتعداد اسلمی تحت تح

در بخش های مختلف دولتی و خصوصی  پوهنځیر تقدیم نموده، افتخار دارد که فارغ التحصیلن این کشو 

 مشغول وظایف مقدس خدمت گذاری را ایفا مینمایند. 

پلن استراتیژیک به مثابه یک رهنما و نمایانگر نقشه رسیدن به اهداف دراز مدت یک نهاد میباشد و 

امه ها را سمت و سو می بخشد و در هر قدم نتایج بدست آمده را واضحا دارای اهمیت زیاد است که همه برن
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شرعیات پوهنتون دعوت نیز پلن پنج ساله  پوهنځینشان داده راه را برای پیشرفت مزید باز میدارد. اینک 

 بر مبنای پلن استراتیژیک پوهنتون ترتیب نموده است.  1403الی  1344اش را برای سالهای 

 شرعياترياست پوهنځی 
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 :پوهنځیمعرفی 

هدف از تاسيس اين هـ ش آغاز به فعالیت نمود،  1311شرعیات پوهنتون دعوت در سال  پوهنځی

نهاد علمی تربيه وآموزش نسل جوان کشور بوده تا آنان از لحاظ تخصص وتعهد متکی به خود بوده، و در 

پوهنځی شرعيات باور دارد که پيشرفت آبادی کشور در عرصه های مختلف زنده ګی سهم بارز داشته باشند، 

با تربيه و آموزش با کيفيت و معياری، و با التزام به ارزشهای دينی و ملی وترقی در ابعاد مختلف زنده ګی 

ان کشور )بخش ذکور واناث( با نظر و پيوند مستحکم دارد، و همچنان در عرصه تخصص خويښ برای قشر ج

صر نوين ميخواهد، قيادت های متخصص و متعهد به سطح داشت همه پرنسيپ ها و نو آوری های ع

ليسانس و ماستر از قبيل: دانشمندان علوم شرعی، استادان متخصص، امامان مساجد، خطباء ورزيده، 

، و متخصصين قانون را برای جامعه خويش تقديم موفق، څارنواالن متعهد و مؤمندعوتګران بيدار، قضات 

ګونه سعی و تلش دريغ نمی دارد و اين کار را از وظايف و مکلفيت های مهم و نمايند، و درين راستا از هيچ 

 اساسی خويش ميداند.

همچنان قابل ياد آوری است که در وضعيت کنونی پوهنځی شرعيات بقدر کافی محصل دارد که 

رسی برای آنرا اناث تشکيل ميدهد و در سه تايم )صبحانه، ظهرانه، شبانه( زمينه د ۰۴٪آنرا ذکور و  ٪۰۴

 محصلن با صنوف جداګانه برای طبقه ذکور واناث مهيا ميباشد.

شرعیات پوهنتون کابل میباشد، زیرا  پوهنځیدر مطابقت به نصاب درسی  پوهنځینصاب درسی این 

پوهنتون کابل اساس و بنیاد تمام پوهنتون های افغانستان بوده که تحت مراقبت مستقیم وزارت تحصیلت 

ن است و همواره نصاب تحصیلی شان در مطابقت به اوضاع کنونی و ضرورت جامعه افغانی عالی افغانستا

 میباشد، به همین دلیل پوهنتون دعوت در امور تحصیلی خویش از پوهنتون کابل متابعت مینماید. 

هـ ش نصاب که وزارت محترم تحصیلت عالی از طریق برنامه  1344خوشبختانه از آغاز سال تحصیلی 

و ثقافت  ،تعلیمات اسلمی ،ای )فقه و قانونپارتمنت هدیازنگری و انکشاف نصاب تحصیلی، برای های ب

 های شرعیات کشور که قبلً ترتیب نموده تطبیق شده است. پوهنځیاسلمی( 

تقسیم گردیده که  این نصاب تحصیلی در دو بخش )رشته فقه و قانون و رشته تعلیمات اسلمی(

محصل به مدت چهار سال )هشت سمستر( مصروف دوره تحصیلی لیسانس هردو بخش مجموعاً یک 

 میباشد.  پوهنځیخویش دراین 

بعد از سپری نمودن موفقانه دروس شان در هشت سمستر همه محصلین مکلف اند تا یک اثری را 

یسند بشکل مونوگراف در مطابقت به رهنمود مونوگراف نویسی که از طرف دیپارتمنت ها تهیه گردیده می نو

 شوند.سانس همان رشته تحصیلی شناخته میو بعد از دفاع موفقانه در محضر هیئت مناقش منحیث لی

افتخار دارد که فارغ التحصیلن این پوهنځی در بخش های مختلف دولتی و پوهنځی شرعيات 

 خصوصی مشغول وظایف مقدس خدمت گذاری میباشند. 
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 یځدیدگاه پوهن

سترش علم وتربیت گملی با تولید و  سطح رپنج سال اینده بهپوهنځی شرعیات مصمم است تا د

های دینی، یکی از بهترین پوهنځی های ارایه کننده ای خدمات ه جوانان مبتنی بر ارزشهای اسلمي وآموز 

 .علمی در زمینه علوم دینی وشرعی باشد

 یځموریت پوهنام

ِوي الَِّذيَن يَْعلَُموَن َوالَِّذيَن اَل يَْعلَُموَن ی شرعیات به اساس فرمودۀ الله )جل جلله(: }َهْل يَْستَ ځپوهن

  :[  رسالت بزرگی در قبال وطن و جامعه دارد از جمله4إِنََّما يَتََذكَُّر أُولُو اْْلَلْبَاِب { ]الزمر: 

 .آماده ساختن افراد اکادمیک متخصص و متعهد در زمینۀ علوم شرعی و حقوقی 

کمی خدمات تحصیلی برای متقاضیان با رعایت  کوشش در راستای ارتقای سطح کیفی و 

 .معیارهای قبول شده وزارت تحصیلت عالی

 .استنباط احکام مسائل فقهی معاصر در پرتو قواعد و مبادی کلی شریعت 

 .نشر و اشاعۀ ارزشهای اسلمی و دفاع از آن به سطح گسترده در جامعه 

 .یک خارج از پوهنتونهمکاری و تبادل افکار با مراجع عدلی، قضایی و اکادم 

 ادامۀ پروسۀ تحقیق علمی. 

 ایمان، تعهد، تخصص و شایسته ساالری. 

 ابتکار و نوآوری در راستای تحصیل و تحقیق. 

 اهتمام به اعتلی کیفیت در همه ابعاد و سطوح. 

 ترکیز در اجرای حل مسایل از طریق مفاهمه. 

 

 نیاز سنجی عمومی برای ایجاد پوهنځی:

فت همه جانبه یک جامعه توسط بازوهای پرتوان قشر روشن، اکادمیک و شکی نیست که پیشر 

کادرهای علمی و متخصص در هر فن آن جامعه و از راه پیشرفت های علمی و تحقیقی که جای رشد و 

و معلوم است که شګوفایی آن همین پوهنتون های، و مؤسسات تحصیلت عالی است، صورت می ګیرد، 

، خصوصاً در ساحه عدلی و قضایی، و آماده ساختن استادان ورزیده، ائمه و برای آماده ساختن کادرها

خطبای مساجد که پیام درست دعوت اسلمی را از طریق تدریس در پوهنتون ها و مدارس دینی از طریق 

ایراد خطبه ها در مساجد به همه اقشار کشور عزیز ما بدون افراط و تفریط رسانده شوه که جوابګوی ضرورت 

جامعه باشد، تأسیس پوهنځی شرعیات یک امر ضروری و مهم و نیازمندی رسایی جامعه امروزی ما را  های

 تشکیل می دهد و این نیازمندی ها قرار زیر اند:
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 آماده کردن علما و دانشمندانی که به شکل عام از مهارت علمی قوی برخوردار باشند.

تخصصات مختلف علمی و بخش های مختلف تربیه و آماده سازی کادرهای علمی که در ساحات و  .1

حیاتی تونمندی تحلیل و تحقیق با کیفیت را داشته بتوانند تا رهبری جامعه را در امور مربوطه به 

 دست بګیرند.

آماده سازی یک تیم علمی که ویژه ګی ابتکار و توانمندی انتقال مهارت ها برای دیګران را دارا  .2

 باشند.

ن علوم شرعی که فهم معتدل و درست از اسلم یافته باشند تا بتوانند با تربیه و آماده سازی متخصصی .3

اختلفات فقهی و تفسیرات مختلف نصوص شرعی تعامل نموده زمینه و فضای همزیستی را در کشور 

 میسر سازند.

 زمینه یازی برای تربیه نسل جوان در بخش های که امنیت و آبادی کشور را متحقق میسازد. .4

 ذکر از نیازمندی های مبرم ایجاد پوهنځی شرعیات بشمار میرود.مطالب فوق ال

 

 :لییاهداف تحص

کشور عزیز ما افغانستان نیاز مبرم برای افراد متخصص در هر رشته دارد که متعهد به پیشرفت، ترقی، 

ن رفاه و آسایش کشور باشند تا جامعه را سمت و سوی بهتر داده، فاجعه امروزی را خاتمه دهند. به همی

شرعیات پوهنتون دعوت این را وظیفه خویش میداند، که با تربیه افراد متخصص، کارفهم و  پوهنځیملحوظ 

مدیران برجسته وظیفه خویش را اداء کرده، سهم موثر در راستای برطرف کردن کاستی های موجوده داشته 

 باشد.

 :ندشرح ذیل ا قرارشرعیات  پوهنځیاهداف تحصیلی 

 رای محصلن و دیگر متقاضیان در بهترین وجه ممکن.ارایۀ خدمات علمی ب 

 آماده ساختن زمینه رشد استعداد و توانمندی های محصلن. 

 فراهم آوری زمینه های رشد علمی استادان. 

 .پوهنځیفراهم آوری تجهیزات مدرن غرض اعتلی کیفیت  

 .پوهنځیحفظ جایگاه دینی و اجتماعی  

های شرعیات کشور و پوهنتون های  پوهنځیبا سایر  ځیپوهنفراهم آوری زمینه ایجاد توأمیت  

 معتبر جهان اسلم.

 یافتن راه حلهای مسایل جدید بر مبنای اصول و مناهج استنباط. 

پاسخ متناسب با شرایط عرف جامعه به پرسش های مردم در مسایلی که نص صریح در آنها  

 وجود نداشته باشد.
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 توانایی و مهارت های محصالن:

شرعیات دارای توانایی ها و مهارت های زیر بوده مصدر خدمت به ځی عد از فراغت از پوهنمحصلن ب

 جامعه، مردم و کشور خویش می باشند.

 توانایی اجرای وظایف بحیث قضات در محاکم رسمی کشور. .1

 توانایی اجرای وظایف بحیث څارنواالن در څارن والی های کشور. .2

قوقی و قانونی در نهادهای علمی، مؤسسات تحصیلت عالی توانایی تدریس علوم دینی، عقیدتی، ح .3

 و نیمه عالی، مکاتب و لیسه های تعلیمی کشور.

 توانایی رهبری سالم جامعه به سمت درست در چارچوب اصول و مبانی اسلم. .4

 توانایی امامت، خطابت و مهارت های مختلف دعوتی. .5

 ادارات مختلف دولتی و غیر دولتی. علمی، مسلکی و حقوقی بهنایی و تقدیم مشاوره های اتو  .6

 توانایی اجرای تحقیقات وپژوهش های مورد نیاز در امور دینی، قانونی، عدلی و قضایی. .7

 توانایی وکالت دفاع در قضایای مدنی، تجارتی و جزایی و احوال شخصی. .1

 توانایی یاد دهی قواعد اقامه دعوی، صورت دعوی و چګونګی دفاع آن.  .4

 هارت های قضایی و عدلی در محاکم کشور.توانایی یاد دهی م .10

 تسلط بر زبان عربی، زبان قرآن و احادیث نبوی. .11

 کسب مهارت تألیف و ترجمه از متون اصیل عربی به زبان های محلی کشور. .12

 

 تسهیالت و امکانات تحصیلی و تدریسی پوهنځی:

ز خویش مهیا پوهنځی شرعیات در چوکات پوهنتون دعوت سهولتهای ویژه ی برای محصلن عزی

 از آن تسهیلت و ویژه ګی ها ارقام زیر قابل یاد آوری است:ساخته است، که 

دکتور و با رتبه های علمی پوهاند، پوهنوال، پوهندوی ماستر، استادان متخصص و با تجربه به سویه  .1

  پوهنمل و پوهنیار.

 .محیط آرام و مطمئن با مصؤونیت اکادمیک و عرضه خدمات بهتر و با کیفیت .2

 ترانسپورت فعال برای حمل و نقل آستادان و محصلن. .3

در جای مناسب با صنوف وسیع و مجهز با  تتعمیر مناسب در جای مناسب: تعمیر پوهنځی شرعیا .4

جای مناسب شهر قرار دارد و محصلن به آسانی تعمیر پوهنځی شرعیات در وسائل درسی قرار دارد، 

 میتوانند به آنجا برسد.

صنوف درسی پوهنځی شرعیات با لوازم درسی مورد ضرورت مجهز سائل درسی: صنوف مجهز با و  .5

، تخته های سفید و وسائل ګرم کننده و سرد کننده lcdباب صنف پوهنځی به  ۸۳بوده که به تعداد 
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جریان تدریس از طریق لکچر، محاضره و خواندن متون قدیم و جدید مجهز می باشد، چګونګی 

 رت میګیرد.توسط استادان و محصلن صو 

در پوهنځی شرعیات برای مضمون کمپیوتر از کمپیوتر لب استفاده میشوده، و کمپیوتر لب:  ITمرکز  .6

تدریس و عملً  استاد مضمون بعد از ارایه درس نظری محصلن خویش را به اطاق کمپیوتر می برند

 و محصلن عملً در آن سهم میګیرند. ذریعه کمپیوتر صورت می ګیرد

کتابخانه پوهنځی شرعیات در بخش مضامین مربوطه با داشتن صدها جلد کتاب فقهی،  کتابخانه: .7

و در هر سمستر مسؤولین  شرعی و حقوقی از جمله غنی ترین کتابخانه ها به شمار می رود

دیپارتمنت ها کتاب های مورد نیاز شان را ذریعه مکتوب به بخش خریداری پيشنهاد می نمایند، 

و از آثار و تألیفات استادان  نه دیجیتلی و شامله نیز به درسترس محصلن قرار داردعلوه بر آن کتابخا

 و مونوګراف های محصلن نیز یک یک نسخه به کتابخانه ارسال میګردد.

سمستر به دسترس نماینده های  رمواد درسی با مفردات درسی هر مضمون در آغاز همواد درسی:  .1

آګاهی از طرف استاد و محصل به پیش  وبصیرت  هآن درس ب صنوف قرار داد میشود، تا در روشنی

مشخص شده است  یتب ممد درسی نیز در کورس پالیسکشرعیات کتب درسی و برود، در پوهنځی 

تون آن مو  هديپارتمنت تصویب شد کتب مشخص دارند که از طریقاکثریت مضامین پوهنځی، 

 بواسطه استادان تدریس میګردد.

مضامین مانند )حاضر العالم االسلمی( و )حرکتهای اصلحی( به تغییر قضایای  البته تعداد کمی از

روز ارتباط دارد به اساس لکچر و محاضره استاد تدریس میګردد، بعضی استادان کتب درسی را خود تهیه و 

ستادان صویب شده و در صنف تدریس میګردد برخی دیګر از ات که از طریق دیپارتمنتنموده اند چاپ 

یق دیپارتمنت تصویب و مشخص شده اند تدریس می نمایند مانند: )قواعد فقهی، اب های را که از طرکت

 اسلم، اسلم و تمدن و احوال شخصی(. یقواعد افتاء، نظام اقتصادی اسلم، نظام اخلق

نفر محصل را  ۰۰۰تاالر کنفرانسها: پوهنتون دعوت در مجموع یک هال بزرګ وسیع که ګنجایش  .4

یباشد برای برنامه های علمی استادان، تدویر کنفرانسها، فعالیت های ګروپی، سیمینارها، دارا م

ورکشاپها، محاکم تمثیلی، برګزاری محافل تقدیر استادان و محصلن و غیره برنامه های علمی و 

عملی مختص شده است و محصلن پوهنځی شرعیات در پروګرام های ویژه خویش از آن به خوبی 

 می کنند.استفاده 

پوهنتون، استادان و محصلن پارکینګ وسیع و بزرګ موجود می باشد، پارکینګ وسیع: برای وسایط  .10

 که طور رایګان محصلن و استادان از آن استفاده می نمایند.
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 شرایط شمولیت در پوهنځی: 

ت در پوهنځی شرعیات فارغان صنوف دوازدهم مکاتب و مدارس خصوصی افغانستان را بعد از شرک

نظر به نمرات معیاری بعد امتحان کانکور عمومی که در حضور هیئت وزارت تحصیلت عالی اخذ می ګردد، 

 از مراحل زیر شامل می سازد:

 داشتن تذکره تابعیت افغانی. .1

 سند فراغت صنف دوازدهم تأیید شده وزارت معارف. .2

ارف کشور تصدیق شده داشتن جدول نمرات صنوف دهم، یازدهم و دوازدهم که توسط وزارت مع .3

 باشد.

 خانه پری فورم مخصوص پوهنتون دعوت و بدست آوردن کارت امتحان کانکور. .4

 کامیابی در امتحان کانکور. .5

 

 شرائط فراغت از دیپارتمنت:

ديپارتمنت  مطلوبدیپارتمنت فقه و قانون و کریدت های  مطلوبتکمیل نمودن کریدت های  (1

 ( چهار سال تحصیلی.تعلیمات اسلمی در جریان )هشت سمستر

 دفاع موفقانه بحث )مونوګراف( دوره تحصیلی لیسانس. (2

 حفظ پاره اخیر قرآن کریم در طول هشت سمستر. (3

 پابندی و رعایت نمودن همه مقررات و لوایح پوهنتون. (4

 

 شرائط فراغت از دوره ماستری:

 ( کریدت در دوران تحصیلی ماستری.۰٪تکمیل نمودن ) .1

 و دفاع موفقانه از آن.  ګارش تیزس دوره ماسترین .2

 حفظ مقدار تعیین شده از قرآن کریم. .3

 پابندی و رعایت نمودن همه مقررات و لوایح پوهنتون. .4

 

 اوقات درسی پوهنځی شرعیات: 

 تایم صبحانه برای طبقه ذکور و اناث. 

