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 دیپلامسی -معرفی آمر دیپارمتنت اداری 

 
 نام: محمدتقی پیمان 

 تخلص: پیمان

 دیپلماسی  -موقف: آمر دیپارتمنت اداری

 1731تاریخ تولد: 

 سوابق تحصیلی .الف

   لیسانس علوم سیاسی از پوهنتون هرات .1

 سینا گاه ابن ماستری علوم سیاسی از دانش .2

 سوابق آموزشی  .ب

 تدریس در نهادهای اکادمیک  ةسه سال سابق .1

 یک سال به صفت معاون علمی پوهنتون حکمت  .2

 

 دیپلماسی  -معرفی دیپارتمنت اداری

زمان با تأسییس ایین    حقوق و علوم سیاسی هم پوهنځیدیپلماسی در چوکات  -دیپارتمنت اداری

دیپلماسی پوهنحی حقوق و علیوم   -دیپارتمنت اداری ةشد تعیین اهدافپوهنحی ایجاد گردیده است. 

الملی،، سیاسیت    های علوم سیاسیی، روابیب بیین    یی در عرصه کادرهای مسلکی و حرفه ةسیاسی تربی

و ابزارهای آن جهت تأمین منافع ملی کشور است، محصالن ایین دیپارتمنیت بعید از پاییان     خارجی 

تحصییلی شیان بیه کیار گماشیته       ةهشت سمستر و چهار سال تحصیلی در نهادهای مرتبب بیا رشیت  

 شوند.  می

 

 (Visionدیدگاه )

د، رسیالت  های علمی موجیو  گیری از ظرفیت دیپلماسی در تالش است با بهره -دیپارتمنت اداری

نمودن بستر مناسب، به منظور تولید کادر پویا، تدریس معیاری، تولید دانیش و   فراهم ةخود را در زمین

های مؤثری را جهت ایجاد تغییر، تحول و ارتقا در کیفیت تدریس، ارتقای  انجام تحقیق ادا نموده، گام

 و سیاسی در کشور بردارد.  های اجتماعی طرح و برنامه جهت مهار چالش ةظرفیت کادر علمی، ارائ
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 پوهنتون غالِب هراتحقوق و علوم سیاسی پوهنځی دیپلامسی  –اداری  دیپارمتنت کتالک

 

 

هایپویاداراندیشهطالیه  غالب 

 (Mission)  رسالت /مأموریت

نماید از طریق بهبیود کیفییت تیدریس، ارتقیای ظرفییت       دیپلماسی تالش می -دیپارتمنت اداری

دیپلماسی  - بود کادر اداری کم ةکادرعلمی، تأمین نیازهای علمی و پژوهش، خالهای موجود در زمین

نمایید در راسیتای تحقییق و     در سطح کشور را از طریق تولید کادر متخصص رفع نموده و سعی میی 

هیای مناسیبی را    حی،  های سیاسی و اجتمیاعی موجیود در کشیور، راه    پژوهش ضمن شناسایی چالش

 نهاد نماید.  پیش

 

 اهداف

 الف. اهداف کلی 
درهای علمیی  طریق مشارکت در تربیة کاگیری فعال در پروسة تولید دانش سیاسی از  سهم .1

 ، روز افغانستان؛  متخصص و آگاه با مسائ
هیای   نمیودن برنامیه   هیا بیه منظیور سیپری     ارتقای سطح دانش استادان از طریق اعزام آن .2

 مدت )ماستری و دکترا(؛  مدت و بلند کوتاه
های آموزشی برای اسیتادان   ساختن اجرای سیستم کریدیت به منظور ایجاد سهولت نهادینه .7

 ها؛  و محصالن و از این طریق ارتقای سطح دانش مسلکی آن
افغانستان و معیارهیای   ةساختن کاریکولم و مفردات درسی مبتنی بر مقتضیات جامع معیاری .0

 شدة جهانی؛  پذیرفته
ساختن علیم سیاسیت و    سیاسی به منظور کاربُردی های کاری در زمینة گسترش فعالیت هم .5

