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 سارنوالی -قضایی معرفی آمر دیپارمتنت 

 
 نام: آرزو 

 عزیزیتخلص: 
 سارنوالی؛  -موقف: آمر دیپارتمنت قضایی 

 سوابق تحصیلی الف.
 (1385 -1388پوهنتون هرات ) لیسانس:

 (1390 - 139۱گاه پیام نور ) دانش  ماستری:

  تدریسیسوابق  .ب

 تدریس در نهادهای تحصیالت عالی دولتی و خصوصی. 

 
 سارنوالی  -معرفی دیپارتمنت قضایی 

زمان با تأسـیس   غالب، هم پوهنتونحقوق و علوم سیاسی  پووهنځیاین دیپارتمنت در چهارچوب 

یـی   کادرهای مسلکی و حرفه ةتأسیس شد. این دیپارتمنت به دنبال تربی 1389در سال  پوهنځیاین 

 های حقوقی در کشور است.  شناسی، قضاوت، وکالت و مشاوره های عدلی و قضایی، جرمدر حوزه
 ةآموختـه را بـه جامعـ    نفر دانش 254تحصیلی بیش از  ةو سارنوالی در هشت دور  دیپارتمنت قضا

هـای مختلـف    گان این رشته در بخـش  هآموخت که دانش (،1044) علمی افغانستان تقدیم نموده است
 باشند.  کشور در حال کار می

% و 53صصـی آن را  کـه مضـامین تخ   ،شود کریدت تدریس می 138در این دیپارتمنت مجموعاً 
%  را تشـکی   3ف % و مونـوگرا 10شـمول   % و مضـامین اختیـاری و پوهنتـون   34مضامین اساسی را 

نماینـد. ایـن    ت مییجویان انتخاب کرید توجه به شرایط و میزانی که دانش تر باسمدهند. در هر س می
 گیرد.جویان در نظر می ت درسی را برای دانشیکرید 17دیپارتمنت حداق  

  

 (Visionدیدگاه )

حقوق و علوم سیاسی پوهنتون غالب هـرات، بـه منظـور     پووهنځیسارنوالی  -دیپارتمنت قضائی 
نظم حقوقی و تأمین  ةهای عمومی، توسعگاه برتر در سطح ملی، در راستای ارتقای آگاهیکسب جای

ارنوالی، سـ  هـای قضـائی،  کوشد تا کادرهای متخصص، متعهد و کارآمـد در حـوزه  عدالت انسانی، می
 وکالت دفاع، داوری و مشاور حقوقی به جامعه تقدیم نماید. 
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 پوهنتون غالِب هراتحقوق و علوم سیاسی پوهنځی سارنوالی  –قضایی  دیپارمتنت کتالک

 

 

هایپویاداراندیشهطالیه  غالب 

 (Mission)  رسالت /أموریتم

حقوق و علوم سیاسی پوهنتـون غالـب هـرات، از طریـق      پوهنځیسارنوالی  -دیپارتمنت قضائی 

سطح کوشد تا خدمات حقوقی و مشاوره را در گیری از منابع دست داشته، میتدریس و تحقیق با بهره
ملی ارائه نماید تا در رشد و توسعه نظم حقوقی کشور، اشتراک مؤثر در مدیریت نظام عدلی و قضایی 

 های حقوقی برای اقشار نیازمند، سهم فعال خود را ادا کند.و مساعدت
  

 هافرهنگ و ارزش

نهـاد و  تواند به ثمر بنشیند. هـر  ارتقای کیفیت آموزشی بدون پیمودن مسیر کمال و سعادت نمی
ها و رسـالت  که این ارزش ،های علمی، فرهنگی و اجتماعی داردسازمان، یک سلسله رسالت و ارزش

سنتی اسـت،   ةکه یک جامعافغانستان با وجودی ةهای جامعه است. جامعدر راستای ارزش و فرهنگ
فـردی افـراد در   ها نه تنها حاکم بر روابـط  که این ارزش ،ها برخوردار استولی از یک سلسله ارزش

 ها نیز وجود دارد. که در نهادها و سازمان جامعه اند، ب 
کـه بـه تمـام اعتقـادات،      ،از این خانواده انـد  یجویان غالب نیز عضو استادان، کارمندان و دانش

سارنوالی که  -است که دیپارتمنت قضائی   روی این بند و متعهد اند. ازهای جامعه پایها و ارزشسنت
 های زیر اند: بزرگ است، دارای فرهنگ و ارزش ةاین خانوادعضو از 