 تایم ظهرانه برای ویژه اناث. 

 تایم شبانه برای ویژه ذکور. 
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 :چگونگی برنامه های آموزشی

پوهنتون دعوت دروس بر اساس میتود محصل محوری تقدیم میگردد، استادان  شرعیات هنځیپو در 

با استفاده از شیوه ها و روش های موثر پروگرامهای درسی شانرا به محصلن درین راستا تلش می ورزند تا 

 عزیز برسانند که ذیل بخشی از آنها را بشرح میگیریم: 

  :دروس با استفاده از تکنالوژی

استادان معموال برای موثریت بیشتر و جلب توجه خوبتر محصلن از پریزنتیشن های آماده شده در 

دارای وسایل چون پروجکتور و  پوهنځیبرنامه های چون پاور پاینت استفاده می نمایند و صنوف درسی این 

LCD  .میباشد 

 

 :دروس با استفاده از میتود های شاگرد محوری

محصلن را در پروسه آموزش سهیم ساخته همواره تلش میورزند تا  یاتشرع پوهنځیاستادان 

 تحرکی را در میان آنها بوجود آورند تا سبب آنگیزش محصلن گردد. 
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 ؛ارتقای ظرفیت غرضسمینارهای آموزشی 

همواره سعی و تلش میورزد تا سمینارهای علمی در رابطه به موضوعات مهم روز  شرعیات پوهنځی

 دایر گردد.  پوهنځیارتقای ظرفیت و کیفیت امور علمی و تدریسی این غرض 

 
 

 :دفاعیه محصالن از مونوگراف ها

غرض نیل به درجه لیسانس محصلن باید یک پایان نامه را ترتیب دهند طبق رهنمود تهیه مونوگراف 

 کنند.و آنرا در حضور هیات مناقش و محصلن ارائه نموده از آن دفاع  پوهنځی های 

 

 شرعیات:  پوهنځیساختار تشکیالتی 

 الف: تشکيل اداری وخدماتی

پيشبرد امور محوله خويش ګروپ کاری دارد که به اساس آن امور اداره را بشکل منظم و هر اداره براى 

 پوهنځی قرار ذيل ميباشد.ًء تشكيل ادارى درست به پيش ميرود بنا

 رئيس پوهنځی -1

 مدير تدريسي -2

 اآمرين ديپارتمنته -3

 کمپيوتر کار -4

 کارمند خدماتی -5
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 ب: تشکيل علمی واکادمی

 مشغول فعاليت تدريس می باشند: در پوهنځی شرعياتدو نوع استادان 

ساعت  ۱ساعت مکلفيت درسی و در هفته چهار روز  ۰۰الی  ۸۱استادان دايمی که در يک هفته  .1

 حاضری داشته می باشند.

 قرارداد بوده ومکلفيت اداری ندارند.استادان قراردادی که مسئوليت آنان مطابق  .2
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 صنوف درسی:

باب صنف  15شرعیات با لوازم درسی مورد ضرورت مجهز بوده که به تعداد  پوهنځیصنوف درسی 

مجهز بوده برای  LCDدر سه تایم اختصاص داده شده است همه صنوف با پروجکتور یا  پوهنځیدرسی این 

علوه از لوازم فوق  پوهنځیاستفاده صورت میگردد. صنوف  مضامین تشریحی اغلباً از طریق پاورپاینت

الذکر دارای روشنائی مناسب تخته های منظم میباشد، که اساتید در جریان تدریس از آن توسط قلم مارکر 

استفاده اعظمی می نماید. در موسم سردی توسط بخاری های گازی گرم میشود در موسم گرمی از پکه 

 خوبمیگرید، کیفیت چوکی های صنوف و پرده های کلکین ها از کیفیت های برقی استفاده صورت 

 برخودار می باشد.

 کتابخانه:

جوابگوی نیازمندی های محصلن  %90پوهنتون دعوت به سطح عمومی یک کتابخانه مجهز دارد که 

به شرعیات سعی و تلش دارد تا با تزوید کتب بیشتر مسلکی و تخصصی  پوهنځیرا براورده میتواند 

کتابخانه در هر سمستر یک تعداد کتب درسی و ممد درسی را از طریق نیازمندی های ديپارتمنت ها 

 پیشنهاد به مقامات ذیصلح می نماید تا کتابخانه غنی و جوابگوی نیازمندی های اساتید و محصلن باشد.

ف خانگی به تعدادی زیادی از محصلین و محصلت در اوقات معین و مشخص برای مطالعه و وظائ

کتابخانه مراجعه می نمائید و از کتب مختلف النوع استفاده می کنند، مونوگرافهای محصلن بعد از تائیدی 

کمیته خاص از طریق مدیریت تدریسی نیز به کتابخانه ارسال میگردد. همچنان باید تذکر نمایم که سهولت 

 های کتابخانه دیجتلی نیز در دسترس محصلن قرار دارد.

 لین و انظباط:دسپ

پوهنتون دعوت بمنظور عرضه خدمات موثر تدریس و تحصیل دارای یک سلسله مقررات دسپلینی 

میباشد، بناءاً مسؤلیت هر محصل است که از مقررات و لوائح دسپلین آگاهی داشته باشد، همچو مقررات و 

مل نظم و دسپلین به لوائح در ویب سایت پوهنتون دعوت وجود دارد، یک کاپی از مقررات و طرزالع

از آن استفاده میکند  پوهنځیدر روشنی آن در داخل  پوهنځیشرعیات داده شده است که  پوهنځی

یک کمیته خاص برای نظم و دسپلین را ایجاد نموده که وظائف کاری کمیته را نیز ترتیب و  پوهنځی

لبته تذکر نمایم که کمیته مشخص نموده است که قضایای پیش شده را مطابق آن حل و فصل می نماید، ا

 کتاب تصاویب جلسات را نیز دارد که قضایای پیش شده را شماره وار درج آن می نماید.

 :پوهنځیشرائط شمولیت در 

و شاگردان مدارس خصوصی افغانستان را بعد از شرکت در  ۸۰شرعیات فارغان صنوف  پوهنځی

عالی اخذ می گردد نظر به نمرات معیاری بعد امتحان کانکور عمومی که در حضور هيئت وزارت تحصیلت 

 شرعیات با رشته دلخواه شان میگردند. پوهنځیاز مراحل ذیل شامل 
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 داشتن تذکره تابعیت افغانی. .1

 سند فراغت صنف دوازدهم تائید شده وزارت معارف. .2

 داشتن جدول نمرات صنف دهم، یازدهم و دوازدهم تائید شده وزارت معارف. .3

 صوص پوهنتون دعوت و بدست آوردن کارت امتحان کانکور.خانه پُری فارم مخ .4

 میباشد. پوهنځیکامیاب شدن در امتحان کانکور شرط اساسی شمولیت در  .5
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 آمریت دیپارتمنت فقه و قانون:

ی شرعیات تاسیس گردید، طبق دیدگاه ځهـ.ش با ایجاد پوهن 1311دپیارتمنت فقه و قانون در سال 

روف تربیه و تقدیم کادر های جوان در بخش علوم فقهی و حقوقی به جامعه و رسالت که دارا میباشد، مص

در حال  تن از استادان کادر دایمی به پیش میبرد، این دیپارتمنت 4بوده که مسؤولیت خود را با داشتن 

صنف درسی تایم ) قبل از ظهر، بعد از ظهر و شبانه(   مصـروف  دوازده( تن محصل در 251حاضر دارای )

 یری درس اند. فراگ

محصلن دیپارتمنت فقه وقانون  با سپری نمودن امتحان کانکور از والیات مختلف شامل گردیده اند 

 که از طرف استادان مجرب به سطح ماستر و دکتور مصـروف آموزش و فراگیری تحصیل میباشند.

علمی و آثار  استادان دیپارتمنت فقه وقانون جهت ارتقای ظرفیت علمی خویش با نگارش مقاالت

علمی و کتب ممد درسی همیشه مصـروف تحقیق و فراگیری علم و معرفت بوده و برای ارتقای ظرفیت 

 خویش میهنان هم برای شده متقبل فراوان زحمات مفید، و موثر های میتود از استفاده با  محصلن نیز

 .اند بخشیده افتخار

شرعیات  پوهنځیفقه و قانون  دیپارتمنت در مطابقت به نصاب درسی دیپارتمنتنصاب درسی این 

پوهنتون کابل میباشد، زیرا پوهنتون کابل اساس و بنیاد تمام پوهنتون های افغانستان بوده که تحت 

مراقبت مستقیم وزارت تحصیلت عالی افغانستان است و همواره نصاب تحصیلی شان در مطابقت به اوضاع 

همین دلیل پوهنتون دعوت در امور تحصیلی خویش از پوهنتون  کنونی و ضرورت جامعه افغانی میباشد، به

 کابل متابعت مینماید. 

هـ . ش نصاب که وزارت محترم تحصیلت عالی از طریق  1344خوشبختانه از آغاز سال تحصیلی 

برنامه های بازنگری و انکشاف نصاب تحصیلی، برای دیپارتمنت های )فقه و قانون، تعلیمات اسلمی، و 

 های شرعیات کشور که قبلً ترتیب نموده تطبیق شده است. پوهنځیاسلمی(  ثقافت

یک محصل به مدت چهار سال )هشت سمستر( مصروف دوره تحصیلی لیسانس در این دیپارتمنت  

بوده و بعد از سپری نمودن موفقانه دروس همه محصلین مکلف اند تا یک اثری را بشکل مونوگراف در 

وگراف نویسی که از طرف دیپارتمنت ها تهیه گردیده مینویسند و بعد از دفاع موفقانه مطابقت به رهنمود مون

 در محضر هیئت مناقش منحیث لیسانس همان رشته تحصیلی شناخته میشوند.

تن را به سویه لیسانس از این رشته به جامعه مستضعف مان  377دیپارتمنت فقه و قانون به تعداد 

 تقدیم نموده است.  

محاکم و دیگر دوائر دولتی و غیر  ،مکاتب ،دیپارتمنت در پوهنتونها، دارالمعلمین هااین ان که فارغ

 .میباشند علمی کانون اینکه باعث افتخار بوده دولتی مصروف ایفای وظیفه مقدس 
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 دیدگاه:

مصمم است تا به سطح ملی در  پوهنتون دعوت ديپارتمنت فقه وقانون در چوکات پوهنځی شرعیات

ای قضاء و څارنوالی و بخش تحقیق و بالخصوص در تربیه کادرهای علمی و هدفمند بحیث یک عرصه ه

 .تحصیلت عالی باشددر  پیشگام  دیپارتمنت

 ماموریت:

در حال حاضر از طریق تدریس  پوهنتون دعوت ی شرعیاتديپارتمنت فقه وقانون در چوکات پوهنځ

ای فعلی جامعه و ترویج علم و دانش مصروف تربیة و تقدیم خدمات تحصیلی به منظور رفع نیازمندی ه

 کادرهای متخصص، هدفمند و مبتکر در جامعه میباشد.

 :ارزشها

عواطف، موقف اجتماعی و  احساسات، دارای شخصیت با فرد یک منحیث محصل هر 

 شانرا خود تا میدهد،  نیازمندیها میباشد، ارزیابی هایکه صورت میگیرد، محصلن را فرصت

 .سازند آماده آموزش برای   بیشتر های فقیتمو  برای

 .جامعه بیداری و فرصتها برای  است کلیدی  تعلیم و تحصیل 

 محصلن میباشد. های موفقیت برای خوبی دلیل  محیط سالم آموزشی و امنیت 

محصلن نه تنها ضرورت به فهم دقیق و انکشاف مهارتهای شان دارند بلکه ضرورت دارند تا  

نرا از آموزش برای رفاه اجتماع و وطن به کار ببرند تا باعث حل مشکلت دانش و درک شا

 جامعه و مردم شوند.

دیپارتمنت فقه وقانون باید توجه عمیق به جوانب مختلف آموزش )آموزش محصلن و آموزش  

 استادان (داشته باشد.

 .ری میباشدانکشاف کیفیت درسی در دیپارتمنت فقه وقانون مقدم بر همه چیز نزد هیئت رهب 

 اهداف تحصیلی:    

کشور عزیز ما افغانستان نیاز مبرم برای افراد متخصص در هر رشته دارد که متعهد به پیشرفت، ترقی، 

رفاه و آسایش کشور باشند تا جامعه را سمت و سوی بهتر داده، فاجعه امروزی را خاتمه دهند. به همین 

پوهنتون دعوت این را وظیفه خویش میداند، که با تربیه شرعیات  پوهنځیملحوظ دیپارتمنت فقه و قانون 

افراد متخصص، کارفهم و مدیران برجسته وظیفه خویش را اداء کرده، سهم موثر در راستای برطرف کردن 

 کاستی های موجوده داشته باشد. 

 پس اهداف استراتیژیک دیپارتمت فقه و قانون قرار ذیل اند:

 .ممکن وجه بهترین در متقاضیان دیگر و محصلن برای علمی خدمات ارایۀ 
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 .محصلن های توانمندی و استعداد رشد زمینه ساختن آماده 

 .استادان علمی رشد های زمینه آوری فراهم 

 .دیپارتمنت کیفیت اعتلی غرض مدرن تجهیزات آوری فراهم 

 .دیپارتمنتحفظ جایگاه دینی و اجتماعی  

  مماثل. منت هایدیپارتفراهم آوری زمینه ایجاد توأمیت با  

 یافتن راه حلهای مسایل جدید بر مبنای اصول و مناهج استنباط. 

 .توسعه برنامه های اجتماعی 

 تعریف واضح از فارغ التحصیالن برنامه:

برنامه )فقه و قانون( پو هنحی شرعیات پو هنتون دعوت به منظور تربیه کارد های متخصص و  .1

زارت ارشاد حج و اوقاف، وزارت تحصیلت عالی ، وزارت مسلکی برای) ارگان های عدلی و قضایی، و 

شرعیات فردی را فارغ التحصیل  پوهنځیمعارف( ایجاد شده است به این اساس برنامه )فقه و قانون( 

( کریدت را در یک دوره تحصیلی 166و حد اکثر  136دوره لیسانس خویش می داند که )حد اقل 

روزانه، و شبانه تکمیل نموده و در بخش دانش،  شرعیات چهار ساله )هشت سمستر( در بخش

 مهارتها و سلوک شرایط ذیل را دارا باشد:

در بخش دانش: فارغ التحصیل برنامه )فقه و قانون( می تواند در حد لیسانس بر موضوعات ) عقیده،  .2

و فقهی، تفسیر، حدیث، دعوت و حقوقی( حاکم بوه، بر چهار مهارت زبان) شنیدن، گفتن، خواندن، 

نوشتن( تسلط داشته باشد و بتواند به عنوان کادر متخصص برنامه ) فقه و قانون( در جامعه عرض 

 وجود نماید.

در بخش مهارتها: فارغ التحصیل برنامه) فقه و قانون( فردی است که در حد الزم آشنایی با زبان  .3

بوده و توانایی حل  عربی، مدیریت خوب، مهارتهای مسلکی و تدویر برنامه های آموزشی...و غیره

 مشکل خویش را در این بخش دارا باشد.

در بخش سلوک: فارغ التحصیل برنامه ) فقه و قانون( فردی است که از البلی محتوای مضامین  .4

تخصصی )شرعیات( و مضامین مسلکی خویش احترام به قوانین نافذه کشور، اخلق اکادمیک، 

ی را فرا گرفته و به تمام این ارزشها متعهد بوده و از هر وطندوستی ارزشهای اسلمی، انسانی و اخلق

 نوع تبعیض و تعصب مبرا باشد.

 ی و مهارت های محصالن :يتوانا

شرعیات دارای توانایی ها و مهارتهای ذیل می باشند،  پوهنځیمحصلین و محصلت بعد از فراغت از 

 ت نمایند:و می توانند در مجاالت ذیل به جامعه، مردم و کشور خویش خدم

 کشور. يئعدلی و قضا سکتوردر سارنواالن و توانایی اجرای وظایف بحیث قضات  .1



 

 19 

توانایی تدريس علوم دینی، عقیدتی، حقوقی و قانونی در نهادهای علمی و مؤسسات تحصیلت عالی و  .2

 نيمه عالی و مکاتب و لیسه های کشور. 

 و مبانی اسلم.توانایی رهبری سالم جامعه به سمت درست در چارچوب اصول  .3

 توانایی امامت، خطابت و مهارت های مختلف دعوتی. .4

 توانایی و تقدیم مشاوره های علمی، مسلکی و حقوقی به ادارات مختلف دولتی و غیردولتی. .5

 کسب مهارت در تهیه و تسوید قوانین جدید و اسناد دیگر تقنینی. .6

 ، قانونی، عدلی و قضائی.توانایی اجرای تحقیقات و پژوهشهای مورد نیاز در امور دینی .7

 توانایی وکالت دفاع  در قضایای مدنی، تجارتی و جزایی و احوال شخصی. .1

 توانائی یاد دهی قواعد إقامه دعوی، صورت دعوی و چگونگی دفاع آن. .4

 توانائی یاد دهی مهارت های قضائی و عدلی در محاکم کشور. .10

 تسلط بر زبان عربی، زبان قرآن و احادیث نبوی. .11

 ای تالیف و ترجمه از متون اصیل عربی به زبان های محلی کشور.مهارت ه .12

 نیازسنجی:

چه بوده؟ و چرا باید این دیپارتمنت فعالیت نماید؟ که درینجا فقه و قانون ضرورت ایجاد دیپارتمنت 

 نیاز کشور نسبت به این دیپارتمنت و نیاز کار میپردازیم: 

ط بازوهای پرتوان قشر روشن، اکاديميک و شکی نیست که پيشرفت همه جانبه یک جامعه توس

کدرهای علمی و متخصص در هر فن آن جامعه، و از راه پيشرفت های علمی و تحقيقی که جای رشد و 

شگوفایی آن همین پوهنتون ها، و مؤسسات تحصیلت عالی است، صورت می گیرد، شکی نیست که برای 

، و آماده ساختن استادان ورزيده وأئمه و خطبای آماده ساختن کدرها، خصوصاً در ساحه عدلی و قضایی

مساجد،كه پیام درست دعوت اسلمی را ازطریق تدریس در پوهنتون ها ومدارس دینی واز طریق خطبه 

هادر مساجد به همه اقشارکشورعزیزما بدون افراط وتفریط رسانده شود که جوابگوی ضرورتهای جامعه 

وری و مهم و نیازمندی رسایی جامعه امروزی ما را تشکيل می شرعيات يک امر ضر  پوهنځیباشد، تأسيس 

 دهد، و اين نیازمندی ها قرار ذيل اند.