 که فراروی جامعه قرار دارد؛  یی های سیاسی ساختن محصالن با چالش آشنا
المل، به منظیور   علمی در حوزة علوم سیاسی و روابب بین های اندازی سمینارها و کارگاه راه .6

 ارتقای سطح دانش استادان و محصالن؛ 
 ،های تحقیقات علمی توسب استادان و محصیالن  رای پروژهاندازی و اج تالش در جهت راه .3

کیاربُردی   -های سیاسی ح، راه ةسیاسی و ارائ -شناسی معضالت اجتماعی به منظور چالش

 ؛ هدر این زمین
دهیی سیاسیی،    های آگیاهی  کاری در تعمیم حاکمیت قانون از طریق مشارکت در برنامه هم .8

 . نهادهای مربوط های الزم به مشورهارتقای ظرفیت و ارائه 
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پوهنتون غالِب حقوق و علوم سیاسی پوهنځی دیپلامسی  –دیپارمتنت اداری کتالک 

 هرات

 

هایپویاداراندیشهغالب،طالیه  

 غالب

 هداف فرعی. اب
کیه   نحیوی  ساختن کاریکولم و مفردات درسی به طور مستمر، به توجه به انکشاف و معیاری .1

گیاه غالیب و هیم نیازهیای      گوی نیازهای اکادمییک و علمیی در داخی، دانیش     بتواند پاسخ

 شده در خارج از تحصیالت عالی باشد؛  مطرح
هیای   نمیودن و اسیتفاده از شییوه    گزین تمرکز بر جای خدمات آموزشی با ةبهبود کیفیت ارائ .2

 های اکادمیک محصالن؛  جدید تدریس و توجه مزید بر فعالیت
سیاسیی   -رسی به عدالت از طریق طرح یک سیستم آموزش عیالی حقیوقی   افزایش دست .7

کشور، نیازهیای جامعیه و معیارهیای     عالی، با درنظرداشت قوانین نافذة کاربُردی با کیفیت

 ؛ جهانی
مشارکت در سیستم اعتباردهی و تضمین کیفیت و اجرای آن در راستای حصول اطمینان از  .0

 شده؛  های ارائه تحقیقی و مفیدیت برنامه -کیفیت تحصیلی
مندسازی دیپارتمنت و اعضیای کیادر علمیی در     آوری تسهیالت الزم به منظور توان فراهم .5

 سی؛ حقوقی و سیا -های تحقیقاتی علمی جهت انجام پژوهش
 سازی؛  ساختن و ارتقای ظرفیت دیپارتمنت، تحقیقات علمی و شبیه مدرنیزه .6
تالش در جهت رشید کیادر علمیی و کارمنیدان اداری تحصییالت عیالی از طرییق ارائیة          .3

مدت، بازدییدهای متقابی، و ایجیاد فرهنی       های کوتاه های تحصیلی باالتر، کورس فرصت

 آموختن مداوم؛ 
توجه به تدوین کاریکولم و مفردات درسی به منظور ایجاد برنامة ماستری در جرییان پین     .8

 سال آینده؛ 
های کاریابی در نهادهیای   اندازی برنامه آوری زمینة اشتغال برای فارغان از طریق راه فراهم .9

 دولتی و غیردولتی.  

 

 (Opportunitiesها )فرصت
جملیه   در آن میزان سیواد بسییار پیایین اسیت، هیرات از     است که  ی افغانستان از جمله کشورهایی

 میزان تقاضا به تحصیالت عالی باالتر از جای دیگر است؛ ،است که بعد از کاب، یشهرهای
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 پوهنتون غالِب هراتحقوق و علوم سیاسی پوهنځی دیپلامسی  –اداری  دیپارمتنت کتالک

 

 

هایپویاداراندیشهطالیه  غالب 

المللی و اعزام استادان جهت تحصییالت  های بینگاه های مشترک با دانشنامهی موجودیت تفاهم

