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 آمر دیپارتمنت قضایی ـ سارنوالی موقف:

 (۶۹90ـ۶۹97دانشگاه پیام نور ) ،ماستر درجة تحصیلی:

 

 

 لیسة از  ۶۹90 سال در که است شاد گوهر لیسة آموخته دانش در شهر هرات زاده شد،  ۶۹79آرزو عزیزی فرزند احمد شاه عزیزی، در سال    
 از بعد و یافت راه سیاسی علوم و حقوق یځبه پوهن ۶۹9۱ سال در کانکور امتحان نمودن سپری از بعد آورد، دست به را فراغت سند مذکور
 تخصصی دورة ۶۹97 سال در وی. شد التحصیل فارغ پوهنتون ارنوالیڅاز رشتة قضا و  ۶۹99 سال در  رة چهار سالة تحصیلیدو نمودن سپری

 . گردد جزا حقوق ماستر توانست و گذاشت سر پشت موفقیت با شناسی جرم و جزا رشتة در را ماستری

های محکمة  یسی نیز آشنایی کامل دارد. بانو، مدت شش سال در بخشهای پشتو، عربی و انگل استاد عزیزی در پهلوی زبان مادری به زبان
 اوالد تحصیل کسب در و داد ادامه تدریس به های خصوصی هرات و کابل  زمان در پوهنتون استیناف هرات به خدمت هموطنان خود بود؛ هم

های مختلف مدنی، جزایی ،تجاری و فامیلی در  در بخش آزاد مدافع وکیل عنوان به عزیزی بانو. ننمود دریغ تالشی و سعی گونه هیچ از وطن
حیث مدیر اجرائیة بخش نسوان مؤسسة تحصیالت عالی سال به 7زمان با تدریس مدت  چنان هم وکالت نمود و فعالیت داشت؛ هم ۶۹99سال 

سئوول فصلنامة بینه که مختص زنان های فرهنگی، اجتماعی، حقوق زنان و نیز مدیر م اسالمی الغیاث ایفای وظیفه کرد و در ضمن در بخش
به حیث  ۶۹99است نیز فعالیت داشته و دارد. استاد عزیزی بر اساس سابقة نیک کاری که در ارگان های عدلی و قضایی داشته، درسال 

یفه اجراء کرد. خانم آرزو، کارشناس مسلکی ریاست مبارزه علیه جرایم فساد اداری در ادارة لوی سارنوالی مقرر شد و مدت یکسال در این اداره وظ
 حقوق و شرعیات های فاکولته در افتخاری استاد و هرات  غالب پوهنتون سیاسی علوم و حقوق فاکولتة سارنوالی  فعالَ آمر دیپارتمنت قضایی ـ

 . نماید می وظیفه ایفای هرات  پوهنتون سیاسی علوم

 