 آماده کردن علما و دانشمندانيکه به شکل عام از مهارت علمی قوی برخوردار باشند. (1

تربیه و آماده سازی کدرهای علمی که در مجاالت و تخصصات مختلف علمی و بخشهای مختلف  (2

نمندی تحليل و تحقیق با کیفیت را داشته بتوانند، تا رهبری جامعه را در زمينه علم حیاتی توا

 بدست بگيرند.

آماده سازی یک تيم علمی که ويژه گی ابتکار، توانمندی انتقال مهارت ها برای دیگران را دارا  (3

 باشد.
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 کادر علمی دیپارتمنت فقه و قانون:

جرب میباشند که استادان به سویه، ماستر و داکتر شرعیات دارای کادر علمی متخصص و م پوهنځی

عمل مصروف وظیفه مقدس تدریس و تربیه نسل جوان غرض خدمت گذاری به جامعه و  پوهنځیدر این 

 ملت رنجدیده مان میباشند. 

 معرفی محتوی نصاب تحصیلی: 

  مدت دوره تحصیل: .أ

سال بوده و مشتمل  4و قانون شرعيات دیپارتمنت فقه  پوهنځیدوره تحصيل  در مرحله ليسانس 

هفته بوده و بعد  16سمستر میگردد، که در یک سال دو سمستر خوانده میشود، و وقت درسی سمستر  1بر 

 از ختم سمستر در سه هفته امتحان نهایی اخذ میگردد.

  کريديت ها و کود نمبر مضامين: .ب

( کریدت تثبیت گردیده 167) در این کریکولم مجموع تعداد کریدت ها در کتگوری های چهار گانه

 پوهنځییعنی   Sharia Lawبه معنی  SL_IL  (SLاست. کود نمبر مضامین این رشته به حروف انگلیسی 

 یعنی فقه و قانون( تنظیم گردیده است. Islamic Lawبه معنی  ILشرعیات و 

 مضامین درسی و کتگوری ها: .ج

ابق به الیحه کریدت به چهار دسته مضامین موجود در نصاب تحصیلی رشته فقه و قانون مط 

 تقسیم میشوند:

کریدت  50فیصد پیش بینی گردیده، درین کریکولم مجوعاً  30مضامین اساسی : که حد اکثر  

 به آن اختصاص داده شده است.

 42فیصد پیش بینی گردیده، در این کریکولم مجموعاً  50مضامین تخصصی: که حد اقل  

 است.کریدت به آن اختصاص داده شده 

فیصد پیش بینی گردیده، در این کریکولم مجموعاً  12مضامین اختیاری و پوهنتون شمول: که  

 کریدت به آن اختصاص داده شده است. 14

 11فیصد پیش بینی گردیده، در این کریکولم مجموعاً  1مضامین عملی و مونوگراف: که  

 کریدت به آن اختصاص داده شده است.

  



 

 21 

 یدت ها و تعداد مضامین دوره تحصیلی دیپارتمنت فقه و قانونجدول مضامین، تعداد کر

 

 مضامین اساسی رشته فقه و قانون

 کود نمبر نوعیت نام مضمون شماره
تعداد 

 کریدیی
 سمستر

دیپارتمنت 

 تطبیق کننده

محل 

 تطبیق

 فقه و قانون فقه و قانون SL-IL0106 2 1 اساسی اصول فقه 1

 فقه و قانون و قانون فقه SL-IL0419 2 2 اساسی اصول فقه 2

 فقه و قانون فقه و قانون SL-IL0519 2 3 اساسی اصول فقه 3

 فقه و قانون فقه و قانون SL-IL0619 2 4 اساسی اصول فقه 4

 فقه و قانون فقه و قانون SL-IL0719 2 5 اساسی اصول فقه 5

 فقه و قانون فقه و قانون SL-IL0819 2 6 اساسی اصول فقه 6

7 
سی نظام سیا

 اسالم
 فقه و قانون فقه و قانون SL-IL0748 2 7 اساسی

 فقه و قانون فقه و قانون SL-IL0111 2 1 اساسی مبادی حقوق 8

 فقه و قانون فقه و قانون SL-IL0537 1 5 اساسی مبادی اقتصاد 9

 فقه و قانون عقیده وفلسفه SL-IL0106 3 1 اساسی (الهیات1عقاید) 11

 فقه و قانون تفسیر SL-IL0107 2 1 اساسی قران شناسی 11

12 
( )قواعد 1عربی)

 صرف(
 فقه و قانون تعلیمات اسالمی SL-IL0112 3 1 اساسی

 فقه و قانون عقیده وفلسفه SL-IL0206 2 2 اساسی (نبوات2عقاید) 13

 فقه و قانون تعلیمات اسالمی SL-IL0217 2 2 اساسی علوم الحدیث 14

 فقه و قانون تفسیر SL-IL0218 2 2 اساسی تجوید 15

16 
( )قواعد 2عربی)

 صرف و نحو(
 فقه و قانون تعلیمات اسالمی SL-IL0212 3 2 اساسی

 فقه و قانون عقیده و فلسفه SL-IL0213 1 2 اساسی (2منطق جدید) 11

 مضامین تخصصی مضامین اساسی
مضامین اختیاری و 

 پوهنتون شمول

مضامین کار عملی و 

 مونوگراف
 مجموع

تعداد 

 مضامین

 تعداد

 کریدیت

تعداد 

 مضامین

 تعداد

 کریدیت

تعداد 

 مضامین

 تعداد

 کریدیت

تعداد 

 مضامین

 تعداد

 کریدیت

تعداد 

 مضامین

 تعداد

 کریدیت

23 01 44 22 13 14 6 11 66 161 
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16 
( 3عقاید)

 سمعیات
 فقه وقانون عقیده و فلسفه SL-IL0306 3 3 اساسی

 فقه و قانون عقیده و فلسفه SL-IL0320 2 3 اساسی فرق کالمی 12

21 
( )قواعد 3عربی )

 نحو(
 فقه و قانون تعلیمات اسالمی SL-IL0213 3 3 اساسی

21 
(قواعد 4عربی )

 نحو
 فقه وقانون  تعلیمات اسالمی SL-IL0412 3 4 اساسی

 فقه و قانون عقده و فسفه SL-IL0531 2 5 اساسی مقارنه ادیان 22

 
 و قانونمضامین تخصصی رشته فقه 

شمار 

 ه
 کود نمبر نوعیت نام مضمون

تعداد 

 کریدت

سمس

 تر

دیپارتمنت 

 تطبیق کننده

محل 

 تطبیق

1 
فقه احوال شخصیه 

 )نکاح(
 تخصصی

SL-

IL0110 
 فقه و قانون 1 3

فقه و 

 قانون

2 
فقه احوال شخصیه 

 )انحالل نکاح(
 تخصصی

SL-

IL0210 
 فقه و قانون 2 3

فقه و 

 قانون

 تخصصی فقه معامالت)بیوع( 3
SL-

IL0310 
 فقه و قانون 3 3

فقه و 

 قانون

 تخصصی فقه معامالت)توثیقات( 4
SL-

IL0410 
 فقه و قانون 4 2

فقه و 

 قانون

 تخصصی حقوق اساسی عمومی 5
SL-

IL0321 
 فقه و قانون 2 3

فقه و 

 قانون

6 
حقوق کار و تأمینات 

 اجتماعی
 تخصصی

SL-

IL0322 
 فقه و قانون 3 2

فقه و 

 قانون

 تخصصی ام قضایی اسالمنظ 7
SL-

IL0425 
 فقه و قانون 4 2

فقه و 

 قانون

8 
نظریه االلتزام در فقه و 

 قانون
 تخصصی

SL-IL-

0426 
 فقه و قانون 4 2

فقه و 

 قانون

 تخصصی حقوق جزای عمومی 9
SL-

IL0427 
 فقه و قانون 4 2

فقه و 

 قانون

فقه و  فقه و قانون SL-2 4 تخصصیحقوق بین الملل  10
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 قانون IL0428 عمومی

 تخصصی فقه دعوی 11
SL-

IL0510 
 فقه و قانون 5 2

فقه و 

 قانون

 تخصصی علم میراث 12
SL-

IL0532 
 فقه و قانون 5 2

فقه و 

 قانون

 فقه و قانون Sl-il0533 2 5 تخصصی قواعد کلیه فقهی 13
فقه و 

 قانون

 فقه و قانون Sl-il0534 1 5 تخصصی حقوق جزای خصوصی 14
فقه و 

 قانون

15 
تحلیل فقهی قانون 

 مدنی
 فقه و قانون Sl-il0535 2 5 تخصصی

فقه و 

 قانون

16 
حقوق بین الملل 

 خصوصی
 تخصصی

SL-

IL0536 
 فقه و قانون 5 2

فقه و 

 قانون

 تخصصی کریمنولوژی 17
SL-

IL0538 
 فقه و قانون 5 1

فقه و 

 قانون

 تخصصی فقه )وسایل اثبات( 18
SL-

IL0610 
 فقه و قانون 6 2

و فقه 

 قانون

 تخصصی علم میراث 19
SL-

IL0632 
 فقه و قانون 6 2

فقه و 

 قانون

20 
حقوق تجارت در فقه 

 وقانون
 تخصصی

SL-

IL0640 
 فقه و قانون 6 2

فقه و 

 قانون

 تخصصی اصول محاکمات مدنی 21
SL-

IL0641 
 فقه و قانون 6 2

فقه و 

 قانون

 تخصصی حقوق اداره 22
SL-

IL0642 
 فقه و قانون 6 2

و فقه 

 قانون

 تخصصی کریمنالستیک 23
SL-

IL0643 
 فقه و قانون 6 1

فقه و 

 قانون

 تخصصی فقه )احکام جنایات( 24
SL-

IL0710 
 فقه و قانون 7 2

فقه و 

 قانون

فقه و  فقه و قانون SL-2 7 تخصصی قواعد افتاء 25
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IL0747 قانون 

26 
حقوق تجارت )شرکت 

 ها(
 تخصصی

SL-

IL0740 
 فقه و قانون 7 1

و فقه 

 قانون

 تخصصی اصول محاکمات جزایی 27
SL-

IL0749 
 فقه و قانون 7 2

فقه و 

 قانون

28 
نظام مالی وبانکداری 

 اسالم
 تخصصی

SL-

IL0750 
 فقه و قانون 7 2

فقه و 

 قانون

 تخصصی فقه )احکام جنایات(ا 29
SL-

IL01611 
 فقه و قانون 6 2

فقه و 

 قانون

30 

روش های قانونگزاری 

ومعرفی در فقه و قانون 

 قوانین

 تخصصی
SL-

IL0752 
 فقه و قانون 7 2

فقه و 

 قانون

 تخصصی قضایای فقهی معاصر 31
SL-

IL0854 
 فقه و قانون 8 2

فقه و 

 قانون

 تخصصی فقه مقارنه بین مذاهب 32
SL-

IL0855 
 فقه و قانون 8 2

فقه و 

 قانون

33 
نظریه ملکیت در فقه و 

 قانون
 تخصصی

SL-

IL0854 
 فقه و قانون 8 2

فقه و 

 قانون

 تخصصی حقوق جزای بین المللی 34
SL-

IL0857 
 فقه و قانون 8 2

فقه و 

 قانون

 تخصصی مبادی فقه 35
SL-

IL0109 
 فقه و قانون 8 2

فقه و 

 قانون

 تخصصی (2تفسیر آیات االحکام) 36
SL-

IL0210 
 تفسیر 2 3

فقه و 

 قانون

31 
حدیث 

 ()مناکحات(2احکام)
 تخصصی

SL-

IL0416 
2 4 

ت تعلیما

 اسالمی

فقه و 

 قانون

36 
حدیث 

 ()معامالت(3احکام)
 تخصصی

SL-

IL0517 
2 5 

تعلیمات 

 اسالمی

فقه و  

 قانون

 تخصصی (3تفسیر آیات االحکام) 32
SL-

IL0616 
 تفسیر 6 3

فقه و 

 قانون
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41 
حدیث 

 ()جنایات(4احکام)
 تخصصی

SL-

IL0717 
2 1 

تعلیمات 

 اسالمی

فقه و  

 قانون

 تخصصی طب عدلی 41
SL-

IL0751 
 پوهنتون طبی 7 2

فقه و 

 قانون

 تخصصی (4تفسیر آیات االحکام) 42
SL-

IL0816 
3 8 

تعلیمات 

 اسالمی

فقه و  

 قانون

 تخصصی (1تفسیر آیات االحکام) 43
SL-

IL0215 
 تفسیر 2 3

فقه و  

 قانون

44 
حدیث 

 ()عبادات(1االحکام)
 تخصصی

SL-

IL0216 
2 3 

تعلیمات 

 اسالمی

فقه و 

 قانون

 
 پوهنتون شمول واختیاری رشته فقه قانون مضامین

شمار 

 ه
 کود نمبر نوعیت نام مضمون

تعداد 

 کریدیت

سمس

 تر

دیپارتمنت 

 تطبیق کننده
 محل تطبیق

 فقه و قانون فقه و قانون SL-IL0859 2 8 اختیاری مقاصد شریعت 1

2 
حقوق بشر 

 مقایسوی
 فقه و قانون فقه و قانون SL-IL0324 2 3 اختیاری 

 ترکمپیو  3
پوهنتون 

 شمول
CS-LS0303 1 1 

کمپیوتر 

 ساینس
 فق و قانون

 محیط زیست 4
پوهنتون 

 شمول

NS-

EM0104 
2 2 

حفاظت از 

 محیط زیست
 فقه و قانون

5 
تاریخ معاصر 

 افغانستان

پوهنتون 

 شمول
SS-HI0105 2 1 فقه و قانون  علوم اجتماعی 

6 
مذاهب فکری 

 معاصر
 SL-IL0860 2 8 اختیاری

عقیده و 

 سفهفل
 فقه و قانون 

 SL-IL0645 2 6 اختیاری جهان اسالم 7
عقیده و 

 فلسفه
 فقه و قانون

8 
اصول دعوت و 

 فن خطابه
 SL-IL0646 2 6 اختیاری

عقیده و 

 فلسفه
 فق و قانون

 SL-IL0430 2 4 اختیاری تمدن اسالم 9
عقیده و 

 فلسفه
 فقه و قانون
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 SL-IL0323 2 3 اختیاری (1بالغت) 10
تعلیمات 

 سالمیا
 فقه و قانون

 SL-IL0425 2 4 اختیاری (2بالغت) 11
تعلیمات 

 اسالمی
 فقه و قانون

 SL-IL0113 2 1 اختیاری (1منطق قدیم) 12
عقیده و 

 فلسفه
 فقه و قانون

13 
صلح و حل 

 منازعه
 SL-IL0114 2 1 اختیاری

تعلیمات 

 اسالمی
 فقه و قانون

 لسان خارجی 14
پوهنتون 

 شمول
LI-EN0102 2 1 

ادبیات 

 انگلیسی
 فقه و قانون

 مضامین کار عملی و مونوگراف رشته فقه و قانون

شمار 

 ه
 کود نمبر نوعیت نام مضمون

تعداد 

 کریدیی

سمس

 تر

دیپارتمنت 

 تطبیق کننده
 محل تطبیق

1 

اخالق و سلوک 

مسلکی منسوبین 

نظامی، عدلی 

 وقضایی

 کارعملی 
SL-

IL0429 
 فقه و قانون فقه و قانون 4 2

 کار عملی (1رش حقوقی)نگا 2
SL-

IL0639 
 فقه و قانون کلینیک حقوقی 5 1

 کار عملی (2نگارش حقوقی) 3
SL-

IL0539 
 فقه و قانون  کلینیک حقوقی 6 2

 کار علمی  کلینیک حقوقی 4
SL-

IL0753 
 فقه و قانون کلینیک حقوقی 7 2

 کار عملی روش تحقیق 0
SL-

IL0644 
 فقه و قانون عقیده و فلسفه 6 2

 کار عملی  مونوگراف 6
SL-

IL0858 
2 6 

دیپارتمنت 

 مربوطه
 فقه و قانون
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 موجودیت انترنشیپ، ستاژ و سیر علمی: .د

مجموعاً در این نصاب حدود هفت فیصد مجموع کریدیت ها به کار های عملی که شامل فعالیت  

 های مختلف منجمله، انترنشیپ، ستاژ و سیر علمی میباشد، اختصاص داده شده است.

  وش های آموزش و تدریس:ر  .ه

شرعیات نظر به مضامین مختلف بوده فقط محتوی  پوهنځیشیوه تدریس در دیپارتمنت فقه و قانون 

مضمون نمیتواند تغییر درست در محصلن بیاورد بلکی روش و شیوه های مختلف تدریس میتواند درس و 

ها میتودهای مختلف بکار گرفته میشود که  محتوی آنرا در اذهان محصلن ترکیز نمائید بناءاً در ديپارتمنت

  بعضی مهم آن قرار ذيل میباشد.

 ارائه لکچر و شرح درس جدید و مباحثه نظری. 

 بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین. 

 ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه دو طرفه بین استاد و محصلین. 

 ط خود محصل.تدریس متقابل و تدریس توس 

 محاکم تمثیلی و ارایه خدمات حقوقی تحت نظر اساتید و وکلی مدافع. 

 کارهای گروهی و ارایه آن. 

 تحقیقات حقوقی گروهی. 