 تکمیلی؛

 المللی؛بین ةفغانستان و جامعی حمایت از تحصیالت عالی توسب دولت ا

 ساالری؛ ی حمایت از نهادهای عدلی و قضایی و اص، شایسته

 ةژیک پوهنتیون غالیب و اهیداف انکشیافی دولیت افغانسیتان در حیوز       ییی اهیداف پیالن اسیترات    

 داری خوب. حکومت

 

 های علمیبرنامه
ژی پوهنتون غالب ترتیب یو استرات پوهنځیژی یهای علمی این دیپارتمنت بر اساس استراتبرنامه

 گردد:زیر انجام می گونةها به که در آن فعالیت است،گردد. این برنامه شام، سه حوزه می

  

 الف. تحقیق

جامعه از لحاظ حقوقی مشکالت بسیار زیادی دارند. این دیپارتمنت با توجه به مشکالت اساسیی  

ید. بیدین منظیور   ها پیدا نماعلمی را برای آنهای ح،تا با استفاده از دانش راه ،جامعه در تالش است

های نظری و میدانی برای رسیدن به این هدف این دیپارتمنت از طریق تدوین کتاب، مقاله و تحقیق

و در خصیو  کیاهش مشیکالت جامعیه کمیک       یابید  دست میی گیرد، به این هدف که صورت می

که مقیاالت از ایین    ،ه غالب وجود داردگا پژوهشی در دانش -علمی  ةله مجلأنماید. برای این مس می

طور در خصو  تیألیف کتیب،    المللی منتشر خواهد شد. همینهای داخلی و بینطریق و سایر ژورنال

هیا بیه نشیر و چیاپ      که این مهیم از طرییق آن   ،و مرکز انتشارات وجود دارد ریاست تحقیقات علمی

 رسد.  می

 

 ب. تدریس

گی نصاب، میزان  هگون هکه شام، موضوعاتی از قبی، چ ،است این دیپارتمنت تدریس ةبرنام دومین

میی  یگردد. از لحاظ استادان این دیپارتمنت دارای کادرهیای دا توانایی استادان و خدمات آموزشی می

کتیر و بقییه ماسیتر انید. از لحیاظ آموزشیی خیدمات الزم در اختییار         نفر آن د که به تعداد سه ،است

 گردد. خدمات آموزشی ارائه می ،گرفته و بر مبنای امکانات موجودجویان و استادان قرار  دانش
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پوهنتون غالِب حقوق و علوم سیاسی پوهنځی دیپلامسی  –دیپارمتنت اداری کتالک 

 هرات

 

هایپویاداراندیشهغالب،طالیه  

 غالب

 ج. ترویج دانش

مشیکالت   ییی  هتروی  دانش اسیت. هیر جامعی    ،های مهم و اساسی این دیپارتمنتیکی از برنامه

جویان دست به اقیدامات   که استادان و دانش ،یابداما این مشکالت زمانی کاهشی می ؛خودش را دارد

د. این دیپارتمنت در تالش اسیت تیا مقیاالت معتبیری را در مجیالت داخلیی و معتبیر        نپژوهشی بزن

 گان قرار دهد. هرس هم تا از این طریق دانش حقوقی را در دست ،( به چاپ برساندISIالمللی ) بین

  

  نکات قوت و ضعف

 (Strengthsها )الف. قوت
 حداکثر دکترا؛ ةداشتن استادان کادر به سوی .1
 امکانات زیربنایی مناسب؛داشتن  .2
 برخورداری از تحقیقات مؤثر در تروی  دانش؛ .7
 کاران دیپارتمنت؛ کاری خوب میان هم هم ةروحی .0
 های منظم ساالنه و سمستروار.برخورداری از پالن .5
 

 (Weaknessesها )ب. ضعف
 مجهز تخصصی؛ ةخان عدم برخورداری از یک کتاب .1
 می؛یو دا یی نداشتن یک مرکز آموزشی حرفه .2
 جویان؛ کمبود فضای کافی برای تحقیق و مطالعات استادان و دانش .7

 