 بندی به اصول، لوایح و مقررات نافذه؛تعهد و پای -

 احترام به کرامت انسانی و تعمیم عدالت و برابری؛ -

 های ملی و اسالمی؛بندی به اصول و ارزشتعهد و پای -

 رعایت حقوق مالکیت معنوی؛ -

 گویی؛ولیت و پاسخؤاحساس مس -

 اخالق حمیده و احترام متقاب ؛رعایت  -

 سالم، کارا، صداقت و ترویج فرهنگ مطالعه؛ ةادار -

 آمیز؛ زیستی مسالمت خوانی و همکتاب ةتوجه به مطالع -

 

 اهداف

 الف. اهداف کلی 

ژی پوهنتـون غالـب و بـا    یو استرات پوهنځیژی یسارنوالی به تأسی از استرات -دیپارتمنت قضائی 

 هدف کلی این دیپارتمنت عبارتند از:   ،آینده  سالمأموریت پنجگرفتن دیدگاه و  نظر در
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پوهنتون غالِب حقوق و علوم سیاسی پوهنځی  سارنوالی -قضایی دیپارمتنت کتالک 

 هرات

 

هایپویاداراندیشهغالب،طالیه  

 غالب

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

    
 ب. اهداف فرعی

 امـر پـژوهش و   دنبال حصول برتـری مسـتمر و پایـدار در    تحقیق، این دیپارتمنت به ةحوز در
 ترویج دانش است؛

 های آموزشـی  یابی به تفوق و تعالی در تدریس از طریق اجرای برنامهتدریس، دست ةدر حوز
 کیفی؛

 ساختن نیازهای حقوقی جامعه از طریق ترویج دانش؛ طرف بر 
 خدمات آموزشی و پژوهشی؛ ةجذب رضایت مالکان از طریق ارائ 
  نهادهای عدلی و قضـائی بـرای جامعـه و گسـترش     تربیت کادر علمی و نیروی بشری برای

 دانش حقوقی؛
 های حقوقی به اقشار نیازمند؛مساعدت ةتوسعه و تقویت نظم حقوقی کشور و ارائ 
 جویـان بـه منظـور     های تحقیقات عملـی توسـط اسـتادان و دانـش    اندازی و اجرای پروژهراه

 کاربردی در این زمینه؛ -وقی های حقح راه ةحقوقی و ارائ -شناسی معضالت اجتماعی  چالش
 سـاختن علـم    های کلینیکی حقوقی بـه منظـور کـاربردی   گسترش فعالیت ةکاری در زمین هم

 که فرا روی جامعه قرار دارند؛ ،های حقوقیجویان با چالش ساختن دانش حقوق و آشنا
 حقوق خصوصی. ةتأسیس تحصیالت تکمیلی و ایجاد رشت 

 

 (Opportunitiesها )فرصت

است که در آن میزان سواد بسیار پـایین اسـت، هـرات از جملـه      یافغانستان از جمله کشورهایـ 
 ی دیگر است؛هااست که بعد از کاب  میزان تقاضا به تحصیالت عالی باالتر از جا یشهرهای

المللی و اعزام استادان جهت تحصـیالت  های بینگاه های مشترک با دانشنامهـ موجودیت تفاهم
 تکمیلی؛

 المللی؛بین ةـ حمایت از تحصیالت عالی توسط دولت افغانستان و جامع
 ساالری؛ ی و اص  شایستهئـ حمایت از نهادهای عدلی و قضا

 ةژیک پوهنتـون غالـب و اهـداف انکشـافی دولـت افغانسـتان در حـوز       یــ اهـداف پـالن اسـترات    
 داری خوب. حکومت
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 پوهنتون غالِب هراتحقوق و علوم سیاسی پوهنځی سارنوالی  –قضایی  دیپارمتنت کتالک

 

 

هایپویاداراندیشهطالیه  غالب 

 های علمیبرنامه

ژی پوهنتون غالب ترتیب یو استرات پوهنځیژی یبر اساس استرات های علمی این دیپارتمنتبرنامه

 گردد:طور زیر انجام می ها بهکه در آن فعالیت است،گردد. این برنامه شام  سه حوزه می

 

 . تحقیقالف

جامعه از لحاظ حقوقی مشکالت بسیار زیادی دارند. این دیپارتمنت با توجه به مشکالت اساسـی  
یـد.  هـا پیـدا نما  هـای علمـی را بـرای آن   حـ  با استفاده از دانش حقوقی راه جامعه در تالش است تا

این دیپارتمنت از طریق تدوین متـون حقـوقی کـه در قالـب      ،منظور برای رسیدن به این هدف بدین
و در خصوص  گردد می  یگیرد، به این هدف ناهای نظری و میدانی صورت میکتاب، مقاله و تحقیق

