
 دیپارتمنت قضایی ـ سارنوالی

 غایت. است گردیده ایجاد یځپوهن این تأسیس با زمان هم سیاسی علوم و حقوق یځسارنوالی در چوكات پوهن -دیپارتمنت قضایی 
 قضایی، های؛ عرصه در یی حرفه و مسلکی های كادر تربیة سیاسی علوم و حقوق یځسارنوالی( پوهن -شدة دیپارتمنت )قضایی تعیین
 .است كشور در دفاع وكالت و  یابی جرم  عدلی،

  دیدگاه

در سطح ملی، در راستای  برتر گاه جای كسب منظور به هرات، غالب پوهنتون سیاسی علوم و حقوق یځسارنوالی پوهن -دیپارتمنت قضایی 
های قضایی،  كوشد تا كادرهای متخصص، متعهد و كارآمد در حوزه های عمومی، توسعة نظم حقوقی و تأمین عدالت انسانی، می ارتقای آگاهی

 سارنوالی، وكالت دفاع، داوری و مشاور حقوقی به جامعه تقدیم نماید.

  مأموریت

گیری از منابع  و علوم سیاسی پوهنتون غالب هرات، از طریق تدریس و تحقیق با بهره حقوق یځسارنوالی پوهن -دیپارتمنت قضایی 
كوشد تا خدمات حقوقی و مشاوره را در سطح ملی ارائه نماید، تا در رشد و توسعة نظم حقوقی كشور، اشتراک مؤثر در مدیریت  داشته، می دست

 د، سهم فعال خود را ادا كند.های حقوقی برای اقشار نیازمن نظام عدلی و قضایی و مساعدت

 هدف کلی

 كلی هدف آینده  سال  پنج مأموریت و دیدگاه گرفتن نظر در با و غالب پوهنتون  و یځسارنوالی به تأسی از استراتیژی پوهن -دیپارتمنت قضایی 
  :از است  عبارت دیپارتمنت این

 قی در جامعه به منظور حصول برتری مستمر و پایدار.های آموزشی، تحقیقی و ترویج دانش حقو بردن ظرفیت افزایش و باال

 اهداف فرعی

 دنبال حصول برتری مستمر و پایدار در امر پژوهش و ترویج دانش است؛ در حوزة تحقیق، این دیپارتمنت به

 های آموزشی كیفی؛ یابی به تفوق و تعالی در تدریس از طریق اجرای برنامه در حوزة تدریس، دست 

 نیازهای حقوقی جامعه از طریق ترویج دانش؛ساختن  بر طرف 

 جذب رضایت مالکان از طریق ارائة خدمات آموزشی و پژوهشی؛ 

 تربیت كادر علمی و نیروی بشری برای نهادهای عدلی و قضایی برای جامعه و گسترش دانش حقوقی؛ 

 های حقوقی به اقشار نیازمند؛ توسعه و تقویت نظم حقوقی كشور و ارائة مساعدت 



ـ حقوقی و ارائة   شناسی معضالت اجتماعی جویان به منظور چالش های تحقیقات عملی توسط استادان و دانش اندازی و اجرای پروژه راه 
 های حقوقی ـ كاربُردی در این زمینه؛ حل راه

یی   های حقوقی جویان با چالش ن دانشساخت ساختن علم حقوق و آشنا های كلینیکی حقوقی به منظور كاربُردی كاری در زمینة گسترش فعالیت هم 
 كه فرا روی جامعه قرار دارند؛

 تأسیس تحصیالت تکمیلی و ایجاد رشتة حقوق خصوصی. 

 