  دیپلوماسی  -  اداریآمر الیحة وظایف 

 آمر دیپارتمنت  عنوان وظیفه:

 مربوط   پوهنځییس ئر  مقابل: مسؤول در

 صنوف مربوط استادان  افراد تحت پوشش:

 شرح وظایف

 ؛شناسی بندی به حاضری و وقت یپا. 1

 ؛پوهنتوننمودن تمام مقررات و لوایح کاری  مراعات. 2
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هایپویاداراندیشهطالیه  غالب 

 ؛کاران و هم استادان، محصالنصمیمانه با  مندی و برخورد داشتن حوصله. 7

 ؛برای تدریس  مواد درسی مضمون مربوطبررسی و ارزیابی . 0

 ؛تهیه شده استبرای محصالن که  ،استادان های نامه درس ییدأمالحظه و ت. 5

 ؛شده از جانب استادان تهیه میدانیی عملی و ها نمود کار هرَ ةمالحظ. 6

 ؛محصالن میدانیهای عملی و  نظارت از کار. 3

 میدانی؛گیری و اشتراک فعال محصالن در کارهای  اخذ گزارش از سهم. 8

 ؛استادان دیپارتمنت مربوطوار  و نظارت از پالن درسی ساعت مالحظه. 9

 ؛اکادمیک هایمعیاربه وار، سمستر وار و ساالنه مطابق  های کاری ماه داشتن پالن. 14

 ؛پوهنځیوار، سمستروار و ساالنه به ریاست  وار، ماه های هفته گزارش ةارائ. 11

 هیای کیفیت در تطبییق معیار  ارتقای ةو کمیت پوهنځیکاری با ریاست  گیری فعال و هم سهم. 12

 ؛کیفیت یارتقا

 ؛های صنوف مربوط اوقات درسی سمستر تنظیم تقسیم. 17

 ؛رسانی کریکولم درسی مضامین مربوط روز بازنگری و به  . 10

 ؛پوهنځیو ضرورت  شده تنظیم اوقات مطابق تقسیماستادان دروس نظری و عملی بر  تنظار. 15

 ؛های اکادمیک استادان فعالیت هایسپردن وظایف الزم به استادان مطابق معیار. 16

اکادمیک استادان و دادن مشوره به ایشان برای تکمی، سیاعات کیاری   های  فعالیت ةمحاسب .13

 ؛شان وار هفته

 ؛گی کادر علمی هشایست های اکادمیک و توزیع مضامین مطابق معیار .18

 ؛کتاب حاضری آن در ةو مالحظ  ساعات مربوط در استادانکنترول حاضری . 19

 ؛تحصیالت عالیعلمی مطابق قانون  اعضای کادر کاری با سایر هم. 24

 در نظیر  منیدان و ابیراز   دانیش  علمی و سایر های علمی اعضای کادر و کنفرانس ارزیابی آثار. 21

 ؛ها رابطه به آن

کننیده مطیابق    ران و ییا اشیتراک   اننیده، سیخن  دمحاف، علمی منحیی  گر  اشتراک فعال در. 22

 ؛صالحیت اکادمیک

 ؛دیپارتمنتبری منظم جلسات آمریت  هگزاری و رَبر. 27

 ؛پوهنتون  و پوهنځیهای  ها، مجالس و شورا اشتراک فعال در کمیته. 20
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پوهنتون غالِب حقوق و علوم سیاسی پوهنځی دیپلامسی  –دیپارمتنت اداری کتالک 

 هرات

 

هایپویاداراندیشهغالب،طالیه  

 غالب

 ؛و تدریسی انکشاف علمی منظور و پوهنتون به پوهنځی گیری مسؤوالنه در بهبود امور سهم. 25

 ؛وی ههای کاری و وظیف اختصاصی و کسب مهارت ةویژه در رشت به ،علمی خود ةارتقای سوی. 26

رد تحقیقات علمی مطیابق  بُ های درسی، ممد درسی و پیش لیف کتابأاستادان برای تتشویق . 23