گاه  پژوهشی در دانش -علمی ةله مجلأنماید. برای این مسجامعه کمک میکاهش مشکالت حقوقی 
.  گـردد  مـی المللـی منتشـر   های داخلی و بینکه مقاالت از این طریق و سایر ژورنال ،غالب وجود دارد

که این مهم  ،و مرکز انتشارات وجود دارد ریاست تحقیقات علمیطور در خصوص تألیف کتب،  همین
 رسد.به نشر و چاپ میها  از طریق آن

  

 ب. تدریس

گی نصاب، میزان  هگون هکه شام  موضوعاتی از قبی  چ ،این دیپارتمنت تدریس است ةبرنام دومین
توجـه بـه وضـعیت فعلـی، نصـاب درسـی دیپارتمنـت         گردد. باتوانایی استادان و خدمات آموزشی می

ز لحـاظ اسـتادان ایـن دیپارتمنـت دارای     سارنوالی نیازمند بازنگری عمیق و اساسی را دارد. ا -یئقضا
مـی،  یوجـود کادرهـای دا   اما با ؛کتر و بقیه ماستر اند که به تعداد چهار نفر آن د ،می استیکادرهای دا

هنوز هم این دیپارتمنت متکی به نیروهای بیرونی است. از لحـاظ آموزشـی خـدمات الزم در اختیـار     
 گردد.مبنای امکانات موجود خدمات آموزشی ارائه میجویان و استادان قرار گرفته و بر  دانش
  

 ج. ترویج دانش
مشکالت خـودش     های مهم و اساسی این دیپارتمنت ترویج دانش است. هر جامعهیکی از برنامه

جویان دست به اقدامات پژوهشی  یابد که استادان و دانشاما این مشکالت زمانی کاهشی می ؛را دارد

( ISIالمللی )ت در تالش است تا مقاالت معتبری را در مجالت داخلی و معتبر بیند. این دیپارتمننبزن
گان قرار دهد. ضمن این امر، ایـن   هرس هم به چاپ برساند تا از این طریق دانش حقوقی را در دست
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پوهنتون غالِب حقوق و علوم سیاسی پوهنځی  سارنوالی -قضایی دیپارمتنت کتالک 

 هرات

 

هایپویاداراندیشهغالب،طالیه  

 غالب

هـای  که از طریق این کلینیک مشـاوره  ،تحت عنوان کلینیک حقوقی دارد یی همجموع دیپارتمنت زیر
 دهد.پذیر انجام می های حقوقی را به جامعه و اقشار آسیبمساعدت رایگان و
 

 نکات قوت و ضعف

 (Strengthsها )الف. قوت

 داشتن استادان کادر به سویه حداکثر دکترا؛ 
 داشتن امکانات زیربنایی مناسب؛ 
 برخورداری از تحقیقات مؤثر در ترویج دانش؛ 
 داشتن کلینیک حقوقی؛ 
 کاران دیپارتمنت؛ هم کاری خوب میان هم ةروحی 
 های منظم ساالنه و سمستروار.برخورداری از پالن 
 

 (Weaknessesها )ب. ضعف

 روز با معیارهای جهانی؛ هنداشتن یک کریکولم معیاری و ب 
 مجهز تخصصی؛ ةخان عدم برخورداری از یک کتاب 
 می؛یو دا یی نداشتن یک مرکز آموزشی حرفه 
 جویان؛ طالعات استادان و دانشبود فضای کافی برای تحقیق و م کم 
 می کام .ینداشتن کادر دا 
 

 رنوالیسا -ییقضادیپارتمنت  یتآمروظایف  الیحة

 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

 ؛کاران و هم استادان، محصالنصمیمانه با  مندی و برخورد داشتن حوصله. 3

 ؛برای تدریس  مواد درسی مضمون مربوطبررسی و ارزیابی . 0
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هایپویاداراندیشهطالیه  غالب 

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

 ؛شده از جانب استادان تهیه میدانیهای عملی و  نمود کار هرَ ةمالحظ. ۱

 ؛محصالن میدانیهای عملی و  نظارت از کار. 7

 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 ر و ساالنه مطابق وار، سمستر وا های کاری ماه داشتن پالن. 14

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

 هـای کیفیت در تطبیق معیار ارتقای ةو کمیت نحَیکاری با ریاست پوه گیری فعال و هم سهم. 12
 ؛کیفیت یارتقا

 ؛مربوطهای صنوف  اوقات درسی سمستر تنظیم تقسیم. 13

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

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

 ؛های اکادمیک استادان فعالیت هایسپردن وظایف الزم به استادان مطابق معیار. 1۱

ان و دادن مشوره به ایشان برای تکمی  سـاعات کـاری   های اکادمیک استاد فعالیت ةمحاسب .17
 ؛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