 ارایه سمینار توسط محصلین. 

 ایفای نقش )رول پلی(. 

 استفاده از مهارت های کلینیکی حقوقی. 

ا در اذهان محصلن ترکیز کند و این روش ها و میتودهای مختلف میتواند درس و محتوی آن ر  

 محصلن میتواند از روش های مختلف اساتید استفاده اعظمی نمایند.

 تناسب کار عملی و نظری: .و

شرعيات نظر به طبيعت مضامين، کارهای نظری نسبت به  پوهنځیدر دیپارتمنت فقه و قانون  

و تخصصی برنامه درسی به نحو ترتیب کارهای عملی زیاد بوده با وجود آن هم در تعداد از مضامین اساسی 

گردیده است که شامل هردو بخش )کار عملی و نظری( بوده و همچنان مضامین مستقل جهت کار های 

عملی که از طریق نگارش حقوقی، اخلق حقوقی در عمل، روش تحقیق، کلینیک حقوقی، تخریج احاديث، 

 وا میکند.دائر نمودن محکمه های تمثيلی و ديدن از محاکم را احت

 ای ارزیابی محصالن: هنیازمندی های مضمون ومعیار  .ز

 پالیسی حاضری: .1

 حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است. 



 

 28 

 غیر حاضری نموده میتواند. %25محصلین با عذر معقول صرف تا  

 غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهائی مضمون میگردد. %25بیشتر از  

 رخانگی:قواعد کا .2

 کار های خانگی محصلین از ده نمره محاسبه میگردد. 

 نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی محاسبه میگردد. 

 پالیسی تأخیر کاری: .3

 امتحان صنفی و کار های خانگی در صورت تأخیر چانس دوم ندارد. 

 ع نماید.محصلین میتواند در صورت تأخیر امتحان صنفی و کار خانگی استاد مضمون را مطل 

 پالیسی نمره دهی:  .4

 الیحه کریدیت قرار ذیل صورت میگیرد: 14نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده 

 فعالیت های صنفی. .أ

 .خانگی کارهای 

 .عملی های کار 

 .سیمینار ارایه 

 حاضری 

 امتحان وسط سمستر. .ب
 امتحان نهایی. .ج

 
 جدول ارزیابی محصالن

 
  

 مجموع امتحان نهایی سمستر امتحان وسط فعالیت های صنفی

 نمره 122 نمره 62 نمره 12 نمره 12
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 جدول سمستروار مضامین

هفته ای درسی ارائه میگردد. در  (16)دوره لیسانس رشته فقه و قانون در هشت سمستر تحصیلی و 

مضمون  (13)مضمون تخصصی،  (44)مضمون اساسی،  (23)مضمون که شامل  (16)این رشته مجموعاً 

  کریدیت تدریس میگردد. (167)مضمون کار عملی میباشد، طی (6)ختیاری و پوهنتون شمول و ا

  

 رشته فقه و قانون_سمستر اول  _صنف اول 

شماره
 

 مضامین
کودنمبر 

 مضمون

نوعیت 

 مضمون
ت ها

د
داد کری

تع
ساعات درسی در   

ی  هفته
ځ

پوهن
و 

د
یپ

ر ا
سؤول 

ت م
تمن

س
دری

ت
 

پ
شنیازها

ی
ت 

ظا
ح

ال
م

 

 عملی نظری
ساحو 

 ی
 مجموع

1 
الحفظ و التجوید )النصف 

 (۰۳األخیر من جزء 
SL.IL.0106 2 1 ۲ اساسی 

 
  ندارد تفسیر 3

  2 2 اساسی SL.IL.0107 ( )الهیات(1عقاید ) 2
 

2 
و عقیده 

 فلسفه
  ندارد

  2 2 اساسی SL.IL.0108 (۱)الحدیث  3
 

2 
لیمات تع

 اسالمی
  ندارد

4 
ة العبادات )الصال فقه 

 والصيام(
SL.IL.0109 2 2 تخصصی  

 
  ندارد و قانونفقه  2

  ندارد و قانونفقه  2   2 2 تخصصی SL_IL0110 التشریعتاریخ  5

  2 2 اساسي SL.IL.0111 )فقه السيرة(ة السیر  6
 

2 
تعليمات 

 اسالمي
  ندارد

  2 2 اساسی SL.IL.0112 مبادی حقوق 7
 

2 
 پوهنځي

 حقوق
  ندارد

 2 1 2 اساسی SL.IL.0113 )قواعد صرف((1)عربی 8

 

3 

تعلیمات 

اسالمی/ 

دیپارتمنت 

 عربی

  ندارد

 SL.IL.0102 زیستمحیط  9
ن پوهنتو 

 شمول
1 1  

 
1 

پوهنځی 

 محیط زیست
  ندارد

 SL.IL.0103 معاصر افغانستانتاریخ  10
ن پوهنتو 

 شمول
2 2  

 
2 

علوم 

 اجتماعی
  ندارد

  21  4 17 21 مجموعه کریدت ها 

 دو رقم دوم: کود مضمون    -دو رقم اول:کود سمستر     ()رشته فقه وقانونIslamic Law:(IL)دومدو حرف    هنځی شرعیات()پو Sharia Law:(SL)دو حرف اول
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 رشته فقه و قانون_ دومسمستر  _صنف اول 

شماره
 

 مضامین
کودنمبر 

 مضمون

نوعیت 

 مضمون

ت ها
د

داد کری
تع

 

 در هفته درسیساعات 

ی 
ځ

پوهن
و 

د
یپ

ر ا
سؤول 

ت م
تمن

س
دری

ت
 

پ
شنیازها

ی
ت 

ظا
ح

ال
م

 

 عملی نظری
ساحو 

 ی
 مجموع

  2 ۲ اساسی SL.IL.0207 )النبوات(ة العقید 1
 

2 
و عقیده 

 فلسفه

SL.IL.01

07 
 

  2 2 اساسی SL.IL.0208 (۲)الحدیث  2
 

2 
تعلیمات 

 اسالمی

SL.IL.01

08 
  

3 
ة زکاالعبادات )الفقه 

 (حجوال
SL.IL.0209 3 3 تخصصی  

 
SL.IL.01 و قانونفقه  3

09 
 

4 
ة األحوال الشخصیفقه 

(۱) 
SL.IL.0214 2 2 تخصصی  

 
  ندارد و قانونفقه  2

  2 2 اساسی SL.IL.0215 الحدیث علوم  5
 

2 
تعلیمات 

 اسالمی
  ندارد

  2 2 اساسي SL.IL.0216 اساسی عمومیحقوق  6
 

2 
پوهنځی 

 حقوق
  ندارد

  2 2 اساسی SL.IL.0217 القرآن علوم  7
 

  ندارد تفسیر 2

8 
( 2العربية )ة اللغ

 )قواعد النحو(
SL.IL.0213 2 1 2 اساسی 

 

3 

تعلیمات 

اسالمی/ 

دیپارتمنت 

 عربی

  ندارد

  2 2 اساسی SL.IL.0218 القديمالمنطق  9
 

2 
و عقیده 

 فلسفه
  ندارد

  2 2 اساسی SL.IL.0219 اسالم تاريخ 10
 

2 
علوم 

 اجتماعی
  ندارد

  22  2 20 21 یدت هاکر مجموعه
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 رشته فقه و قانون سوملست مضامین اختیاری سمستر 

 شماره

 

نام مضمون 

 اختیاری
 دیپارتمنت مربوطه تعداد کریدیت کود مضمون

مجموع ساعات درسی در  درسی در یک هفتهتعداد ساعات 

 مجموع عملی نظری سمستر

 32 2  2 تعلیمات اسالمی sL_iL0323 2 (1بالغت) 1

2 
حقوق بشر 

 مقایسوی
sL_iL0324 2 32 2  2 فقه و قانون 

 

 فیصدی بر اساس کریدت تعداد کریدت نوعیت مضمون شماره

 %5.98 10 اساسی 1

 %5.38 9 تخصصی 2

 فقه و قانونرشته   _صنف دوم سمستر سوم

شماره
 

 مضامین
کودنمبر 

 مضمون

نوعیت 

 مضمون

ت ها
د

داد کری
تع

 

دیپارتمنت 

 مربوطه

مجموع ساعات 

 درسی در هفته

ت
ساعا

ع 
جمو

م
ستر 

سم
ی در 

س
در

 

شنیازها
پی

 

 مجموع عملی نظری

 نبوات 48 3  3 فلسفهعقیده و  3 اساسی SL_IL0306 ()سمعیات(3عقاید ) 1

 علوم قران 32 2  2 تفسیر 2 تخصصی SL_IL0315 (2فسیر آیات احکام )ت 2

 مبادی فقه 48 3  3 فقه و قانون 3 تخصصی SL_IL0310 ( معامالت )بیوع(3فقه ) 3

 ندارد 32 2  2 فقه و قانون 2 اساسی SL_IL0319 (1اصول فقه ) 5

 ندارد 32 2  2 عقیده و فلسفه 2 اساسی SL_IL0320 فرق کالمی اسالمی 6

 32 2  2 حقوق 2 تخصصی SL_IL0321 حقوق اساسی عمومی 7
مبادی 

 حقوق

8 
حقوق کار و تامینات 

 اجتماعی
SL_IL0322 2 تخصصی 

فقه و قانون/ 

 حقوق
2  2 32 

مبادی 

 حقوق

 3 اساسی SL_IL0312 ( )قواعد نحو(3عربی ) 9

تعلیمات 

اسالمی/ادبیات 

 عربی

 واعد صرفق 64 4 2 2

 ندارد 32 2  2 تعلیمات اسالمی 2 اختیاری sL_iL0323 (1بالغت) 10

 ... 352 ....... 21 مجموعه کریدت ها وساعات درسی دریک سمستر



 

 32 

 %1.2 2 هنتون شمول و اختیاریپو  3

 %0 0 کار عملی و منوگراف 4

 

 فقه و قانون_ رشته سمستر چهارم _صنف دوم 

شماره
 

 مضامین
کودنمبر 

 مضمون

نوعیت 

 مضمون

ت
د

داد کری
تع

 

 دیپارتمنت مربوطه

مجموع ساعات 

 درسی در هفته

ت 
ساعا

ع 
جمو

م

ی در 
س

در

ستر
سم

شنیازها 
پی

 

 مجموع عملی نظری

 32 2  2 تعلیمات اسالمی 2 تخصصی SL_IL0416 ()مناکحات(2دیث احکام )ح 1
علوم 

 حدیث

 32 2  2 فقه و قانون 2 تخصصی SL_IL0410 () معامالت )توثیقات(4فقه ) 2
مبادی 

 فقه

 32 2  2 فقه و قانون 2 اساسی SL_IL0419 (2اصول فقه ) 3
اصول فقه 

1 

 ندارد 32 2  2 قه و قانونف 2 تخصصی SL_IL0425 نظام قضایی اسالم 4

یتخصص SL_IL0426 نظریه التزام در فقه و قانون 5  ندارد 32 2  2 فقه و قانون 2 

6 
حقوق جزای عمومی در فقه و 

 قانون
SL_IL0427 یتخصص  ندارد 32 2  2 فقه و قانون 2 

7 
حقوق بین الملل عمومی در فقه 

 و قانون
SL_IL0428 یتخصص  32 2  2 فقه و قانون 2 

بادی م

 حقوق

 3 اساسی SL_IL0412 ( )قواعد نحو(4عربی ) 8
تعلیمات اسالمی/ادبیات 

 عربی
 3عربی 64 4 2 2

9 
اخالق و سلوک مسلکی)منسوبین 

 نظام عدلی و قضایی(
SL_IL441 

 کارعملی

و 

 منوگراف

 ندارد 48 3 2 1 فقه و قانون 2

 ندارد 32 2  2 تعلیمات اسالمی 2 اختیاری sL_iL0425 (2بالغت ) 10

 ... 368 .... 21 مجموعه کریدت ها وساعات درسی دریک سمستر

 

 رشته فقه و قانون چهارملست مضامین اختیاری سمستر 

 شماره

 

نام مضمون 

 اختیاری
 دیپارتمنت مربوطه تعداد کریدیت کود مضمون

 تعداد ساعات درسی در یک هفته

 مجموع ساعات درسی در سمستر

 مجموع عملی نظری

 32 2  2 عقیده و فلسفه sL_iL0430 2 تمدن اسالم 1

 32 2  2 تعلیمات اسالمی sL_iL0425 2 (2بالغت ) 2



 

 33 

 

 فیصدی بر اساس کریدت تعداد کریدت نوعیت مضمون شماره

 %2.99 5 اساسی 1

 %7.18 12 تخصصی 2

 %1.2 2 پوهنتو شمول و اختیاری 3

 %1.2 2 کار عملی و منوگراف 4

 

 فقه و قانون _رشته مسترپنجمس_صنف سوم

شماره
 

 مضامین
کودنمبر 

 مضمون

نوعیت 

 مضمون

ت
د

داد کری
تع

 
دیپارتمنت 

 مربوطه

مجموع ساعات 

 درسی در هفته

ت
ساعا

ع 
جمو

م
 

ی در 
س

در

ستر
سم

شنیازها 
پی

 

 مجموع عملی نظری

 2 تخصصی SL_IL0512 (  )معامالت(3حدیث احکام ) 1
تعلیمات 

 اسالمی
 حدیث علوم 32 2  2

 مبادی فقه 32 2  2 فقه و قانون 2 تخصصی SL_IL0510 ( )دعوی(5فقه) 2

 2اصول فقه  32 2  2 فقه و قانون 2 اساسی SL_IL0519 (3اصول فقه ) 3

 2 اساسی SL_IL0531 مقارنه ادیان 4
عقیده و 

 فلسفه
 ندارد 32 2  2

 ردندا 32 2  2 فقه و قانون 2 تخصصی SL_IL0532 (1علم میراث ) 5

 ندارد 32 2  2 فقه و قانون 2 تخصصی SL_IL0533 قواعد کلیه فقهی 6

7 
حقوق جزای خصوصی در فقه و 

 قانون
SL_IL0534 16 1  1 فقه و قانون 1 تخصصی 

حقوق جزای 

 عمومی

 نظریه االلتزام 32 2  2 فقه و قانون 2 تخصصی SL_IL0535 تحلیل فقهی قانون مدنی 8

9 
در فقه حقوق بین الملل خصوصی 

 و قانون
SL_IL0536 32 2  2 فقه و قانون 2 تخصصی 

حقوق بین 

 الملل عمومی

 1 اساسی SL_IL0537 مبادی اقتصاد 10
فقه و 

 قانون/حقوق
 ندارد 16 1  1

 ندارد 16 1  1 فقه و قانون 1 تخصصی SL_IL0538 کریمنولوژی 11

 2 کار عملی SL_IL0539 (1نگارش حقوقی ) 12
کلینیک 

 حقوقی
 ندارد 48 3 2 1

 ..... 352 ..... 21 مجموعه کریدت ها و ساعات درسی در یک سمستر
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 رشته فقه و قانون پنجملست مضامین اختیاری سمستر 

 شماره

 

نام مضمون 

 اختیاری
 تعداد کریدیت کود مضمون

دیپارتمنت 

 مربوطه

 تعداد ساعات درسی در یک هفته

 مجموع ساعات درسی در سمستر

 مجموع یعمل نظری

1         

2         

 

 فیصدی بر اساس کریدت تعداد کریدت نوعیت مضمون شماره

 %2.99 5 اساسی 1

 %8.38 14 تخصصی 2

 %0 0 پوهنتو شمول و اختیاری 3

 %1.2 2 کار عملی و منوگراف 4

 

 فقه و قانون رشته  _سمستر ششم_صنف سوم

شماره
 

 مضامین
کودنمبر 

 مضمون

نوعیت 

 مضمون

ت
د

داد کری
تع

 

دیپارتمنت 

 مربوطه

مجموع ساعات درسی در 

 هفته

ت
ساعا

ع 
جمو

م
ستر 

سم
ی در 

س
در

 

شنیازها
پی

 

 مجموع عملی نظری

 علوم قران 48 3  3 تفسیر 3 تخصصی SL_IL0616 (3تفسیر آیات احکام) 1

 دعوی 32 2  2 فقه و قانون 2 تخصصی SL_IL0610 ( )وسایل اثبات(6فقه ) 2

 3 اصول فقه 32 2  2 فقه و قانون 2 اساسی SL_IL0619 (4فقه )اصول  3

 (2علم میراث) 4
SL_IL 

0632 
 1میراث 32 2  2 فقه و قانون 2 تخصصی

5 
حقوق تجارت در فقه و 

 ()کلیات(1قانون )
SL_IL0640 ندارد 32 2  2 فقه و قانون 2 تخصصی 

6 
در  مدنیاصول محاکمات 

 فقه اسالمی
SL_IL0641 یتخصص  ندارد 48 3 2 1 فقه و قانون 2 

یتخصص SL_IL0642 ادارهحقوق  7  2 
/ فقه و قانون

 حقوق
 ندارد 32 2  2

یتخصص SL_IL0643 کریمنالسیک 8  کریمنالوژی 32 2 2  حقوق هنځیپو  1 

 SL_IL0639 2نگارش حقوقی  9
کار 

 عملی
 32  2  یحقوق کلینیک 1

نگارش 

 1حقوقی 
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 SL_IL0644 روش تحقیق 10

 لیکار عم

و 

 منوگراف

 ندارد 48 3 2 1 عقیده و فلسفه 2

 ندارد 48 3 2 1 عقیده و فلسفه 2 اختیاری sL_iL0646 اصول دعوت و فن خطابت 11

  368 ... 21 مجموعه کریدت ها و ساعات درسی در یک سمستر

 

 رشته فقه و قانون ششملست مضامین اختیاری سمستر 

 شماره

 

 دیپارتمنت مربوطه تعداد کریدیت نکود مضمو  نام مضمون اختیاری

تعداد ساعات درسی در یک 

 مجموع ساعات درسی در سمستر هفته

 مجموع عملی نظری

 32 2  2 عقیده و فلسفه sL_iL0645 2 جهان اسالم 1

 48 3 2 1 عقیده و فلسفه sL_iL0646 2 اصول دعوت و فن خطابت 2

 