 ؛های علمی صالحیت

هیای   کاری با اسیتادان در فعالییت   تر دروس و هم به نةسازی زمی تشویق استادان برای فراهم. 28

 ؛درسی، اجتماعی و فرهنگی پوهنتون

 ؛امتحانات پوهنتوننظارت از  ةپروس اشتراک در. 29

های معنوی و مادی پوهنتون  داشته ل مواد درسی و سایر حفظ اسرار اداره و جلوگیری از انتقا. 74

 ؛های دیگر به افراد و نهاد

 ؛های کارمندان پوهنتون مکلفیت مراعات تمام مواد شام، وجایب و. 71

 ؛نظارت از نظم و دسپلین صنوف درسی به خاطر کیفیت درسی. 72

صالح در مطابقت به قیوانین و مقیررات    از سوی مقامات ذی شده سپردهوظایف  اجرای سایر. 77

 پوهنتون.

  

 

 



     8

 

 پوهنتون غالِب هراتحقوق و علوم سیاسی پوهنځی دیپلامسی  –اداری  دیپارمتنت کتالک

 

 

هایپویاداراندیشهطالیه  غالب 

 دیپلماسی -اداریدیپارتمنت  تشکیالتی نمودار

 

 دیپلماسی -اداریدیپارتمنت  فرعی در سطح هایکمیته 

 باشد:  می زیرکه قرار  ،فرعی ایجاد گردیده است ةدیپلماسی چهار کمیت -در دیپارتمنت اداری

 

 یعلم قاتیتحق ةتیکم

 قیی بیا تطب  هیرات  حقوق و علوم سیاسی پوهنتیون غالیبِ   پوهنځیدیپلماسی  -دیپارتمنت اداری

باشد. از  قیفرهن  تحق  یترو تازِ شیپ تا ستا در تالش آن یعال التیوزارت تحص قاتیتحق یسیپال

 ،یبیه غنامنید   ، منجررود میشمار  جامعه به کی یها بخش نیتر از مهم تیکه آموزش و ترب ییجا آن

لذا  ؛دهد یو سعادت سوق م تیفقوم یسو بهو مردم را  گردد یآن م گرید یها بخش رفت شیو پ یترق

 گریآموزش، پژوهش و د  یمرکز ترو ،یآموزش یها کانون ریدر کنار سا تااست  مصمم دیپارتمنت نیا

 باشد.  یقیو تحق یعلم یها تیفعال
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پوهنتون غالِب حقوق و علوم سیاسی پوهنځی دیپلامسی  –دیپارمتنت اداری کتالک 

 هرات

 

هایپویاداراندیشهغالب،طالیه  

 غالب

  کولمیراک ةتوسع ةتیکم

اصیالح و   ،یبیه منظیور بیازنگر   دیپلماسیی   -دیپارتمنیت اداری در سطح  کولمیراک ةتوسع ةتیکم

 . است دهیگرد ،یتشک کولمیراجهت بهبود و انکشاف ک یعلم ینهادها شیپ

 

 ها پالن قیو نظارت بر تطب کیژیپالن استرات ةتیکم

موجیود بیر سیر راه     هیای  چیالش  افتیمطروحه و در های پالن قینظارت از تطب یبرا تهیکم نیا

 .است دهیگرد ،یتشکدیپلماسی  -دیپارتمنت اداریدر سطح  ها پالن نیا قیتطب

 

 تضمین کیفیت  ةتیکم

و طبق  ،است دهیگرد ،یتشکدیپلماسی  - اداریدیپارتمنت در سطح کیفیت  نیتضم یفرع ةتیکم

 بخشد. یتداوم م شیبه کار خو تیفیک تضمین یعموم ةکمیت ةژیشده و طرزالعم، و یطراح ةبرنام
 دیپلماسی -می دیپارتمنت ادارییاستادان دا