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

 در نظـر  منـدان و ابـراز   دانـش  علمی و سایر های علمی اعضای کادر و کنفرانس ارزیابی آثار. 21
 ؛ها رابطه به آن

کننـده مطـابق    اننـده، سـخنران و یـا اشـتراک    دمحاف  علمـی منحیـگ گر   اشتراک فعال در. 22
 ؛صالحیت اکادمیک

 ؛بری منظم جلسات آمریت دیپارتمنت هگزاری و رَبر. 23

 ؛پوهنتون  و نحَیهای پوه ها، مجالس و شورا فعال در کمیتهاشتراک . 20

 ؛و تدریسی انکشاف علمی منظور و پوهنتون بهنحَی پوه گیری مسؤوالنه در بهبود امور سهم. 25

 ؛وی ههای کاری و وظیف اختصاصی و کسب مهارت ةویژه در رشت به ،علمی خود ةارتقای سوی. 2۱

رد تحقیقات علمی مطـابق  بُ های درسی، ممد درسی و پیش لیف کتابأتشویق استادان برای ت. 27
 ؛های علمی صالحیت
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پوهنتون غالِب حقوق و علوم سیاسی پوهنځی  سارنوالی -قضایی دیپارمتنت کتالک 

 هرات

 

هایپویاداراندیشهغالب،طالیه  

 غالب

هـای   کاری با اسـتادان در فعالیـت   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 جلوگیری از انتقاحفظ اسرار اداره و . 34
 ؛های دیگر به افراد و نهاد

 ؛های کارمندان پوهنتون مکلفیت مراعات تمام مواد شام  وجایب و. 31

 ؛نظارت از نظم و دسپلین صنوف درسی به خاطر کیفیت درسی. 32

صالح در مطابقت به قـوانین و مقـررات    از سوی مقامات ذی شده وظایف سپرده اجرای سایر. 33
 پوهنتون.
 

 رنوالیسا -ییقضادیپارتمنت  تشکیالتی نمودار
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 پوهنتون غالِب هراتحقوق و علوم سیاسی پوهنځی سارنوالی  –قضایی  دیپارمتنت کتالک

 

 

هایپویاداراندیشهطالیه  غالب 

 رنوالیسا -ییقضادیپارتمنت  فرعی در سطح هایکمیته 

 د:نباش می زیرکه قرار  ،فرعی ایجاد گردیده است سارنوالی چهار کمیتة -در دیپارتمنت قضایی 
  

 یعلم قاتیتحق ةتیکم

ـ بـا تطب  هـرات  حقوق و علوم سیاسی پوهنتون غالـبِ   پوهنځیسارنوالی  -دیپارتمنت قضایی   قی
باشـد.   قیفرهنگ تحق جیترو تازِ شیکه پ ،ستا در تالش آن یعال التیوزارت تحص قاتیتحق یسیپال

 ،یغنامنـد شمار رفته، منجر بـه   جامعه به کی یها بخش نیتر از مهم تیکه آموزش و ترب ییجا از 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 جیمرکز ترو ،یآموزش یها کانون ریدر کنار سا تااست  مصمم دیپارتمنت نیا

 باشد.  یقیو تحق یعلم یها تیفعال
 

  کولمیراک ةتوسع ةتیکم

اصـالح و   ،یبـه منظـور بـازنگر    سـارنوالی   -  دیپارتمنت قضاییدر سطح  کولمیراک ةتوسع ةتیکم
 . است دهیگرد  یتشک کولمیراجهت بهبود و انکشاف ک یعلم ینهادها شیپ

 

 ها پالن قیو نظارت بر تطب کیژیپالن استرات ةتیکم

موجـود بـر سـر راه     هـای  چـالش  افتیمطروحه و در های پالن قینظارت از تطب یبرا تهیکم نیا
 .است دهیگرد  یتشکسارنوالی  -در سطح دیپارتمنت قضایی  ها پالن نیا قیتطب

 

 تضمین کیفیت  ةتیکم

است و طبق  دهیگرد  یتشک سارنوالی -دیپارتمنت قضایی در سطح کیفیت  نیتضم یفرع ةتیکم
 بخشد. یتداوم م شیبه کار خو تیفیک تضمین یعموم کمیته ةژیشده و طرزالعم  و یطراح ةبرنام