 اساس کریدت فیصدی بر تعداد کریدت نوعیت مضمون شماره

 %1.2 4 اساسی 1

 %8.38 14 تخصصی 2

 %1.2 2 پوهنتو شمول و اختیاری 3

 %1.79 3 کار عملی و منوگراف 4

 

 فقه و قانون_رشته سمستر هفتم  _صنف چهارم

شماره
 

 مضامین
کودنمبر 

 مضمون

نوعیت 

 مضمون

ت
د

داد کری
تع

 

دیپارتمنت 

 مربوطه

مجموع ساعات درسی 

 در هفته

ت
ساعا

ع 
جمو

م
ستر 

سم
ی در 

س
در

 

شنیازها
پی

 

 مجموع عملی نظری

1 
( )جنایات و 4حدیث احکام)

 حدود(
SL_IL0717 2 تخصصی 

تعلیمات 

 اسالمی
 علوم حدیث 32 2  2

 مبادی فقه 32 2  2 فقه و قانون 2 تخصصی SL_IL0710 ( )احکام جنایات(7فقه) 2

 4اصول  32 2  2 فقه و قانون 2 اساسی SL_IL0719 (5اصول فقه ) 3

 32 2  2 فقه و قانون 2 تخصصی SL_IL0747 قواعد افتاء 4
 قواعد کلیه

 فقهی

 ندارد 32 2  2 فقه و قانون 2 اساسی SL_IL0748 نظام سیاسی اسالم 5
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6 
حقوق تجارت در فقه قانون 

 ()شرکتها(2)
Sl_iL0740 16 1  1 فقه و قانون 1 تخصصی 

حقوق تجارت 

 1 در فقه قانون

7 
در فقه  جزاییحاکمات اصول م

 اسالمی
SL_IL0749 ندارد 48 3 2 1 فقه و قانون 2 تخصصی 

 مبادی اقتصاد 32 2  2 فقه و قانون 2 تخصصی SL_IL0750 نظام مالی و بانکداری اسالمی 8

 کریمنالستیک 48 3 2 1 پوهنتون طبی 2 تخصصی SL_IL0751 طب عدلی 9

10 
روش قانونگذاری در فقه و 

 ی قوانینقانون و معرف
SL_IL0752 48 3 2 1 فقه و قانون 2 تخصصی 

مبادی فقه و 

 مبادی حقوق

 SL_IL0753 کلینیک حقوقی 11

کار عملی 

و 

 منوگراف

2 
کلینیک 

 حقوقی
 ندارد 64 4 2 

 ... 416 ... 21 مجموعه کریدت ها و ساعات درسی در یک سمستر

 

 رشته فقه و قانون هفتملست مضامین اختیاری سمستر 

 رهشما

 

 دیپارتمنت مربوطه تعداد کریدیت کود مضمون نام مضمون اختیاری

تعداد ساعات درسی در یک 

 مجموع ساعات درسی در سمستر هفته

 مجموع عملی نظری

1         

2         

 

 فیصدی بر اساس کریدت تعداد کریدت نوعیت مضمون شماره

 %2.39 4 اساسی 1

 %8.98 15 تخصصی 2

 %0 0 و شمول و اختیاریپوهنت 3

 %1.2 2 کار عملی و منوگراف 4
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 فقه و قانون _رشتهسمستر هشتم_صنف چهارم 

شماره
 

 مضامین
کودنمبر 

 مضمون

نوعیت 

 مضمون

ت
د

داد کری
تع

 

دیپارتمنت 

 مربوطه

مجموع ساعات درسی در 

 هفته

ت
ساعا

ع 
جمو

م
ستر 

سم
ی در 

س
در

 

شنیازها
پی

 

 مجموع عملی نظری

 علوم قران 48 3  3 تفسیر 3 تخصصی SL_IL0816 (4آیات احکام )تفسیر  1

 مبادی فقه 48 3  3 فقه و قانون 3 تخصصی SL_IL0810 ( )احکام جنایات(8فقه ) 2

 قواعد افتاء 32 2  2 فقه و قانون 2 تخصصی SL_IL0854 قضایای فقهی معاصر 3

 5اصول  32 2  2 فقه و قانون 2 اساسی SL_IL0819 (6اصول فقه ) 4

 32 2  2 فقه و قانون 2 تخصصی SL_IL0855 فقه مقارن بین مذاهب 5
مبادی فقه و 

 قواعد فقهی

6 
نظریه ملکیت در فقه و 

 قانون
SL_IL0856 ندارد 32 2  2 فقه و قانون 2 تخصصی 

 2 تخصصی SL_IL0857 حقوق جزای بین المللی 7
فقه و قانون / 

 حقوق
2  2 32 

بین حقوق 

 عمومی الملل

 SL_IL0858 منوگراف 8
کار 

 عملی
2 

دیپارتمنت 

 مربوطه
 روش تحقیق 64  4 

 ندارد 32 2  2 عقیده و فلسفه 2 اختیاری sL_iL0860 مذاهب فکری معاصر 9

 ... 352 .... 20 مجموعه کریدت ها و ساعات درسی در یک سمستر

 

 رشته فقه و قانون هشتملست مضامین اختیاری سمستر 

 شماره

 

 دیپارتمنت مربوطه تعداد کریدیت کود مضمون ن اختیارینام مضمو 

تعداد ساعات درسی در یک 

مجموع ساعات درسی در  هفته

 سمستر

 مجموع عملی نظری

 32 2  2 فقه و قانون sL_iL0859 2 مقاصد شریعت 1

 32 2  2 عقیده و فلسفه sL_iL0860 2 مذاهب فکری معاصر 2

 

 فیصدی بر اساس کریدت یدتتعداد کر نوعیت مضمون شماره

 %1.2 2 اساسی 1

 %8.38 14 تخصصی 2

 %1.2 2 پوهنتو شمول و اختیاری 3

 %1.2 2 کار عملی و منوگراف 4



 

 38 

 آمریت دیپارتمنت تعلیمات اسالمی:

هـ. ش تاسیس گردید، طبق دیدگاه و رسالت که دارا 1314دپیارتمنت تعلیمات اسلمی  در سال

بیه و تقدیم کادر های جوان در بخش علوم اسلمی و حقوقی به جامعه بوده که میباشد، مصروف تر 

در حال حاضر  تن از استادان کادر دایمی به پیش میبرد، این دیپارتمنت (7)مسؤولیت خود را با داشتن 

 صنف درسی تایم ) قبل از ظهر و بعد از ظهر(  مصـروف فراگیری درس اند. سه ( تن محصل در  75دارای )

محصلن دیپارتمنت  تعلیمات اسلمی با سپری نمودن امتحان کانکور از والیات مختلف شامل 

گردیده اند که از طرف استادان مجرب به سطح ماستر و دکتور مصـروف آموزش و فراگیری تحصیل 

 میباشند.

و استادان دیپارتمنت تعلیمات اسلمی جهت ارتقای ظرفیت علمی خویش با نگارش مقاالت علمی 

آثار علمی و کتب ممد درسی همیشه مصـروف تحقیق و فراگیری علم و معرفت بوده و برای ارتقای ظرفیت 

با استفاده از میتود های موثر و مفید، زحمات فراوان متقبل شده برای هم میهنان خویش   محصلن نیز

 افتخار بخشیده اند.

 پوهنځیتعلیمات اسلمی تمنت نصاب درسی این دیپارتمنت در مطابقت به نصاب درسی دیپار 

شرعیات پوهنتون کابل میباشد، زیرا پوهنتون کابل اساس و بنیاد تمام پوهنتون های افغانستان بوده که 

تحت مراقبت مستقیم وزارت تحصیلت عالی افغانستان است و همواره نصاب تحصیلی شان در مطابقت به 

ین دلیل پوهنتون دعوت در امور تحصیلی خویش از اوضاع کنونی و ضرورت جامعه افغانی میباشد، به هم

 پوهنتون کابل متابعت مینماید. 

هـ . ش نصاب که وزارت محترم تحصیلت عالی از طریق  1344خوشبختانه از آغاز سال تحصیلی 

پارتمنت های )فقه و قانون، تعلیمات اسلمی، و دیبرنامه های بازنگری و انکشاف نصاب تحصیلی، برای 

 های شرعیات کشور که قبلً ترتیب نموده قابل تطبیق است. پوهنځیلمی( ثقافت اس

یک محصل به مدت چهار سال )هشت سمستر( مصروف دوره تحصیلی لیسانس در این دیپارتمنت  

بعد از سپری نمودن موفقانه دروس همه محصلین مکلف اند تا یک اثری را بشکل مونوگراف در  بوده و

راف نویسی که از طرف دیپارتمنت ها تهیه گردیده مینویسند و بعد از دفاع موفقانه مطابقت به رهنمود مونوگ

 در محضر هیئت مناقش منحیث لیسانس همان رشته تحصیلی شناخته میشوند. 

تن را به سویه لیسانس از این رشته به  344تاکنون دیپارتمنت تعلیمات اسلمی توانسته به تعداد 

که فارغان این دیپارتمنت در پوهنتونها، دارالمعلمین ها، مکاتب،  ده،جامعه مستضعف مان تقدیم نمو 

محاکم و دیگر دوائر دولتی و غیر دولتی مصروف ایفای وظیفه مقدس بوده که باعث افتخار این کانون 

 علمی میباشند.
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                                                                               دیدگاه:                                                                                

ۀ اعتدال گرانه و با شیو رسیدن به یک دیپارتمنت بهتر در سطح پوهنتون در پخش و نشر تعالیم اسلمی،  

 از افراط و تفریط. بدور

 ماموریت: 

حل ابتدایی و زیر بنایی اهداف خود، استادان دیپارتمنت تعلیمات اسلمی همانطوریکه در مرا

 :رسالتمندانه ایفای وظیفه مینمایند، برای بر آورده شدن این آمال، موارد آتی را در نظر دارند

 آماده ساختن افراد اکادمیک متخصص و متعهد در زمینه علوم شرعی و حقوقی . 

با رعایت کوشش در راستای ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات تحصیلی برای متقاضیان  

 معیار های قبول شده وزارت تحصیلت عالی.

 استنباط احکام مسائل فقهی معاصر در پرتو قواعد و مبادی کلی شریعت . 

 نشر واشاعه ارزشهای اسلمی و دفاع از آن به سطح گسترده در جامعه.  

 ارزشها:

 .ساالری شایسته و تخصص تعهد، ایمان، 

 .قیقتح و تحصیل راستای در نوآوری و ابتکار 

 .سطوح و ابعاد همه در کیفیت اعتلی به اهتمام 

 .مفاهمه طریق از مسایل حل اجرای در ترکیز 

 :اهداف تحصیلی

آراسته ساختن محصلن با دانش نظری و عملی، موثریت در محیط مسلکی، داشتن تفکر انتقادی، 

اشتن مهارت های داشتن آگاهی مشهود از اصول اخلقی، تنوع فرهنگی و مسئولیت های اجتماعی، د

 رهبری و کار گروپی، کار آفرینی و داشتن مهارتهای اسلمی. و برخی اهداف که ذیلً ذکر میگردد.

تلش درجهت تربیت نسل مسلمان و مومن که بتواند حقایق اسلمی را درک و با بصیرت آنرا  

 بیان دارد.

 در سطح کشور. شرعیتربیت کادر های ورزیده در امور  

 .دیپارتمنت کیفیت اعتلی غرض مدرن جهیزاتت آوری فراهم 

 .دیپارتمنتحفظ جایگاه دینی و اجتماعی  

  مماثل. دیپارتمنت هایفراهم آوری زمینه ایجاد توأمیت با  

 یافتن راه حلهای مسایل جدید بر مبنای اصول و مناهج استنباط. 

 .توسعه برنامه های اجتماعی 
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 :تعریف واضح از فارغ التحصیالن برنامه

امه )تعلیمات اسلمی( پو هنحی شرعیات پو هنتون دعوت به منظور تربیه کارد های برن

متخصص و مسلکی برای) ارگان های عدلی و قضایی، وزارت ارشاد حج و اوقاف، وزارت 

تحصیلت عالی ، وزارت معارف( ایجاد شده است به این اساس برنامه )تعلیمات اسلمی( 

و  131حصیل دوره لیسانس خویش می داند که )حد اقل شرعیات فردی را فارغ الت پوهنځی

( کریدت را در یک دوره تحصیلی شرعیات چهار ساله )هشت سمستر( در بخش 161حد اکثر 

 روزانه، و شبانه تکمیل نموده و در بخش دانش، مهارتها و سلوک شرایط دیل را دارا باشد:

فردی است که در حد الزم آشنایی با  (تعلیمات اسلمیدر بخش مهارتها: فارغ التحصیل برنامه) .1

زبان عربی، مدیریت خوب، مهارتهای مسلکی و تدویر برنامه های آموزشی...و غیره بوده و توانایی 

 حل مشکل خویش را در این بخش دارا باشد.

در بخش دانش: فارغ التحصیل برنامه )تعلیمات اسلمی( می تواند در حد لیسانس بر موضوعات )  .2

تفسیر، حدیث، دعوت و حقوقی( حاکم بوده، بر چهار مهارت ) شنیدن، گفتن،  عقیده، فقه،

خواندن، و نوشتن( تسلط داشته باشد و بتواند به عنوان کادر متخصص برنامه )تعلیمات اسلمی( 

 در جامعه غرض وجود نماید.

ی در بخش سلوک: فارغ التحصیل برنامه )تعلیمات اسلمی( فردی است که از البلی محتوا .3

مضامین تخصصی )شرعیات( و مضامین مسلکی خویش احترام به قوانین نافذه کشور، اخلق 

اکادمیک، وطندوستی ارزشهای اسلمی، انسانی و اخلقی را فرا گرفته و به تمام این ارزشها متعهد 

 بوده و از هر نوع تبعیض و تعصب مبرا باشد.

 توانائی و مهارت های محصالن :

شرعیات دارای توانایی ها و مهارتهای ذیل می باشند،  پوهنځیعد از فراغت از محصلین و محصلت ب

 و می توانند در مجاالت ذیل به جامعه، مردم و کشور خویش خدمت نمایند:

 توانایی اجرای وظایف بحیث قضات در محاکم رسمی کشور. .1

 توانایی اجرای وظایف بحیث سارنواالن در سارنوالی های کشور. .2

س علوم دینی، عقیدتی، حقوقی و قانونی در نهادهای علمی و مؤسسات تحصیلت توانایی تدري .3

 عالی و نيمه عالی و مکاتب و لیسه های کشور. 

 توانایی رهبری سالم جامعه به سمت درست در چارچوب اصول و مبانی اسلم. .4

 توانایی امامت، خطابت و مهارت های مختلف دعوتی. .5

 ، مسلکی و حقوقی به ادارات مختلف دولتی و غیردولتی.توانایی و تقدیم مشاوره های علمی .6

 توانایی اجرای تحقیقات و پژوهشهای مورد نیاز در امور دینی، قانونی، عدلی و قضائی. .7
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 توانایی وکالت دفاع  در قضایای مدنی، تجارتی و جزایی و احوال شخصی. .1

 توانائی یاد دهی قواعد إقامه دعوی، صورت دعوی و چگونگی دفاع آن. .4

 توانائی یاد دهی مهارت های قضائی و عدلی در محاکم کشور. .10

 تسلط بر زبان عربی، زبان قرآن و احادیث نبوی. .11

 مهارت های تالیف و ترجمه از متون اصیل عربی به زبان های محلی کشور. .12

 نیازسنجی:

نیاز  ضرورت ایجاد این دیپارتمنت چه بوده؟ و چرا باید این دیپارتمنت فعالیت نماید؟ که درینجا

 کشور نسبت به این دیپارتمنت، نیاز کار میپردازیم: 

شکی نیست که پيشرفت همه جانبه یک جامعه توسط بازوهای پرتوان قشر روشن، اکاديميک و 

کدرهای علمی و متخصص در هر فن آن جامعه، و از راه پيشرفت های علمی و تحقيقی که جای رشد و 

تحصیلت عالی است، صورت می گیرد، شکی نیست که برای  شگوفایی آن همین پوهنتون ها، و مؤسسات

آماده ساختن کدرها، خصوصاً در ساحه عدلی و قضایی، و آماده ساختن استادان ورزيده وأئمه و خطبای 

مساجد،كه پیام درست دعوت اسلمی را ازطریق تدریس در پوهنتون ها ومدارس دینی واز طریق خطبه 

زیزما بدون افراط وتفریط رسانده شود که جوابگوی ضرورتهای جامعه هادر مساجد به همه اقشارکشورع

شرعيات يک امر ضروری و مهم و نیازمندی رسایی جامعه امروزی ما را تشکيل می  پوهنځیباشد، تأسيس 

 دهد، و اين نیازمندی ها قرار ذيل اند:

 باشند. اماده کردن علما و دانشمندانيکه به شکل عام از مهارت علمی قوی برخوردار .1

تربیه و اماده سازی کدرهای علمی که در مجاالت و تخصصات مختلف علمی و بخشهای  .2

مختلف حیاتی توانمندی تحليل و تحقیق با کیفیت را داشته بتوانند، تا رهبری جامعه را در 

 زمينه علم بدست بگيرند.

ای دیگران را آماده سازی یک تيم علمی که ويژه گی ابتکار، توانمندی انتقال مهارت ها بر  .3

 دارا باشد.