 رشته تحصیلی سویه تحصیلی نام و تخلص

 شناسی سیاسی جامعه دکتری عتیق اهلل قناعی

 الملل روابط بین ماستری سیدکبیر حسینی

 الملل روابط بین دکتری ای محمدطاهر تنزه

 اداره و پالیسی عامه ماستری عبداهلل حسینی

 الملل روابط بین ماستری محمدتقی پیمان
 

دیپلماسی -استادان قراردادی دیپارتمنت اداری  

 اداره عامه ماستری محمدغوث فرهان

 حقوق جزا ماستری عبدالحق صدیقی

 روابط بین الملل دکتری جواد امیری
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 پوهنتون غالِب هراتحقوق و علوم سیاسی پوهنځی دیپلامسی  –اداری  دیپارمتنت کتالک

 

 

هایپویاداراندیشهطالیه  غالب 

 کاریکلومل دیپارمتنت اداری ـ دیپلامسی 

 نیازها درسی و پیش مضامینمشخصات 
دیپلماسی  -سمستر اول اداری   

دکُ مضامین ش تیتعداد کرید نوع مضمون   
ساعات درسی 
 در سمستر

نیاز پیش  

1حقوق علم  مبادی  1  LA101 ندارد 72 2 اساسی 

شناسی مبانی جامعه 2  LA102 ندارد 72 2 اساسی 

1مبانی علم سیاست  7  LA103 ندارد 72 2 اساسی 

1المللی  بین های سازمان 0  LA104 ندارد 72 2 اساسی 

1اساسات حقوق اسالم  5  LA105 ندارد 72 2 اساسی 

علم اقتصاد مبانی 6  LA106 ندارد 72 2 اساسی 

1ثقافت اسالمی  3  LA107 ندارد 16 1 پوهنتون شمول 

1انگلیسی زبان 8  LA108 ندارد 72 2 پوهنتون شمول 

)دستور زبان( 1زبان دری   9  LA109 
 72 2 اختیاری

 ندارد

 ندارد LA145 کمپیوتر 14

ها وتیمجموع کرید  232 13 یک سمستر ساعات درسی در 

%31 مضامین اساسی  

شمول مضامین اختیاری و پوهنتون  29%  
 

دیپلماسی -اداری سمستر دوم   

دکُ مضامین ش  نوع مضمون 
تعداد 
کرید
تی  

ساعات درسی 
 در سمستر

نیاز پیش  

2علم حقوق  دیمبا 1  LA201 1 مبادی علم حقوق 72 2 اساسی  

جهان سیاسی تاریخ 2  LA210 ندارد 72 2 اساسی 

2مبانی علم سیاست  7  LA203 1مبانی علم سیاست  72 2 اساسی  

2المللی  بین های سازمان 0  LA204 1المللی  بین های سازمان 72 2 اساسی  

2اساسات حقوق اسالم  5  LA205 1اساسات حقوق اسالم  72 2 اساسی  

2ثقافت اسالمی  6  LA207 شمول پوهنتون  ندارد 16 1 

2انگلیسی زبان  3  LA208 شمول پوهنتون  ندارد 72 2 

افغانستان تاریخ معاصر 8  LA211 شمول پوهنتون  ندارد 72 2 

)نگارش و ویرایش 2زبان دری  9 ) LA209 
 72 2 اختیاری

 ندارد

 ندارد LA246 حقوق محیب زیست 14

ها وتیمجموع کرید  232 13 یک سمستر ساعات درسی در 
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پوهنتون غالِب حقوق و علوم سیاسی پوهنځی دیپلامسی  –دیپارمتنت اداری کتالک 

 هرات

 