 استادان دایمی دیپارتمنت قضایی ـ سارنوالی

 مالحظات تحصیلی ةسوی نام و تخلص شماره

  دکتری عبدالملک وحیدی 1

  ماستری صالح احمد وحید 2

  ماستری رفیع اهلل عظیمی 3

  دکتری احمدی فض  احمد 4

  ماستری آرزو عزیزی 5
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پوهنتون غالِب حقوق و علوم سیاسی پوهنځی  سارنوالی -قضایی دیپارمتنت کتالک 

 هرات

 

هایپویاداراندیشهغالب،طالیه  

 غالب

 

 سارنوالی استادان باالمقطع دیپارتمنت قضایی ـ
 مالحظات تحصیلی ةرشت نام و تخلص شماره

  ماستر فض  احمدخلی  1

  جوی دکترا دانش محمدابراهیم مصئون 2

  دکترا اصغر مدبرعلی 3

  دکترا فقیری عبدالظاهر 0

  ماستر زاده الرحمن قاضی حبیب 5

  ماستر خالد محمدی ۱

  ماستر سیدعبدالغفار حلیم عبید 7

  ماستر الدین معین معین 8

  ماستر امیری علی احمد 9

  دکتری اهلل محمدی عصمت 14

 

 در بخش کارهای عملی دانشجویان 

 معرفی کلینیک حقوقی

هـای حقـوقی    دانش مسلکی و کسب مهـارت  سطح  یارتقا منظور به1395کلینیک حقوقی در سال 

سـیس گردیـده   أت پووهنځیایـن  ارچوب هدر چ وعلوم سیاسی پوهنتون غالب پووهنځیعملی محصالن 

ـ   است. این کلینیک بعد از اخذ مجوز رسمی از سوی بورد مستق  مساعدت  ،ههـای حقـوقی وزارت عدلی

  پووهنځین محصال نماید. و عمالً محوری فعالیت می از دانش، تجربه، تعهد و عدالت یکنون در فضای تا
 تآهای سیسـتم اجـرا   وقی در بخشهای مسلکی و حقدر راستای آموزش مهارتحقوق و علوم سیاسی 

حقـوق در طـول    ةلـت و ادار دو قضایای عدلیه، محاکم، سارنوالی، پولیس، دفاع، وکالت مدنی، و جزایی
چنـان کلینیـک    هـم ؛ نمایـد  اندوزی نموده و می دانش و تجربه طور مستمر، حضور در کلینیک حقوقی به
دهـی   بضاعت، زنـان و اطفـال و آگـاهی    اقشار بیهای حقوقی رایگان برای  متذکره در راستای مساعدت

هـای   محصـ   واجـد شـرایط در برنامـه      ۱4و تا اکنون به تعداد  نماید عامه، فعالیت نموده و می حقوقی
 .اند دست آورده هفراغت ب ةنام کلینیک حقوقی در طی چهار دور تصدیق

 

 تعریف کلینیک حقوقی

 مـدارس  یـا  و شـرعیات  حقـوق،  هایپوهنځی محصالن آن در که اند های حقوقی مراکزی کلینیک

 وکیـ   نظـر  تحت حقوقی های مساعدت ارائة و حقوقی مسلکی های مهارت کسب منظور به کشور دینی

 .)های حقوقی مساعدت ةمقرر  0  ةماد ، 7  ةفقر)  نمایند می فعالیت( حقوقی مساعد) مدافع
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 پوهنتون غالِب هراتحقوق و علوم سیاسی پوهنځی سارنوالی  –قضایی  دیپارمتنت کتالک

 

 

هایپویاداراندیشهطالیه  غالب 

 اهمیت کلینیک حقوقی

شـان   گـاهی  های دانـش  یافته در محیط های توسعه توسط کشورهاست که  سال حقوقی های کلینیک
هم  ویژه حقوق، آن شود؛ زیرا فراگیری محض علوم، به مثبت از آن یاد می ةعنوان تجرب تمرین شده و به

که فراگیـری مـؤثر    آورده نساخته، ب  های حوزة شغلی فارغان را عمالً بر به روش صرفاً نظری نیازمندی
 باشد. تجربی آن نیز می -های عملی  وزش مهارتحقوق مستلزم کسب آم

های نیازمند، جهت ارائة خدمات رایگان حقوقی،  های حقوقی عالوه بر مساعدت به گروه در کلینیک
قضـایی آمـوزش داده و    -هـای عـدلی    هـای عملـی نهـاد    ها و کار جویان حقوق را عمالً با روش دانش
ای الزم را جهت حضـور مـؤثر در عرصـة شـغلی شـان      ه آموزی، مهارت جویان در طول دورة کار دانش
 آورند. دست می به

 