 کادر علمی دیپارتمنت تعلیمات اسالمی:

شرعیات دارای کادر علمی متخصص و مجرب میباشند که  پوهنځیپارتمنت تعلیمات اسلمی دی

عمل مصروف وظیفه مقدس تدریس و تربیه نسل  پوهنځیاستادان به سویه لیسانس، ماستر و داکتر در این 

   معه و ملت رنجدیده مان میباشند.جوان غرض خدمت گذاری به جا
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 معرفی محتوی نصاب تحصیلی:

  مدت دوره تحصیل: .أ

تحصیلی سال  چهارشرعيات دیپارتمنت تعلیمات اسلمی  پوهنځیدوره تحصيل  در مرحله ليسانس 

 16سمستر میگردد، که در یک سال دو سمستر خوانده میشود، و وقت درسی سمستر  (1)بوده و مشتمل بر 

 ده و بعد از ختم سمستر در سه هفته امتحان نهایی اخذ میگردد.هفته بو 

 : کريديت ها و کود نمبر مضامين .ب

( کریدت تثبیت گردیده 161در این کریکولم مجموع تعداد کریدت ها در کتگوری های چهار گانه )

 وهنځیپیعنی   Sharia Lawبه معنی  SL_IS  (SLاست. کود نمبر مضامین این رشته به حروف انگلیسی 

 یعنی تعلیمات اسلمی( تنظیم گردیده است. Islamic Studiesبه معنی  ISشرعیات و 

 مضامین درسی و کتگوری ها: .ج

مضامین موجود در نصاب تحصیلی رشته فقه و قانون مطابق به الیحه کریدت به چهار دسته تقسیم  

 میشوند:

 55ن کریکولم مجوعاً فیصد پیش بینی گردیده، دری (30)مضامین اساسی : که حد اکثر  

 کریدت به آن اختصاص داده شده است.

 11فیصد پیش بینی گردیده، در این کریکولم مجموعاً  (50)مضامین تخصصی: که حد اقل  

 کریدت به آن اختصاص داده شده است.

فیصد پیش بینی گردیده، در این کریکولم  (12)مضامین اختیاری و پوهنتون شمول: که  

 به آن اختصاص داده شده است.کریدت  16مجموعاً 

 4فیصد پیش بینی گردیده، در این کریکولم مجموعاً  (1)مضامین عملی و مونوگراف: که  

 کریدت به آن اختصاص داده شده است.

  



 

 43 

 جدول مضامین، تعداد کریدت ها و تعداد مضامین دوره تحصیلی دیپارتمنت تعلیمات اسالمی

 مضامین تخصصی مضامین اساسی
یاری و مضامین اخت

 پوهنتون شمول

مضامین کار عملی و 

 مونوگراف
 مجموع

تعداد 

 مضامین
 تیکرید تعداد

تعداد 

 مضامین
 تیتعدادکرید

تعداد 

 مضامین
 تیتعدادکرید

تعداد 

 مضامین
 تیتعدادکرید

تعداد 

 مضامین
 تیتعدادکرید

27 55 38 88 16 16 6 9 86 168 

 

 مضامین اساسی رشته تعلیمات اسالمی

 کود نمبر نوعیت ضموننام م شماره
تعداد 

 تیکرید
 سمستر

دیپارتمنت 

 تطبیق کننده
 محل تطبیق

 تفسیر      sLls0l08 2 1 اساسی قرآن شناسی) علوم قرآن( 1
تعلیمات 

 اسلامی

 تعلیمات اسلامی SL-ls0l09 2 1 اساسی مصطلحات(( )1)علوم حدیث 2
تعلیمات 

 اسلامی

 فقه وقانون SLls0ll0 2 1 اساسی مبادی فقه )تاریخ التشریع( 3
تعلیمات 

 اسلامی

 تعلیمات اسلامی SL-ls0ll3 2 1 اساسی () قواعدصرف(1عربی) 4
تعلیمات 

 اسلامی

 حقوق یځپوهن sL-ls0114 2 1 اساسی مبادی حقوق 5
تعلیمات 

 اسلامی

 حقوق یځپوهن sL-ls216 2 2 اساسی حقوق اساسی 6
تعلیمات 

 اسلامی

 عقیده وفلسفه SL-ls0217 2 2 اساسی منطق )قدیم وجدید( 7
لیمات عت

 اسلامی

 تعلیمات اسلامی SL-ls0213 2 2 اساسی نحو( قواعد (2) عربی 8
تعلیمات 

 اسلامی

 تعلیمات اسلامی SL-ls03l8 2 3 اساسی سیرت النبی) فقه السیرة( 9
تعلیمات 

 اسلامی

 فقه وقانون sL-ls0319 3 3 اساسی اصول فقه )کتاب الله ( 10
 تعلیمات

 اسلامی

 تعلیمات اسلامی SL-ls0320 2 3 اساسی محاوره عربی 11
تعلیمات 

 اسلامی

 تعلیمات اسلامی SL-ls313 2 3 اساسی قواعدنحو()  (3)  عربی 12
تعلیمات 

 اسلامی

 فقه وقانون sL-ls0419 2 4 اساسی اصول فقه )سنت واجماع( 13
تعلیمات 

 اسلامی

 فقه وقانون sL-lsp043 2 2 اساسی نظام سیاسی اسلام 14
تعلیمات 

 اسلامی
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 عقیده وفلسفه  sL-ls424 2 4 اساسی یفرق کلامی اسلام 15
تعلیمات 

 اسلامی

 عقیده وفلسفه sL-ls0425 1 4 اساسی تاریخ ومبادی فلسفه 16
تعلیماتت 

 اسلامی

 تعلیمات اسلامی sL-ls0413 2 4 اساسی قواعد نحو( (4) عربی 17
تعلیمات 

 اسلامی

18 
( )قیاس،احکام 3فقه )اصول 

 واهلیت(
 فقه وقانون sL-ls0519 2 5 اساسی

تعلیمات 

 اسلامی

19 
اصول محاکمات مدنی درفقه 

 اسلامی
 فقه وقانون sL-ls0529 2 5 اساسی

تعلیمات 

 اسلامی

 تفسیر  sL-Is0635 2 6 اساسی اصول تفسیر 20
تعلیمات 

 اسلامی

21 
 اصول التخریج ودراسة

 الاسانید
 تعلیمات اسلامی sL-Is0636 2 6 اساسی

تعلیمات 

 اسلامی

 فقه وقانون sL-ls0619 2 6 اساسی ( )أدله اختلافی(4اصول فقه ) 22
تعلیمات 

 اسلامی

 تعلیمات اسلامی sL-sI0742 2 7 اساسی الدفاع عن السنة 23
تعلیمات 

 اسلامی

 عقیده وفلسفه sL-sI0747 2 7 اساسی اصول دعوت وفن خطابت 24
تعلیمات 

 میاسلا

 عقیده وفلسفه sL-Is0852 3 8 اساسی فلسفه اسلامی 25
تعلیمات 

 اسلامی

 طب       sL-ls0853 2 8 اساسی طب عدلی 26
تعلیمات 

 اسلامی

 عقیده وفلسفه  sL-Is528 2 3 اساسی یاندمقارنه ا 27
تعلیمات 

 اسلامی

 مضامین تخصصی رشته تعلیمات اسالمی

 کود نمبر نوعیت نام مضمون شماره
داد تع

 کریدیت
 سمستر

دیپارتمنت 

 کننده تطبیق
 محل تطبیق

 تعلیمات اسلامی عقیده وفلسفه SL_ls0105 2 1 تخصصی )الهیات( (1) عقاید 1

2 
)سنن  )1 (ث  حدی

 ترمذی()عبادات(
 تعلیمات اسلامی تعلیمات اسلامی 0106SL-Is 3 1 تخصصی

 مات اسلامیتعلی تفسیر SL-Is0107 2 1 تخصصی (30)جزء وحفظ تجوید 3

 تعلیمات اسلامی فقه وقانون sL-ls0111 2 1 تخصصی احکام عبادات 4

 تعلیمات اسلامی فقه وقانون sL-ls0112 2 1 تخصصی نکاح ( –فقه )احوال شخصی  5
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 تعلیمات اسلامی عقیده وفلسفه SL-Is0205 2 2 تخصصی )نبوات( (2) عقاید 6

 تعلیمات اسلامی تفسیر SL-Is0215 3 2 تخصصی )أیسرالتفاسیر( (1تفسیر) 7

 تعلیمات اسلامی تعلیمات اسلامی SL-Is0206 3 2 تخصصی )سنن ترمذی()عبادات( (2) حدیث 8

 تعلیمات اسلامی تعلیمات اسلامی SL-Is0209 2 2 تخصصی وآداب(د قواع (2) علوم حدیث 9

10 
( ) احوال شخصی  انحلال 2فقه )

 نکاح (
 تعلیمات اسلامی انونفقه وق sL-ls0212 2 2 تخصصی

 تعلیمات اسلامی عقیده وفلسفه SL-Is0305 2 3 تخصصی سمعیات (3) عقاید 11

 تعلیمات اسلامی تفسیر  SL-Is0315 3 3 تخصصی صفوةالتفاسیر( (2تفسیر) 12

 تعلیمات اسلامی تعلیمات اسلامی SL-Is0306 3 3 تخصصی )ایمان( صحیح مسلیم (3)ث حدی 13

 تعلیمات اسلامی فقه وقانون sL-ls0312 2 3 تخصصی کام بیوع (( ) اح3فقه ) 14

 تعلیمات اسلامی تفسیر      SL-Is0415 3 4 تخصصی ) صفوةالتفاسیر( (3تفسیر) 15

16 

)کتاب  )صحیح مسلم( (4) حدیث

ل الصحابه وصفات یفضا الامارة

 المنافقین(

 تعلیمات اسلامی تعلیمات اسلامی SL-Is0406 3 4 تخصصی

 تعلیمات اسلامی فقه وقانون sL-ls0412 2 4 تخصصی ( احکام بیوع (4فقه ) 17

 تعلیمات اسلامی تعلیمات اسلامی Sl-Is 0515 3 5 تخصصی )مدارک التنزیل( (4تفسیر) 18

19 
 )صحیح البخاری( (5)ث حدی

 )بیوع،سلم،شفعه،رهن واجاره(
 تعلیمات اسلامی تعلیمات اسلامی Sl-Is 0506 3 5 تخصصی

 تعلیمات اسلامی فقه وقانون sL-ls0512 2 5 تخصصی ( )دعوی(5فقه ) 20

 تعلیمات اسلامی حقوق یځپوهن sL-ls0530 2 5 تخصصی حقوق بین الملل عمومی 21

 تعلیمات اسلامی فقه وقانون sL-ls0531 2 5 تخصصی نظریة التزام درفقه وقانون 22

 تعلیمات اسلامی تفسیر Sl-Is 0615 3 6 تخصصی )مدارک التنزیل( (5تفسیر) 23

24 
 )صحیح البخاری( (6) حدیث

 )خصومات،مظالم،صلح وفتن(
 SL-IS0606 3 6 تخصصی

 تعلیمات 

 اسلامی
 تعلیمات اسلامی

 تعلیمات اسلامی فقه وقانون sL-ls0612 2 6 تخصصی ( ) وسایل اثبات دعوی(6فقه ) 25

 تعلیمات اسلامی قه وقانونف sL-ls0637 2 6 تخصصی اصول محاکمات جزایی درفقه 26

 تعلیمات اسلامی تفسیر     sL-ls0715 2 7 تخصصی )مختصرابن کثیر( (6تفسیر) 27
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28   
)کتاب  )سنن ابی داود( (7حدیث)

 اقضیه وشهادات(ر، وذن الایمان،
 SL-Is0706 2 تخصصی

7 

 

 

 تعلیمات اسلامی تعلیمات اسلامی

 تعلیمات اسلامی فقه وقانون sL-ls0712 2 7 تخصصی ( )احکام جنایات(7فقه ) 29

 تعلیمات اسلامی فقه وقانون sL-ls0743 2 7 تخصصی قواعد کلی فقهی 30

 تعلیمات اسلامی فقه وقانون sL-ls0744 3 7 تخصصی علم میراث 31

 تعلیمات اسلامی فقه وقانون sL-ls0745 2 7 تخصصی قواعد افتاء  32

 تعلیمات اسلامی فقه وقانون sL-ls0746 2 7 تخصصی نظریه ملکیت درفقه وقانون 33

 تعلیمات اسلامی تفسیر SL-Is0815 2 8 تخصصی )مختصرابن کثیر (7تفسیر) 34

35 
 )سنن ابی داود( (8) حدیث

 )حدود(
 تعلیمات اسلامی تعلیمات اسلامی SL-Is0806 2 8 تخصصی

 لیمات اسلامیتع فقه وقانون sL-ls0812 2 8 تخصصی ( ) احکام جنایات( 8فقه ) 36

37 
روش قانونگذاری درفقه وقانون 

 ومعرفی قوانین
 تعلیمات اسلامی فقه وقانون sL-ls0850 2 8 تخصصی

 تعلیمات اسلامی فقه وقانون sL-ls0851 2 8 تخصصی حقوق جزای عمومی درفقه وقانون 38

 مضامین پوهنتون شمول واختیاری رشته تعلیمات اسالمی

 کود نمبر نوعیت نام مضمون شماره
تعداد 

 یتکرید
 سمستر

دیپارتمنت تطبیق 

 کننده
 محل تطبیق

 تعلیمات اسلامی عقیده وفلسفه SL- Is 0321 1 3 اختیاری تمدن اسلام ا

 تعلیمات اسلامی تعلیمات اسلامی SL- Is 0322 1 3 اختیاری (1) بلاغت 2

 یتعلیمات اسلام تعلیمات اسلامی sL-ls0422 2 4 اختیاری (2) بلاغت 3

4 
)حاضرالعالم  جهان اسلام

 الاسلامی(
 تعلیمات اسلامی عقیده وفلسفه sL-ls0427 2 4 اختیاری

 تعلیمات اسلامی فقه وقانون sL-ls0533 2 5 اختیاری اسلامی  نظام مالی وبانگداری 5

 تعلیمات اسلامی حقوق یځپوهن sL-ls0534 2 5 اختیاری حقوق تجارت 6

 تعلیمات اسلامی فقه وقانون/ حقوق sL-ls0640 2 6 اختیاری کریمنولوژی 7

 تعلیمات اسلامی فقه وقانون sL-ls0641 2 6 اختیاری حقوق بشرمقایسوی 8

 تعلیمات اسلامی حقوق یځپوهن sL-ls0748 2 7 اختیاری حقوق اداره 9

 تعلیمات اسلامی تعلیمات اسلامی SL_ Is0749 2 7 اختیاری صلح وحل منازعات 10

 تعلیمات اسلامی فقه وقانون sL-ls0756 2 8 اختیاری فقهی معاصرقضایای  11

 تعلیمات اسلامی فقه وقانون sL-ls0857 2 8 اختیاری مقاصد شریعت 12
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 sL-ls0205 1 2 پوهنتون شمول تاریخ معاصر افغانستان 13
علوم  یځپوهن

 اجتماعی
 تعلیمات اسلامی

 تعلیمات اسلامی ادبیات یځپوهن LiEn0202 2 2 پوهنتون شمول سییانگل 14

 تعلیمات اسلامی کمپیو ترساینس Csls303 1 3 پوهنتون شمول کمپیوتر 15

 تعلیمات اسلامی محیط زیست nsEn0404 1 4 پوهنتون شمول محیط زیست 16

 مضامین کار عملی و مونوگراف رشته تعلیمات اسالمی

 کود نمبر نوعیت نام مضمون شماره
تعداد 

 تکریدی
 سمستر

تمنت دیپار

 تطبیق کننده
 محل تطبیق

 کلینک حقوقی sL-ls0532 1 5 نوگرافوم کار عملی و 1نگارش حقوقی 1
تعلیمات 

 اسلامی

2 

اخلاق وسلوک مسلکی ) 

منسوبین نظام عدلی 

 وقضائی(

 کلینک حقوقی sL-ls0426 1 4 نوگرافوم کار عملی و
تعلیمات 

 اسلامی

 عقیده وفلسفه sL-ls0638 2 6 نوگرافوم کار عملی و روش تحقیق 3
تعلیمات 

 اسلامی

 کلینک حقوقی sL-ls0639 1 6 نوگرافوم کار عملی و 2نگارش حقوقی 4
تعلیمات 

 اسلامی

 کلینک حقوقی sL-ls0855 2 8 نوگرافوم کار عملی و کلینک حقوقی 5
تعلیمات 

 اسلامی

 sL-ls0855 2 8 نوگرافوم کار عملی و منوگراف 6
دیپارتمنت 

 مربوطه

تعلیمات 

 اسلامی

 موجودیت انترنشیپ، ستاژ و سیر علمی: .د

مجموعاً در این نصاب حدود هفت فیصد مجموع کریدیت ها به کار های عملی که شامل فعالیت  

 های مختلف منجمله، انترنشیپ، ستاژ و سیر علمی میباشد، اختصاص داده شده است.

  روش های آموزش و تدریس: .ه

شرعیات نظر به مضامین مختلف بوده فقط  پوهنځین شیوه تدریس در دیپارتمنت فقه و قانو 

محتوی مضمون نمیتواند تغییر درست در محصلن بیاورد بلکی روش و شیوه های مختلف تدریس میتواند 

درس و محتوی آنرا در اذهان محصلن ترکیز نمائید بناءاً در ديپارتمنت ها میتودهای مختلف بکار گرفته 

  يل میباشد.میشود که بعضی مهم آن قرار ذ

 ارائه لکچر و شرح درس جدید و مباحثه نظری. 

 بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین. 

 ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه دو طرفه بین استاد و محصلین. 

 تدریس متقابل و تدریس توسط خود محصل. 

 ید و وکلی مدافع.محاکم تمثیلی و ارایه خدمات حقوقی تحت نظر اسات 
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 کارهای گروهی و ارایه آن. 

 تحقیقات حقوقی گروهی. 

 ارایه سمینار توسط محصلین. 

 ایفای نقش )رول پلی(. 

 استفاده از مهارت های کلینیکی حقوقی. 

این روش ها و میتودهای مختلف میتواند درس و محتوی آن را در اذهان محصلن ترکیز کند و 

 ختلف اساتید استفاده اعظمی نمایند.محصلن میتواند از روش های م

 تناسب کار عملی و نظری: .و

کارهای نظری نسبت به  مضامين، طبيعت به نظر شرعيات پوهنځیدیپارتمنت فقه و قانون در  

با وجود آن هم در تعداد از مضامین اساسی و تخصصی برنامه درسی به نحو کارهای عملی زیاد بوده 

بوده و همچنان مضامین مستقل جهت کار  و نظری( کار عملیبخش )ترتیب گردیده است که شامل هردو 

تخریج های عملی که از طریق نگارش حقوقی، اخلق حقوقی در عمل، روش تحقیق، کلینیک حقوقی، 

 .را احتوا میکند دائر نمودن محکمه های تمثيلی و ديدن از محاکم احاديث،

 ای ارزیابی محصالن: هنیازمندی های مضمون ومعیار  .ز

 پالیسی حاضری: .0

 حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است. 