هایپویاداراندیشهغالب،طالیه  

 غالب

%59 مضامین اساسی  

%01 مضامین اختیاری و پوهنتون شمول  
 

دیپلماسی -سمستر سوم اداری   

دکُ مضامین ش  نوع مضمون 
تعداد 
تیکرید  

درسی  ساعات
 در سمستر

نیاز پیش  

1حقوق جزای عمومی  1  LA312 2 و 1 حقوقمبادی علم  72 2 اساسی  

1حقوق وجایب  2  LA313 2 و 1 حقوقمبادی علم  72 2 اساسی  

1حقوق مالی  7  LA314 2 و 1 حقوقمبادی علم  72 2 اساسی  

1حقوق اساسی  0  LA315 2 و 1 حقوقمبادی علم  72 2 اساسی  

2 و 1 حقوقمبادی علم  72 2 اساسی LA316 حقوق کار 5  

7ثقافت اسالمی  6  LA307 ندارد 16 1 پوهنتون شمول 

2 و 1 مبانی علم سیاست 72 2 اساسی LA317  1های سیاسی  اندیشه 3  

 ندارد 72 2 اساسی LA318 روش تحقیق 8

)متون نظم و  7زبان دری  9
  LA309 نثر(

 اختیاری
 
2 

 
72 

 ندارد

طف،حقوق  14  LA347 ندارد 

ها وتیمجموع کرید  232 13 یک سمستر ساعات درسی در 

% 87 مضامین اساسی  

شمول مضامین اختیاری و پوهنتون  13%  
 

دیپلماسی -سمستر چهارم اداری   

دکُ مضامین ش  
نوع 
 مضمون

تعداد 
تیکرید  

ساعات درسی 
 در سمستر

نیاز پیش  

2حقوق جزای عمومی  1  LA412 1 عمومیحقوق جزای  60 0 اساسی  

حقوقی معاصر های  سیستم 2  LA419 2 و 1 حقوقمبادی علم  72 2 اساسی  

2حقوق وجایب  7  LA413 1 حقوق وجایب 72 2 اساسی  

2حقوق مالی  0  LA414 1 حقوق مالی 72 2 اساسی  

2حقوق اساسی  5  LA415 1حقوق اساسی  72 2 اساسی  

0 اسالمی ثقافت 6  LA407 شمول پوهنتون  ندارد 16 1 

2های سیاسی اندیشه 3  LA417 1های سیاسی اندیشه 72 2 اساسی  

8 
ترمینولوژی سیاسی و 
 ندارد 72 2 اساسی LA420 انگلیسیحقوقی به زبان 

ها وتیمجموع کرید   232 13 یک سمستر ساعات درسی در 

%95 مضامین اساسی  

شمول مضامین پوهنتون  5%  
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 پوهنتون غالِب هراتحقوق و علوم سیاسی پوهنځی دیپلامسی  –اداری  دیپارمتنت کتالک

 

 

هایپویاداراندیشهطالیه  غالب 

ها وتیمجموع کرید چهار سمستر ساعات درسی در   68 1488 
 

دیپلماسی -سمستر پنجم اداری   

دکُ مضامین ش  نوع مضمون 
تعداد 
تیکرید  

ساعات درسی در 
 سمستر

نیاز پیش  

1المل، عمومی  حقوق بین 1  LA521 72 2 تخصصی 
 و 1 حقوقمبادی علم 
2 

 ندارد 72 2 تخصصی LA522 جهانی شدن 2

المل، تاریخ روابب بین 7  LA523 ندارد 08 7 تخصصی 

 ندارد 72 2 تخصصی LA524 جغرافیای سیاسی 0

 ندارد 72 2 تخصصی LA525 مبانی اندیشه سیاسی در اسالم 5

5ثقافت اسالمی  6  LA507 شمول پوهنتون  ندارد 16 1 

7سیاسی های اندیشه 3  LA517 2و1های سیاسی  اندیشه 72 2 تخصصی  

شناسی سیاسی جامعه 8  LA526 شناسی جامعهمبانی  08 7 تخصصی  

ها وتیمجموع کرید   232 13 یک سمستر ساعات درسی در 

%95 مضامین تخصصی  

شمول مضامین پوهنتون  5%  

 