 اهداف آموزشی کلینیک حقوقی

 ؛نی و مهارت تدریس محصالیتوانا بردن سطح آگاهی، بلند 
 ؛ها ن به حقوق اساسی آنان و متعلماطیف معلم اًخصوص ه،ساختن اقشار مختلف جامع آگاه 
 مراجع قانونی ح  مشکالت، ، در قسمت قوانینه دهی حقوقی برای افراد مختلف جامع آگاهی

 ؛ی کشوریمحاکماتی در نهادهای عدلی و قضا نظامِمعضالت و روند 
 ؛نوع تبعیض و ظلم هر آل و عاری از ایده ةداشتن یک جامع 
 ؛عادالنه و برخورداری از حقوق ةرسی تمام افراد جامعه به محاکم دست 
  ؛نزاعایجاد وحدت ملی و رفع هر نوع اختالف و 
 ؛جهت ترویج حاکمیت قانون و احترام به آن در جامعه تالش در 
 ؛زنان و اطفال اًخصوص ؛بضاعتهای حقوقی رایگان برای اقشار بیمساعدت ةارائ 
 ن و هـای مسـلکی محصـال   بـردن مهـارت   عملی، تحصیلی حقوقی، جهـت بـاال   ةایجاد برنام

 سارنوالی؛ی و یقضا ها برای ستاژ سازی آن آماده
 ؛ها و رکشاپ تدویر 
 ؛تدویر محاکم تمثیلی 
  در ادارات عدلی و قضایی میدانیانجام کارهای. 

 
 های کاری کلینیک حقوقی  بخش

 کلینیک جزایی؛  

 دهی؛ کلینیک مشوره 
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پوهنتون غالِب حقوق و علوم سیاسی پوهنځی  سارنوالی -قضایی دیپارمتنت کتالک 

 هرات

 

هایپویاداراندیشهغالب،طالیه  

 غالب

 حقوقی؛ دهی کلینیک آگاهی 
 تحریر حقوقی؛ 

  .محاکم تمثیلی 

 

 کاریکولم درسی دیپارتمنت قضایی ـ سارنوالی
 قضا و سارنوالیمشخصات مضامین سمستر اول 

 نوع مضمون دکُ مضامین ش
تعداد 
 تیکرید

ساعات درسی در 
 سمستر

 نیاز پیش

 ندارد 32 2 اساسی LA101 1حقوق علم  مبادی  1

 ندارد 32 2 اساسی LA102 شناسی مبانی جامعه 2

 ندارد 32 2 اساسی LA103 1مبانی علم سیاست  3

 ندارد 32 2 اساسی LA104 1المللی  بین های سازمان 0

 ندارد 32 2 اساسی LA105 1اساسات حقوق اسالم  5

 ندارد 32 2 اساسی LA106 علم اقتصاد مبانی ۱

 LA107 1ثقافت اسالمی  7
پوهنتون 
 شمول

 ندارد 1۱ 1

 LA108 1انگلیسی زبان 8
پوهنتون 
 شمول

 ندارد 32 2

  LA109 )دستور زبان( 1زبان دری   9
 اختیاری

 
2 

 
32 

 ندارد

 ندارد LA145 کامپیوتر 14

 272 17 یک سمستر ساعات درسی در ها وتیمجموع کرید

 %71 مضامین اساسی

 %29 مضامین اختیاری و پوهنتون شمول



 سارنوالی -مشخصات سمستر دوم قضایی  مضامین

 کد مضامین ش
نوع 
 مضمون

تعداد 
 تیکرید

ساعات درسی 
 در سمستر

 نیاز پیش

 1 مبادی علم حقوق 32 2 اساسی LA201 2علم حقوق  دیمبا 1

 ندارد 32 2 اساسی LA210 جهان سیاسی تاریخ 2

 1مبانی علم سیاست  32 2 اساسی LA203 2مبانی علم سیاست  3

 1المللی  بین های سازمان 32 2 اساسی LA204 2المللی  بین های سازمان 4

 1اساسات حقوق اسالم  32 2 اساسی LA205 2اساسات حقوق اسالم  5

 ندارد 1۱ 1پوهنتون  LA207 2ثقافت اسالمی  6
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 پوهنتون غالِب هراتحقوق و علوم سیاسی پوهنځی سارنوالی  –قضایی  دیپارمتنت کتالک

 

 