 غیر حاضری نموده میتواند. %25محصلین با عذر معقول صرف تا  

 غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهائی مضمون میگردد. %25بیشتر از  

 قواعد کارخانگی: .6

 کار های خانگی محصلین از ده نمره محاسبه میگردد. 

 ره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی محاسبه میگردد.نم 

 پالیسی تأخیر کاری: .1

 امتحان صنفی و کار های خانگی در صورت تأخیر چانس دوم ندارد. 

 محصلین میتواند در صورت تأخیر امتحان صنفی و کار خانگی استاد مضمون را مطلع نماید. 

 پالیسی نمره دهی:  .6

 الیحه کریدیت قرار ذیل صورت میگیرد: 14ت مطابق به ماده نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرا

 .صنفی فعالیت های .ح

 .خانگی کارهای 

 .عملی های کار 

 سیمینار حاضری ارایه 
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 امتحان وسط سمستر. .ط

 امتحان نهایی. .ي
 

 
 

 جدول ارزیابی محصالن

 جدول سمستروار مضامین

هفته  (16)دوره لیسانس رشته تعلیمات اسلمی در هشت سمستر تحصیلی که هر سمستر شامل 

مضمون  16مضمون تخصصی،  31مضمون اساسی،  (27مضمون در پنج کتگوری ) (16)درسی، که جمعاً 

 میگردد.کریدیت تدریس  (161)مضمون کار عملی(، طی  (6)اختیاری و پوهنتون شمول و 

 نصاب درسی دیپارتمنت تعلیمات اسالمی

 

 علیمات اسالمیترشته _سمستر اول  _صنف اول 

شماره
 

 مضامین
کودنمبر 

 مضمون

نوعیت 

 مضمون

ت ها
د

داد کری
تع

ساعات درسی در   

ی  هفته
ځ

پوهن
و 

د
یپ

ر ا
سؤول 

ت م
تمن

س
دری

ت
 

پ
شنیازها

ی
ت 

ظا
ح

ال
م

 

 مجموع ساحوی عملی نظری

1 
الحفظ و التجوید )النصف 

 (۰۳األخیر من جزء 
SL.IL.0106 2 1 ۲ تخصصی 

 
  ندارد تفسیر 3

  2 2 تخصصی SL.IL.0107 ( )الهیات(1عقاید ) 2
 

2 
و عقیده 

 فلسفه
  ندارد

  3 3 تخصصی SL.IL.0108 )العبادات( (۱)الحدیث  3
 

3 
لیمات تع

 اسالمی
  ندارد

4 
ة العبادات )الصال فقه 

 والصيام(
SL.IL.0109 2 2 تخصصی  

 
  ندارد و قانونفقه  2

  ندارد و قانونفقه  2   2 2 اساسي SL_IL0110 التشریعتاریخ  5

 
( 1الحديث )علوم 

 )مصطلحات(
SL_IL 1011   2 2 اساسي 

 
2 

تعليمات 

 اسالمي
  دندار 

 مجموع امتحان نهایی امتحان وسط سمستر فعالیت های صنفی

 مرهن 100 نمره 60 نمره 20 نمره 20

 رق دو(    اسالمی تعلیمات:Islamic studies (IS) (دوم حرف دو(      شرعیات پوهنځی Sharia Law )(SL) :اول حرف دو

 مضمون کود: دوم رقم دو     سمستر کود:اول م
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  2 2 ساسيا SL.IL.0112 )فقه السيرة(ة السیر  6
 

2 
تعليمات 

 اسالمي
  ندارد

  2 2 ساسیا SL.IL.0113 مبادی حقوق 7
 

2 
 پوهنځي

 حقوق
  ندارد

8 
 (1)ة عربیال ةاللغ

 صرف(ال)قواعد 
SL.IL.0114 ساسیا  2 1 2 

 

3 

تعلیمات 

اسالمی/ 

دیپارتمنت 

 عربی

  ندارد

 SL.IL.0103 معاصر افغانستانتاریخ  10
ن پوهنتو 

 شمول
2 2  

 
2 

علوم 

 اجتماعی
  ندارد

  23  4 19 21 مجموعه کریدت ها 

 

 

 تعلیمات اسالمیرشته _ دوم  سمستر _صنف اول 

شماره
 

 مضامین
کودنمبر 

 مضمون

نوعیت 

 مضمون

ت ها
د

داد کری
تع

ساعات درسی در   

ی  هفته
ځ

پوهن
و 

د
یپ

ر ا
سؤول 

ت م
تمن

س
دری

ت
 

پ
شنیازها

ی
ت 

ظا
ح

ال
م

 

 مجموع ساحوی عملی نظری

  2 2 خصصیت SL.IS.0207 (نبوات( )ال2) ةیدعقال 1
 

2 
و عقیده 

 فلسفه

SL.IL.0

107 
 

SL.IS.0 (۱)التفسیر  2 152   ندارد تفسير 3   3 3 خصصیت 

3 
 (2)الحدیث 

 )العبادات(
SL.IS.0 820   2 2 خصصیت 

 
2 

لیمات تع

 اسالمی

SL.IL.0

108 
 

4 
ة زكاالعبادات )الفقه 

 (حجوال
SL.IS.0 920   2 2 خصصیت 

 
 و قانونفقه  2

SL.IL.0

109 
 

SL.IS.0 القرآن علوم  5 612   ندارد تفسير 2   2 2 خصصیت 

 
( 2الحديث )علوم 

 (اعد واألدبو قال)
SL.IS.0 112   2 2 خصصیت 

 
2 

تعليمات 

 اسالمي

SL.IL.0

111 
 

SL.IS.0 القديمطق المن 6 712   2 2 ساسيا 
 

2 
و عقیده 

 فلسفه
  ندارد

SL.IS.0 اساسی عمومیحقوق  7 812   2 2 ساسیا 
 

2 
 پوهنځي

 حقوق
  ندارد
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8 
 (2)ة عربیال ةاللغ

 (نحوال)قواعد 
SL.IS.0 412 ساسیا   2 1 2 

 

3 

تعلیمات 

اسالمی/ 

دیپارتمنت 

 عربی

  ندارد

SL.IS.0 اسالمتاریخ  10 912 ساسیا   2 2  
 

2 
علوم 

 اجتماعی
  ندارد

  22  2 20 21 مجموعه کریدت ها 

 

 رشته تعلیمات اسالمی  _سمستر سوم _صنف دوم

شماره
 

  مضامین
ر کودنمب

 مضمون

نوعیت 

 مضمون

ت ها
د

داد کری
تع

 

 دیپارتمنت مربوطه

مجموع ساعات 

 درسی در هفته

ت
ساعا

ع 
جمو

م
ستر 

سم
ی در 

س
در

 

شنیازها
پی

 

 مجموع عملی نظری

 2 2  2 عقیده و فلسفه 2 تخصصی SL_IS0305 ()سمعیات(3عقاید ) 1
نبوا(2عقاید)

 ت

 علوم قران 48 3  3 تفسیر 3 تخصصی SL_IS0315 ( )صفوه التفاسیر(2)فسیر ت 2

3 
 صحیح مسلم ( 3) حدیث

 (ایمان)
SL_IS0306 48 3  3 تعلیمات اسالمی 3 تخصصی 

علوم حدیث 

 ( مصطلحات1)

 ندارد 32 2  2 تعلیمات اسالمی 2 اساسی SL_IS0318 السیرّه(فقه النبی )  ۀسیر 4

 مبادی فقه 32 2  2 فقه و قانون 2 تخصصی SL_IS0312 ( )احکام البیوع(3فقه ) 5

 ندارد 48 3 1 3 فقه و قانون 3 اساسی SL_IS0319 ( )کتاب الله(1اصول فقه ) 6

 2 اساسی SL_IS0320 محاوره عربی 7
تعلیمات 

 اسالمی/ادبیات عربی
1 1 3 48 

( 1عربی )

 قواعد صرف

 2 اساسی SL_IS0313 ( )قواعد نحو(3عربی ) 8
تعلیمات 

 اسالمی/ادبیات عربی
 اعد صرفقو  48 3 2 1

 Cs_Is0303 کمپیوتر 9
 پوهنتون

 شمول
 ندارد 48 3  1 کمپیوتر ساینس 1

 ندارد 32 2  2 تعلیمات اسالمی 1 اختیاری SL_IS0322 (1بالغت) 10

 ... 352 ....... 21 مجموعه کریدت ها وساعات درسی دریک سمستر
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 رشته فقه و قانون سوملست مضامین اختیاری سمستر 

 شماره

 

 کود مضمون ون اختیارینام مضم
تعداد 

 کریدیت
 دیپارتمنت مربوطه

مجموع ساعات درسی در  تعداد ساعات درسی در یک هفته

 مجموع عملی نظری سمستر

 32 2  2 عقیده و فلسفه SL_IS0321 1 تمدن اسالم 1

 32 2  2 تعلیمات اسالمی SL_IS0322 1 (1بالغت) 2

 

 یصدی بر اساس کریدتف تعداد کریدت نوعیت مضمون شماره

 %5.98 10 اساسی 1

 %5.38 9 تخصصی 2

 %1.2 2 پوهنتون شمول و اختیاری 3

 %0 0 کار عملی و منوگراف 4

 

 تعلیمات اسالمی_ رشته سمستر چهارم _صنف دوم 

شماره
 

 مضامین
کودنمبر 

 مضمون

نوعیت 

 مضمون

ت
د

داد کری
تع

 

 دیپارتمنت مربوطه

مجموع ساعات 

 درسی در هفته

ج
م

ت 
ساعا

ع 
مو

ی در 
س

در

ستر
سم

شنیازها 
پی

 

 مجموع عملی نظری

 48 3  3 تفسیر 3 تخصصی SL_IS0415 ( )صفوة التفاسیر(3تفسیر ) 1
علوم 

 قرآن

2 

   صحیح مسلم(() 4) حدیث

کتاب االمارة، فضایل الصحابة )

 (وصفات

SL_IS0406 48 3  3 تعلیمات اسالمی 3 تخصصی 
علوم 

 1حدیث 

 32 2  2 فقه و قانون 2 تخصصی SL_IS0412 )احکام بیوع( (4فقه ) 3
مبادی 

 فقه

 32 2  2 فقه و قانون 2 اساسی SL_IS0419 ( )سنت و اجماع(2اصول فقه ) 4
اصول فقه 

(1) 

 ندارد 23 2  2 فقه و قانون 2 اساسی SL_IS0423 نظام سیاسی اسالم 5

 ندارد 48 3  3 هعقیده و فلسف 2 اساسی SL_IS0424 فرق کالمی اسالمی 6

 ندارد C 1  1 16 1 اساسی SL_IS0425 تاریخ و مبادی فلسفه 7

 2 اساسی SL_IS0413 ( )قواعد نحو(4عربی ) 8
تعلیمات اسالمی/ادبیات 

 عربی
 3عربی 48 3 2 1
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9 

اخالق و سلوک 

مسلکی)منسوبین نظام عدلی و 

 قضایی(

SL_IS426 

 کارعملی

و 

 منوگراف

 داردن 32  2  کلینیک حقوقی 1

 Ns_Em0404 محیط زیست 10
ن پوهنتو 

 شمول
1 

محیط 

 زیست/تعلیمات
 ندارد 16 1  1

 ندارد 32 2  2 تعلیمات اسالمی 2 اختیاری sL_IS0422 (2بالغت ) 11

 ... 368 .... 21 مجموعه کریدت ها وساعات درسی دریک سمستر

 

 رشته فقه و قانون چهارملست مضامین اختیاری سمستر 

 شماره

 

مضمون  نام

 اختیاری
 دیپارتمنت مربوطه تعداد کریدیت کود مضمون

 تعداد ساعات درسی در یک هفته

 مجموع ساعات درسی در سمستر

 مجموع عملی نظری

 32 2  2 تعلیمات اسالمی sL_IS0422 2 (2بالغت ) 1

2 
جهان اسالم )حاضر 

 العالم االسالمی(
sL_iS0427 2 32 2  2 عقیده و فلسفه 

 

 فیصدی بر اساس کریدت تعداد کریدت نوعیت مضمون رهشما

 %2.99 5 اساسی 1

 %7.18 12 تخصصی 2

 %1.2 2 پوهنتو شمول و اختیاری 3

 %1.2 2 کار عملی و منوگراف 4

 

 تعلیمات اسالمی _رشته سمسترپنجم-صنف سوم 

شماره
 

 مضامین
کودنمبر 

 مضمون

نوعیت 

 مضمون

ت
د

داد کری
تع

 

دیپارتمنت 

 مربوطه

موع ساعات مج

 درسی در هفته

ت
ساعا

ع 
جمو

م
 

ی در 
س

در

ستر
سم

شنیازها 
پی

 

 مجموع عملی نظری

 قرآن شناسی 48 3  3 تفسیر 3 تخصصی SL_IS0515 ( )مدارک التنزیل(4تفسیر ) 1

2 
 (صحیح البخاری) 5حدیث 

 )بیوع،سلم،شفعه،رهن واجاره(
SL_IS0506 3 تخصصی 

تعلیمات 

 اسالمی
3  3 48 

 1یثعلوم حد

 )مصطلحات(

 32 2  2 فقه و قانون 2 تخصصی SL_IS0512 (دعوی) 5فقه  3
مبادی فقه 

 )تاریخ التشریع(

4 
( )قیاس،احکام و 3اصول فقه )

 اهلیت(
SL_IS0519 (2اصول فقه ) 32 2  2 فقه و قانون 2 اساسی 
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 2 اساسی SL_IS0528 مقارن ادیان 5
عقیده و 

 فلسفه
 ندارد 32 2  2

6 
ت مدنی در فقه اصول محکما

 اسالمی
SL_IS0529 ندارد 48 3 1 1 فقه و قانون 2 اساسی 

 حقوق مبادی  32 2  2 هنځی حقوقپو  2 تخصصی SL_IS0530 بین الملل عمومیحقوق  7

 ندارد 32 2  2 فقه و قانون 2 تخصصی SL_IS0531 نظریه التزام در فقه و قانون 8

 SL_IS0532 نگارش حقوقی  9
کار 

 عملی
1 

یک کلین

 حقوقی
 ندارد 32 2 1 

 ندارد 32 2  2 فقه وقانون 2 اختیاری SL_IS0533 نظام مالی و بانکداری اسالمی 10

 ..... 352 ..... 21 مجموعه کریدت ها و ساعات درسی در یک سمستر

 

 رشته فقه و قانون پنجملست مضامین اختیاری سمستر 

شماره
 

 کود مضمون نام مضمون اختیاری 
تعداد 

 یتکرید

دیپارتمنت 

 مربوطه

مجموع ساعات درسی در  تعداد ساعات درسی در یک هفته

 مجموع عملی نظری سمستر

1 
نظام مالی و بانکداری 

 اسالمی
SL_IS0533 2 32 2  2 فقه وقانون 

 32 2  2 هنځی حقوقپو  SL_IS0534 2 حقوق تجارت 2

 

 فیصدی بر اساس کریدت تعداد کریدت نوعیت مضمون شماره

 %2.99 5 اساسی 1

 %8.38 14 تخصصی 2

 %0 0 پوهنتو شمول و اختیاری 3

 %1.2 2 کار عملی و منوگراف 4

 

 تعلیمات اسالمی رشته  _سمستر ششم _صنف سوم

شماره
 

 مضامین
کودنمبر 

 مضمون
 نوعیت مضمون

ت
د

داد کری
تع

 

دیپارتمنت 

 مربوطه

مجموع ساعات درسی 

 در هفته

ت
ساعا

ع 
جمو

م
 

ست
سم

ی در 
س

در
 ر

شنیازها
پی

 

 مجموع عملی نظری

1 
( )مدارک 5تفسیر )

 التنزیل(
SL_IS0615 48 3  3 تفسیر 3 تخصصی 

قرآن 

 شناسی
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2 

( )صحیح 6حدیث )

البخاری( 

)خصومات،مظالم،صلح و 

 فتن(

SL_IS0606 3 تخصصی 
تعلیمات 

 اسالمی
3  3 32 

علوم 

( 1حدیث )

 مصطلحات

 32 2  2 تفسیر 2 اساسی SL_IS0635  تفسیراصول  3
قرآن 

 شناسی

4 
اصول التخریج و دراسّه 

 االساتید
SL_IS0636 2 اساسی 

تعلیمات 

 اسالمی
2  2 32 

مبادی 

فقه)تاریخ 

 التشریع(

5 
( )وسایل اثبات 6فقه )

 دعوی(
SL_IS0612 32 2  2 فقه و قانون 2 تخصصی 

اصول فقه 

(3) 

6 
( )ادله 4اصول فقه )

 احتالفی(
SL_IS0619 ندارد 48 2  2 فقه و قانون 2 اساسی 

7 
جزایی  اصول محاکمات

 در فقه
SL_IS0637 ندارد 32 3 1 1 فقه و قانون 2 تخصصی 

 SL_IS0638 روش تحقیق 8
کار عملی و 

 منوگراف
2 

عقیده و 

 فلسفه
 ندارد 48 3 2 1

 SL_IS0639 نگارش حقوقی  9
کار عملی و 

 منوگراف
1 

 کلینیک

 یحقوق
 ندارد 32 2 2 

 2 اختیاری sL_iS0640 ولوژیکریمن 10
فقه و 

 قانون/حقوق
 ندارد 48 3 1 1

  368 ... .... .... 21 مجموعه کریدت ها و ساعات درسی در یک سمستر

 

 رشته فقه و قانون ششملست مضامین اختیاری سمستر 

 شماره

 

 دیپارتمنت مربوطه تعداد کریدیت کود مضمون نام مضمون اختیاری

یک تعداد ساعات درسی در 

 مجموع ساعات درسی در سمستر هفته

 مجموع عملی نظری

 48 3 1 1 فقه و قانون/حقوق sL_iS0640 2 کریمنولوژی 1

 32 2  2 فقه و قانون sL_iS0641 2 حقوق بشر مقایسوی 2

 