دیپلماسی -سمستر ششم اداری   

دکُ مضامین ش  
نوع 
 مضمون

تعداد 
تیکرید  

ساعات درسی در 
 سمستر

نیاز پیش  

2المل، عمومی  حقوق بین 1  LA621 72 2 تخصصی 
المل،  حقوق بین
1 عمومی  

 ندارد 72 2 تخصصی LA627 مدیریت اداره و 2

1المل،  اصول روابب بین 7  LA628 72 2 تخصصی 
تاریخ روابب 

المل، بین  

یتخصص LA629 مسائ، نظامی و استراتژیک معاصر 0  ندارد 08 7 

های سیاسی در اسالم اندیشه 5  LA630 ندارد 72 2 تخصصی 

بزرگ  های خارجی قدرت  سیاست 6  LA631 ندارد 08 7 تخصصی 

 ندارد 72 2 تخصصی LA632 مسائ، سیاسی اقتصادی جهان سوم 3

6ثقافت اسالمی  8  LA607 
 نپوهنتو
 شمول

 ندارد 16 1

ها وتیمجموع کرید   232 13 یک سمستر ساعات درسی در 

%95 مضامین تخصصی  

شمول مضامین پوهنتون  5%  
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پوهنتون غالِب حقوق و علوم سیاسی پوهنځی دیپلامسی  –دیپارمتنت اداری کتالک 

 هرات

 

هایپویاداراندیشهغالب،طالیه  

 غالب

دیپلماسی -سمستر هفتم اداری   

دکُ مضامین ش  
نوع 
 مضمون

تعداد 
تیکرید  

ساعات درسی در 
 سمستر

نیاز پیش  

 ندارد 72 2 تخصصی LA733 تئوری های انقالب 1

2 
المل، خصوصی  حقوق بین

1 
LA734 72 2 تخصصی 

 1 حقوقمبادی علم 
2 و  

7 
سیاست و حکومت در 

 ندارد 72 2 تخصصی LA735 آمریکا

1حقوق اداری  0  LA736 اداره و مدیرت 72 2 تخصصی 

5 
 حقوق دیپلوماتیک و

 قنسولی
LD737 72 2 تخصصی 

 1 حقوقمبادی علم 
2 و  

2المل،  اصول روابب بین 6  LA728 72 2 تخصصی 
المل، و  تاریخ روابب بین
1المل، اصول روابب بین  

3ثقافت اسالمی  3  LA707 شمول پوهنتون  ندارد 16 1 

های اسالمی معاصر جنبش 8  LA738 ندارد 72 2 تخصصی 

 ندارد 72 2 تخصصی LA739 حقوق بشر 9

ها وتیمجموع کرید   232 13 یک سمستر ساعات درسی در 

%95 مضامین تخصصی  

%5 مضامین پوهنتون شمول  

 

دیپلماسی -سمستر هشتم اداری   

دکُ مضامین ش  نوع مضمون 
تعداد 
تیکرید  

درسی  ساعات
 در سمستر

نیاز پیش  

 ندارد 08 2 تخصصی LA840 امنیت بین المل، 1

2 
المل،  حقوق بین
2خصوصی  

LA834 72 2 تخصصی 
 المل، بین حقوق

1خصوصی  

اقتصاد مبانی علم 72 2 تخصصی LA841 اقتصاد سیاسی 7  

2حقوق اداری  0  LA836 72 2 تخصصی 
حقوق اداره و مدیریت و 
1 اداری  

سیاسی جهان مسائ، 5  LA842 ندارد 72 2 تخصصی 

6 
و دگرگونی  نوسازی

 سیاسی
LA843 ندارد 72 2 تخصصی 

8ثقافت اسالمی  3  LA807 شمول پوهنتون  ندارد 16 1 

 روش تحقیق 60 0 مونوگراف LA844 مونوگراف 8

ها وتیمجموع کرید   232 13 یک سمستر ساعات درسی در 
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 پوهنتون غالِب هراتحقوق و علوم سیاسی پوهنځی دیپلامسی  –اداری  دیپارمتنت کتالک

 

 

هایپویاداراندیشهطالیه  غالب 

%32 مضامین تخصصی  

شمولمضامین پوهنتون   5%  

%27 مونوگراف  

ها وتیمجموع کرید در چهار سمسترساعات درسی    68 1488  

 

 