هایپویاداراندیشهطالیه  غالب 

 شمول

 LA208 2انگلیسی زبان  7
پوهنتون 
 شمول

 ندارد 32 2

 LA211 افغانستان تاریخ معاصر 8
پوهنتون 
 شمول

 ندارد 32 2

9 
)نگارش  2زبان دری 

 (و ویرایش
LA209 

 اختیاری
 
2 

 
32 

 ندارد

 ندارد LA246 حقوق محیط زیست 11

 272 17 یک سمستر ساعات درسی در ها وتیمجموع کرید

 %59 مضامین اساسی

 %01 مضامین اختیاری و پوهنتون شمول
 

 سارنوالی -مشخصات مضامین سمستر قضایی 

 کد مضامین ش
نوع 
 مضمون

 تیتعداد کرید
درسی  ساعات

 در سمستر
 نیاز پیش

 32 2 اساسی LA312 1حقوق جزای عمومی  1
 حقوقمبادی علم 

 2 و 1

 32 2 اساسی LA313 1حقوق وجایب  2
 حقوقمبادی علم 

 2 و 1

 32 2 اساسی LA314 1حقوق مالی  3
 حقوقمبادی علم 

 2 و 1

 32 2 اساسی LA315 1حقوق اساسی  4
 حقوقمبادی علم 

 2 و 1

 32 2 اساسی LA316 حقوق کار 5
 حقوقمبادی علم 

 2 و 1

 LA307 3ثقافت اسالمی  6
پوهنتون 
 شمول

 ندارد 1۱ 1

 32 2 اساسی LA317  1های سیاسی  اندیشه 7
 مبانی علم سیاست

 2 و 1

 ندارد 32 2 اساسی LA318 روش تحقیق 8

9 
)متون نظم  3زبان دری 

 و نثر(
LA309  

 اختیاری
 
2 

 
32 

 ندارد

 ندارد LA347 حقوق طف  11

 272 17 یک سمستر ساعات درسی در ها وتیمجموع کرید

 % 83 مضامین اساسی

 %17 مضامین اختیاری و پوهنتون شمول
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پوهنتون غالِب حقوق و علوم سیاسی پوهنځی  سارنوالی -قضایی دیپارمتنت کتالک 

 هرات

 

هایپویاداراندیشهغالب،طالیه  

 غالب

 سارنوالی -مشخصات مضامین سمستر چهارم قضایی 

 نوع مضمون کد مضامین ش
تعداد 
 تیکرید

ساعات 
درسی در 
 سمستر

 نیاز پیش

 ۱0 0 اساسی LA412 2حقوق جزای عمومی  1
حقوق جزای 

 1 عمومی

 32 2 اساسی LA419 حقوقی معاصر های  سیستم 2
 حقوقمبادی علم 

 2 و 1

 1 حقوق وجایب 32 2 اساسی LA413 2حقوق وجایب  3

 1 حقوق مالی 32 2 اساسی LA414 2حقوق مالی  0

 1حقوق اساسی  32 2 اساسی LA415 2حقوق اساسی  5

 LA407 0 اسالمی ثقافت ۱
پوهنتون 
 شمول

 ندارد 1۱ 1

 32 2 اساسی LA417 2های سیاسی اندیشه 7
های  اندیشه
 1سیاسی

8 
ترمینولوژی سیاسی و حقوقی 

 انگلیسیبه زبان 
LA420 32 2 اساسی 

و  1زبان انگلیسی 
2 

  272 17 یک سمستر ساعات درسی در و هاتیمجموع کرید

 %95 مضامین اساسی

 %5 مضامین پوهنتون شمول

 1488 ۱8 چهار سمستر ساعات درسی در ها وتیمجموع کرید

 
 سارنوالی -مشخصات مضامین سمستر پنجم قضایی 

 نوع مضمون کد مضامین ش
تعداد 
 تیکرید

درسی در  ساعات
 هفته

 
 نیاز پیش

 32 2 تخصصی LA521 1المل  عمومی حقوق بین 1
 حقوقمبادی علم 

 2 و 1

 32 2 تخصصی LA548 1حقوق جزای اختصاصی 2
حقوق جزای 

 2 و 1 عمومی

 ندارد 32 2 تخصصی LA549 1کریمنالستیک 3

 32 2 تخصصی LA550 1حقوق فامی  0
 حقوقمبادی علم 

 2 و 1

 32 2 تخصصی LA551 1حقوق تجارت 5
 حقوقمبادی علم 

 ،2 و 1

 ندارد 32 2 تخصصی LA552 1کریمنولوژی ۱

 ندارد 32 2 تخصصی LA553 قواعدفقه مدنی و جزایی 7
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 پوهنتون غالِب هراتحقوق و علوم سیاسی پوهنځی سارنوالی  –قضایی  دیپارمتنت کتالک

 

 