 فیصدی بر اساس کریدت تعداد کریدت نوعیت مضمون شماره

 %1.2 4 اساسی 1

 %8.38 14 تخصصی 2

 %1.2 2 شمول و اختیاری پوهنتو 3

 %1.79 3 کار عملی و منوگراف 4
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 تعلیمات اسالمی رشته -سمستر هفتم-صنف چهارم

شماره
 

 مضامین
کودنمبر 

 مضمون

نوعیت 

 مضمون

ت
د

داد کری
تع

 

دیپارتمنت 

 مربوطه

مجموع ساعات درسی 

 در هفته

ت
ساعا

ع 
جمو

م
ستر 

سم
ی در 

س
در

 

شنیازها
پی

 

 مجموع عملی نظری

 علوم قرآن 32 2  2 تفسیر 2 تخصصی SL_IS0715 ( )مختصر ابن کثیر(6فسیر )ت 1

2 
( )سنن تبی داود( )کتاب 7حدیث)

 ایمان،نذور،اقضیه و شهادات(
SL_IS0706 2 تخصصی 

تعلیمات 

 اسالمی
2  2 32 

( 1علوم حدیث)

 مصطلحات

 2 اساسی SL_IS0742 الدفاع عن السنه 3
تعلیمات 

 اسالمی
2  2 32 

( 1یث)علوم حد

 مصطلحات

 32 2  2 فقه و قانون 2 تخصصی SL_IS0712 ( )احکام جنایات(7فقه) 4
مباد ی فقه 

 )تاریخ التشریع(

 32 2  2 فقه و قانون 2 تخصصی SL_IS0743 فقهی یکلقواعد  5
مباد ی فقه 

 )تاریخ التشریع(

 ندارد 48 3  3 فقه و قانون 3 تخصصی Sl_IS0744 علم میراث 6

 32 2  2 فقه و قانون 2 تخصصی SL_IS0745 اءقواعد افت 7
 یکلقواعد 

 فقهی

 ندارد 32 2  2 فقه و قانون 2 تخصصی SL_IS0746 نظریه ملکیت در فقه و قانون 8

 2 اساسی SL_IS0747 اصول دعوت و فن خطابت 9
عقیده و 

 فلسفه
 ندارد 48 3 2 1

 ندارد 32 2  2 تعلیمات اسالمی 2 اختیاری SL_IS0749 صلح و حل منازعات 10

 ... 416 ... 21 مجموعه کریدت ها و ساعات درسی در یک سمستر

 

 رشته فقه و قانون هفتملست مضامین اختیاری سمستر 

 شماره

 

 کود مضمون نام مضمون اختیاری
تعداد 

 کریدیت
 دیپارتمنت مربوطه

تعداد ساعات درسی در یک 

 مجموع ساعات درسی در سمستر هفته

 مجموع عملی نظری

 32 2  2 هنځی حقوقپو  SL_IS0748 2 حقوق اداره 1

 32 2  2 تعلیمات اسالمی SL_IS0749 2 صلح و حل منازعات 2

 

 فیصدی بر اساس کریدت تعداد کریدت نوعیت مضمون شماره

 %2.39 4 اساسی 1
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 %8.98 15 تخصصی 2

 %0 0 پوهنتو شمول و اختیاری 3

 %1.2 2 کار عملی و منوگراف 4

 

 رشته تعلیمات اسالمی _سمستر هشتم _صنف چهارم

شماره
 

 مضامین
کودنمبر 

 مضمون

نوعیت 

 مضمون

ت
د

داد کری
تع

 

دیپارتمنت 

 مربوطه

مجموع ساعات درسی در 

 هفته

ت
ساعا

ع 
جمو

م
ستر 

سم
ی در 

س
در

 

شنیازها
پی

 

 مجموع عملی نظری

 علوم قرآن 32 2  2 تفسیر 2 تخصصی SL_IS0815 ( )مختصر ابن کثیر(7تفسیر ) 1

2 
( )سنن ابی 8حدیث )

 داود()حدود(
SL_IS0806 2 تخصصی 

تعلیمات 

 اسالمی
2  2 32 

( 1علوم حدیث)

 مصطلحات

 32 2  2 فقه و قانون 2 تخصصی SL_IS0812 ( )احکام جنایات(8فقه ) 3
مباد ی فقه 

 )تاریخ التشریع(

4 
روش قانونگذاری در فقه و 

 قانون و معرفی قوانین
SL_IS0850 48 3  1 فقه و قانون 2 اساسی 

مباد ی فقه 

)تاریخ 

/مبادالتشریع(

 ی حقوق

5 
حقوق جزای عمومی در فقه و 

 قانون
SL_IS0851 ندارد 32 2  2 فقه و قانون 2 تخصصی 

فهعقیده و فلس 3 اساسی SL_IS0852 فلسفه اسالمی 6  ندارد 48 3  3 

 ندارد 48 3 1 1 طب 2 اساسی SL_IS0853 طب عدلی 7

 SL_IS0854 کلینیک حقوقی 8

 کار عملی

و 

 مونوگراف

2 
کلینیک 

 حقوقی
 ندارد 64 4 4 

 SL_IS0855 منوگراف 9

 کار عملی

و 

 مونوگراف

2 
دیپارتمنت 

 مربوطه
 ندارد 64 4 4 

 ندارد 32 2  2 فقه و قانون 2 اختیاری SL_IS0856 قضایای فقهی معاصر 10

 ... 352 .... 21 ترمجموعه کریدت ها و ساعات درسی در یک سمس

 

 رشته فقه و قانون هشتملست مضامین اختیاری سمستر 

 کود مضمون نام مضمون اختیاری شماره
تعداد 

 کریدیت
 دیپارتمنت مربوطه

تعداد ساعات درسی در یک 

 هفته

مجموع ساعات درسی در 

 سمستر
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 مجموع عملی نظری 

 32 2  2 فقه و قانون SL_IS0856 2 قضایای فقهی معاصر 1

 32 2  2 فقه و قانون SL_IS0857 2 مقاصد شریعت 2

 

 فیصدی بر اساس کریدت تعداد کریدت نوعیت مضمون شماره

 %1.2 2 اساسی 1

 %8.38 14 تخصصی 2

 %1.2 2 پوهنتو شمول و اختیاری 3

 %1.2 2 کار عملی و منوگراف 4

 

 :مدیریت تدریسی

ده امور مربوط به تدریس استادان و موارد ثبت نام تنظیم کنن شرعیات پوهنځیمدیریت تدریسی 

محصلن تقسیم اوقات درسی، ترتیب نتایج محصلن ... و غیره موارد دیگر اداری و تدریسی این نهاد 

 تحصیلی میباشد. 

  :مین کیفیت برنامهبازنگری و تأ 

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

وردن تغیرات ند امور تدریسی و اداری و بوجود آ نهاد علمی میباشد همواره به برنامه های غرض بازنگری رو 

 از گام های مثمر بشمار میرود.  یمثبت در هر دو بخش در صورت نیاز یک

مین به همین ملحوظ کمیته ها ایجاد گردیده تا امور را پیگیری نمایند مخصوصا کمیته فرعی تض

کیفیت که همواره استادان، کارمندان و امور تدریس و اداری را با استفاده از فورمه های مربوطه هر بخش 

صلح را در جریان قرار داده تحلیل وضعیت ادارات ذیربط و ذی بررسی مینمایند و وظیفه شان است تا بعد از

  به مشکلت رسیده گی و کارکردهای مثبت را دیگر هم تقویت بخشند.

و آمریت های دیپارتمنت ها وظیفه دارند تا امور مربوطه را همواره تحت  پوهنځیبا وجود این ریاست 

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

  :روند گزارش دهی برنامه

ن ه تحلیل آ وری می گردد مسوولین بجمع آ بعد از اینکه اطلعات از همه بخش های مربوطه 

مقتضی تقدیم میدارند غرض اجراات  پوهنځیو شورای علمی  پوهنځیمیپردازند و نتایج مرتبه را به ریاست 
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این ینده را ترتیب و غرض بهبود برنامه اجراات مفید داشته باشند، که تا بر اساس آن پلن ها و برنامه های آ

 ساخته میشود.  پوهنځیسطح مرین و مدیران و بشکل سمستروار در گزارش به شکل ماهوار از طرف آ 

 شرعیات: پوهنځیکمیته های تضمین کیفیت 

، سعی و تلش بخرچ داده پوهنځیغرض ارتقای کیفیت تحصیلی و معیاری سازی تحصیلت درین 

شده تا از طریق ایجاد و فعالیت کمیته های مربوطه تضمین کیفیت برنامه های تحصیلی بوجه احسن 

عبارت اند از کمیته ها تحصیلی این رشته موفقانه به اتمام برسد. این کمیته سامان یافته همه برنامه های 

کمیته نصاب،  کمیته ارتباطات،تضمین کیفیت، کمیته نصاب، کمیته نظم و دسپلین، کمیته فرهنگی،

 .حاناتکمیته اموزش الکترونیک و کمیته امت

 :کمیته فرعی تضمین کیفیت

زیابی مستمر بررسی از پروسۀ تدریس در خصوص تأمین که ارتقای کیفیت مستلزم ار از آنجایی

کیفیت معیاری که در چارچوب ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلت عالی جمهوری اسلمی 

 باشد. انستان تعریف شده است. میافغ

 :پوهنځیکمیتۀ تحقیقات علمی 

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

دیپارتمنت مورد ارزیابی قرار دهند. سند تأییدی کمیتۀ تحقیقات علمی یکی از اسنادی است که علوه بر 

 . ، به آمریت تحقیقات علمی پوهنتون نیز باید ارایه گرددپوهنځیارایۀ آن در شورای علمی 

 :کمیته توسعه نصاب

کند، کمیتۀ نصاب است که برحسب فعالیت می نځیپوههایی که در سطح  ترین کمیتهیکی از مهم

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

یند آن به تجدید، تزئید، تعدیل و به برآدهند تا از میرا مورد بازنگری قرار  پوهنځیهای مربوط به  دیپارتمنت

 یرش برحسب توقعات بازار کار را تدوین و طی مراحل نمایند.روزسازی، نصاب قابل پذ

 :کمیته آموزش الکترونیکی

های تدریسی و  از ابراز تکنالوژی در روند فعالیت مؤثرسازی و استفادۀ  به منظور ترویج، نهادینه

 پوهنځیشود، جزء الینفک تحصیلت عالی محسوب می .آموزشی تحصیلت عالی که در جهان امروز

کمیتۀ اصلی  مدیداین کمیته برحسب لزو  جدی دارد.روی این مسئله تأکید  دعوتپوهنتون  عیاتشر 

 آموزش الکترونیک پوهنتون مکلف بر اجرای وظایف ذیل است:
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 :کمیته نظم و دسپلین

نظم و دسپلین است که نهاد ها را از هم متمایز می سازد چونکه اجرای کار به موقع، مطابق به اصول 

ضع شده و عاری از فساد به پیش میرود. نهاد ها نیازمند نظارت متداوم از چگونگی نظم و دسپلین و قواعد و 

بوده تا هیچ گونه تخلف از طرف هیچ یک از ذیربطان صورت نگیرد و در نتیجه با استفاده از اصل مکافات و 

 مجازات و ضع بهتر شده، متخلفین تادیب گردند. 

  :کمیته امتحانات

ه هایکه امور امتحانات را بخوبی تنظیم کرده شفافیت را در پروسه امتحانات بار می آورد یکی از کمیت

 و با سرعت الزم، تقسیم اوقات منظم و در اوقات مناسب نتایج را اعلن و به ادارات مربوطه ارسال میدارد. 

 و جندر: ورزشیکمیته فرهنگی، 

شنا سازد و فرهنگ اصیل اسلمی و افغانی آ با  نهاد های تحصیلی وظیفه دارند تا اوالد وطن را

فرهنگی، همزمان برای رشد جسمی آنها برنامه های وزرشی را نیز راه اندازی نماید. به همین ملحوظ کمیته 

تدویر گردیده جلسات شانرا همواره طبق تقسیم اوقات دایر  شرعیات پوهنځیدر چوکات ورزشی و جندر 

 مینماید. 

 :کمیته ارتباطات

مور مهم برای نهاد های و تشبثات خصوصی و دولتی یکی از ا سساتامه ها با ادارات، مؤ ن ماهعقد تف

 پوهنځیاکادمیک غرض ارتقای ظرفیت استادان، کارمندان و محصلن میباشد. کمیته فرعی ارتباطات 

 نامه ها میباشد.  مین این امر ایجاد گردیده و در صدد عقد همچون تفاهمشرعیات برای تأ 

 شرعیات: پوهنځی ورد هایآ دست 

  .آنها آمرین تعین و( اسلمی تعلیمات – قانون و فقه) دیپارتمنت  دو ایجاد 

 تحصیلی نصاب طبق و گردید آغاز ش هـ 1311 سال در شرعیات پوهنځی دروس آنکه از پس 

 رشته از یکی در شانرا دروس تخصصی بطور محصلن تا گردید می ایجاد ها دیپارتمنت باید

 . شدند می آغازگر باید( اسلمی تعلیمات – قانون و قهف) های

 .شفاف پروسه یک طی دیپارتمنت هردو برای دائمی استادان استخدام 

 باشد دایمی استاد تن 4 دارای عالی تحصیلت الیحه طبق دیپارتمنت هر میبایست قراریکه 

 یک طریق از که باشدمی دارا را دایمی استادان تعداد این پوهنځی این موجود های دیپارتمنت

 . گردیدند انتخاب رقابتی( سمینار تحریری، امتحان لست، شارت اعلن،) شفاف پروسه

 .شرعیات پوهنځی استادان درسی مفردات و کریکولم ترتیب و تهیه 

 از بعد که میباشد کابل پوهنتون شرعیات پوهنځی کریکولم همانا شرعیات پوهنځی کریکولم 

 در شانرا پالیسی کورس استادان و میگردد تطبیق و واصل هنځیپو  ایجاد هنگام مراحل طی
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 انجام شانرا دروس آن به مطابق نموده ترتیب سمستر هر برای درسی مفردات به مطابقت

 . میدهند

 .آنها کار آغاز و آن مسئولین تعین و فرعی های کمیته ایجاد 

 توسعه استراتیژیک، نپل  امتحانات، کیفیت، تضمین) فرعی های کمیته شرعیات پوهنځی در 

 ،ورزشی و جندر فرهنگی ،یالکترونیک آموزش ،ات علمیتحقیق دسپلین، و نظم نصاب،

 . میبرند پیش به منظم طور شانرا جلسات اوقات تقسیم طبق و داشته فعالیت همواره( ارتباطات

 های دیپارتمنت توسط استادان ارزیابی محصلین توسط استادان تدریس کیفیت ارزیابی 

 پلن و اوقات تقسیم به مطابق همواره محصلین توسط اداره فعالیتهای ارزیابی بوطهمر 

 . میرود پیش به معینه زمان در پوهنځی عملیاتی

 .علمی ی ها سمینار تدویر 

 بیشتر آگاهی غرض اداره طرف از علمی سمینار دو خزانی و بهاری سمسترهای در ساله همه 

 . گردد می ارائه

  .استادان توسط درسی پروگرام طبیقازت دوامدار نظارت 

 و کیفیت تضمین اصلی های کمیته با همآهنگی در کیفیت تضمین فرعی های کمیته 

 . مینمایند نظارت را تدریس موارد همواره مربوطه های دیپارتمنت

 .پوهنځی اسناد  سازی دوسیه و فایلنگ 

 دوسیه ها ارتمنتدیپ و پوهنځی سطح در موجود های فعالیت سازی مستند و اصول طبق 

 . اند گردیده سازی

 .خارجی و داخلی علمی های درکنفرانس اشتراک 

 در را علمی های سمینار استادان و محصلن ظرفیت ارتقای غرض شرعیات پوهنځی همواره 

 موسسات و ها پوهنتون در که علمی سمینارهای در ضمنا و مینماید دایر مختلف موضوعات

 .ورزند یم اشتراک میگردند دایر دیگر

 پیشرفت محصالن: 

 شرعیات پوهنځیپیشرفت محصلن جدول 

 دیپارتمنت ها شماره

 1344سال  1400سال 

 ملحظات
تعداد و 

فیصدی جذب 

 محصلن

تعداد و 

فیصدی 

 فارغان

تعداد و 

فیصدی جذب 

 محصلن

تعداد و 

فیصدی 

 فارغان

   31 79 52 75 فقه و قانون 1

  25 0 44 0 تعلیمات اسلمی 2
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جذب شده فارغ شده Column1

  31 74 64 75 مجموع
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Chart Title

فارغان فارغان جذب شده Column1

 شرعیات  در ارگان های  دولتی و غیر دولتی پوهنځیمعلومات در مورد  فارغان استخدام شده 

 شرعیات پوهنځیجدول فارغان استخدام شده  

 دیپارتمنت ها شماره

 1397سال  1398سال 

تعداد و فیصدی  ملحظات

 فارغان

تعداد و فیصدی 

فارغان جذب 

 شده

صدی تعداد و فی

 فارغان

تعداد و فیصدی 

فارغان جذب 

 شده

  14 43 12 22 فقه و قانون 1

  26 64 20 44 تعلیمات اسلمی 2

  45 107 32 66 مجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1400و  1344شرعیات درسالهای  پوهنځیگراف در مورد استخدام فارغان 
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 :پوهنځیتحصیلی زیربنای 

 ی تحصیلی ماستر و دکتور. به سویه هااستادان  مجرب و توانا  -1

 . LCDصنوف درسی با تجهیزات  الکترونیکی از قبیل پروجکتور ها ،  -2

 

 کتابخانه مجهز با کتب مسلکی.  -3

 

 صالون کنفرانس ها.  -4
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 میدان های ورزشی. -5

 

 صحن باز و سبز.  -6

 

 

 

 

 کلینیک صحی.  
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 ترانسپورتیشن. -7

 

 پرسونل امنیتی.  -1

  

 