هایپویاداراندیشهطالیه  غالب 

 LA507 5ثقافت اسالمی 8
پوهنتون 
 شمول

 ندارد 1۱ 1

 32 2 تخصصی LA554 تاریخ حقوق جزا 9
جزای حقوق 
 2و1عمومی

  272 17 یک سمستر ساعات درسی در ها وتیمجموع کرید

 %95 مضامین تخصصی
 

 سارنوالی -مشخصات مضامین سمستر ششم قضایی 

 نوع مضمون کد مضامین ش
تعداد 
 تیکرید

ساعات درسی 
 در سمستر

 
 نیاز پیش

 32 2 تخصصی LA648 2حقوق جزای اختصاصی  1
حقوق جزای 

حقوق  2و 1عمومی
 1 جزای اختصاصی

 1 کریمنولوژی 32 2 تخصصی LA652 2کریمنولوژی  2

 1 کریمنالیستیک 32 2 تخصصی LA649 2کریمنالیستیک  3

 1 حقوق فامی  32 2 تخصصی LA650 2حقوق فامی   0

 1 حقوق تجارت 32 2 تخصصی LA651 2حقوق تجارت 5

 32 2 تخصصی LA621 2المل  عمومی حقوق بین ۱
المل   حقوق بین
 1 عمومی

 ندارد 32 2 تخصصی LA653 روانشناسی جنایی 7

 LA607 ۱ثقافت اسالمی 8
پوهنتون 
 شمول

 ندارد 1۱ 1

 32 2 تخصصی LA654 حقوق عینی  9
 حقوقمبادی علم 

 .2 و 1

  272 17 یک سمستر ساعات درسی در ها وتیمجموع کرید

 %95 مضامین تخصصی

 %5 مضامین پوهنتون شمول
 

 سارنوالی -مشخصات مضامین سمستر هفتم قضایی 

 کد مضامین ش
نوع 
 مضمون

تعداد 
 تیکرید

ساعات 
درسی در 
 سمستر

 
 نیاز پیش

 32 2 تخصصی LA748 3حقوق جزای اختصاصی 1
و  2 و 1 حقوق جزای عمومی

 2 و 1 حقوق جزای اختصاصی

 2و1حقوق جزای عمومی 08 2 تخصصی LA755 المل   بین جزای حقوق 2

3 
اصول محاکمات جزائی 

1 LA756 2و1جزای عمومی 32 2 تخصصی 
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پوهنتون غالِب حقوق و علوم سیاسی پوهنځی  سارنوالی -قضایی دیپارمتنت کتالک 

 هرات

 

هایپویاداراندیشهغالب،طالیه  

 غالب

 2و1حقوق جزای عمومی 32 2 تخصصی LA757 جزا شناسی 0

 ندارد 32 2 تخصصی LA758 1اصول محاکمات مدنی  5

۱ 
المل   بین حقوق

 2 و 1 حقوقمبادی علم  32 2 تخصصی LA734 1خصوصی

 ندارد 32 2 تخصصی LA759 1حقوق میراث  7

 LA707 7ثقافت اسالمی 8
پوهنتون 
 شمول

 ندارد 1۱ 1

 2 و 1 حقوقمبادی علم  32 2 تخصصی LA760 المل  حقوق تجارت بین 9

  272 17 یک سمستر ساعات درسی در ها وتیمجموع کرید

 %95 مضامین تخصصی

 %5 مضامین پوهنتون شمول
 

 سارنوالی -مشخصات مضامین سمستر هشتم قضایی 

 نوع مضمون کد مضامین ش
تعداد 
 تیکرید

ساعات درسی 
 در سمستر

 نیاز پیش

 32 2 تخصصی LA861 یالمل  کیفر بین حقوق 1
جزای  حقوق
 المل  بین

 32 2 تخصصی LA856 2اصول محاکمات جزائی  2
اصول محاکمات 

 1 جزائی

 32 2 تخصصی LA858 2اصول محاکمات مدنی  3
اصول محاکمات 

 1مدنی 

 32 2 تخصصی LA834 2المل  خصوصی  حقوق بین 0
المل   حقوق بین
 1خصوصی 

 تیریو مداداره  32 2 تخصصی LA836 1حقوق اداری 5

 ندارد 1۱ 1 پوهنتون شمول LA807 8ثقافت اسالمی ۱

 1حقوق میراث  32 2 تخصصی LA859 2حقوق میراث  7

 روش تحقیق ۱0 0 مونوگراف LA844 مونوگراف 8

  272 17 یک سمستر ساعات درسی در ها وتیمجموع کرید

 %72 مضامین تخصصی

 %5 مضامین پوهنتون شمول

 %23 مونوگراف

 1488 ۱8 چهار سمستر ساعات درسی در ها وتیمجموع کرید

 


