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 پالن استراتژیک دیپارتمنت قضائی سارنوالی فوق مصوب: 

ید قرار تأی( مورد 45طی پروتکل شماره ) 25/5/1398ی دیپارتمنت قضائی سارنوالی مورخ جلسه .1

 گاه وطور دیدو در همین جلسه مصوب شد که به شورای علمی پوهنحی ارسال گردد؛ همین گرفت

و سپس به  ( تأیید45طی پروتکل شماره ) 25/5/1398مأموریت این دیپارتمنت نیز در جلسه مورخ 

ی علمی ورامورد تأیید و تصویب قرار گرفته و به ش (4) طی پروتکل شماره 27/6/1398جلسه مورخ

 پوهنتون ارسال گردیده است. 

را  ارنوالیپالن استراتژیک دیپارتمنت قضائی سی شورای علمی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی جلسه .2

 ؛ وکرده است ب( تأیید و تصوی6طی پروتکل شماره ) 22/8/1398در جلسه مورخ 

 وهنتونپشورای علمی  28/6/1398جلسه مورخ  در دیدگاه و مأموریت دیپارتمنت قضائی سارنوالی .3

 مورد تصویب قرار گرفته است.  (25با پروتکل شماره )
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 مقدمه

داف ا و اههارزشرشد و توسعه فرهنگی زمانی در یک کشور ممکن است که مبتنی بر یک سلسله اصول، 

ه برنام ی راه گویای حال و وضعیت یکمعین و یک چشم انداز مشخص و معین صورت گیرد. داشتن نقشه

ر غیر در باشد. رخوردابی راهی است که هر نهاد و سازمانی باید از آن است. پالن استراتژیک به مثابه یک نقشه

د یا ت که نهان روی اسمند نخواهد بود. از ایند و هدفمشود، نظامآن کارهای که به وسیله یک نهاد انجام می

 سازمانی موفق اند که از چنین ویژگی برخوردار باشد. 

به  است که ی پوهنحی حقوق و علوم سیاسیهای زیر مجموعهدیپارتمنت قضائی سارنوالی یکی از بخش

زمینه  ست که تار تالش اعالی و ترقی دیابی به رشد و تبه منظور دستکند. این نهاد مثابه بال هواپیما عمل می

 ی کند. واده بازین خانی متکثر افغانستان به عنوان عضوی از اتوسعه دانش حقوقی و عدالت انسانی را در جامعه

و از  رابر استن و بدر این دیپارتمنت همه اعضاء اعم از استاد و دانشجو و کارمند در برابر قانون یکسا

و بر مبنای و دانشج استاد باشند. رابطه بیند برای آنها در نظر گرفته اند، برخوردار میجایگاه انسانی که خداون

 ت که اینده اساحترام متقابل شکل گرفته و حقوق و تکالیف هر کدام بر اساس لوایح و مقررات مشخص گردی

ای این هستهوایابی به رشد و ترقی از خدیپارتمنت نیز بر اساس لوایح و مقررات عمل خواهد کرد. دست

  د رساند.خواه دیپارتمنت است که این مسیر دشوار و پر پیچ و خم را به صورت جمعی و تیمی به سر انجام
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ته شده ا گرفجدیپارتمنت قضائی سارنوالی دارای یک شورای علمی است که تصامیم مهم و اساسی در آن 

حقوقی  ویج دانشو تر و تمام استادان این دیپارتمنت خود را در آئینه دیپارتمنت دیده و برای شگوفایی جامعه

 همکاری مستمر دارند. 

ا با رقابت را مسیرهای دشوار و پر پیچ و فراز دیپارتمنت قضائی سارنوالی همواره در تالش است ت

ود خت ناین دیپارتم خوبی سپری نماید.های دیگر در سایه تالش و همکاری استادان و دانشجویان بهدیپارتمنت

، در د بتواندین پیوناداند که از طریق دار تعامل میان نهادهای عدلی و قضائی با پوهنتون غالب میرا میراث

ن ردانندگاکه گ رساندحقوقی جامعه نقش بگیرند. دانش حقوقی زمانی به شگوفایی و توسعه می توسعه و دانش

اه و مند دیدگنیاز امور با تدوین برنامه و راهبردهای استراتژیک همراه باشد. تدوین هر برنامه استراتژیک

شته د برداو هدفمنهای مؤثر مأموریت مشخص است که بر مبنای آن مسیر آینده مشخص و بر اساس آن گام

 خواهد شد. 

 سارنوالی معرفی دیپارتمنت قضائی .1

انشیکده در این دیپارتمنت در چهارچوب دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه غالب، هم زمان با تأسییس ایین د

م ضایی، جیرقهای عدلی و ای در حوزهتأسیس شد. این دیپارتمنت به دنبال تربیه کادرهای مسلکی و حرفه 1389سال 

 شناسی، قضاوت، وکالت و مشاوره های حقوقی در کشور است. 

ی افغانسیتان نفر دانش آموخته را به جامعیه علمی 250دیپارتمنت قضاء و سارنوالی در هشت دوره تحصیلی بیش از 

 تقدیم نموده است که دانش آموختگان این رشته در بخش های مختلف کشور در حال کار میباشند. 

 %30ساسی را او مضامین  %53کریدت تدریس میشود که مضامین تخصصی آن را  138مجموعاً در این دیپارتمنت 

دهند. در هر سمسمتر با توجه به شرایط و را تشکیل می  %3و مونوگراف  %14و مضامین اختیاری و پوهنتون شمول 

-انشجویان در نظر میرا برای دکریدت درسی  17میزانی که دانشجویان انتخاب کریدت مینمایند. این دیپارتمنت حداقل 

  گیرد.

 (Vision) دیدگاه .2

گاه منظور کسب جای، به پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون غالب هرات دیپارتمنت قضائی سارنوالی

کوشد های عمومی، توسعه نظم حقوقی و تأمین عدالت انسانی، میبرتر در سطح ملی، در راستای ارتقای آگاهی
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های قضائی، حارنوالی، وکالت دفاع، داوری و مشاور حقوقی به متعهد و کارآمد در حوزهتا کادرهای متخصص، 

 جامعه تقدیم نماید. 

 (Mission)  رسالت /مأموریت .3

 دریس وتاز طریق ، پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون غالب هرات ارنوالیدیپارتمنت قضائی س

د تا ائه نمایملی ار تا خدمات حقوقی و مشاوره را در سطح کوشدگیری از منابع دست داشته، میتحقیق با بهره

وقی ای حقهدر رشد و توسعه نظم حقوقی کشور، اشتراک مؤثر در مدیریت نظام عدلی و قضایی و مساعدت

 برای اقشار نیازمند، سهم فعال خود را ادا کند. 

 هاارزشفرهنگ و  .4

ک ازمان، یسنهاد و  تواند به ثمر بنشیند. هرنمیو سعادت ارتقای کیفیت آموزشی بدون پیمودن مسیر کمال 

رزش استای ارها و رسالت در های علمی، فرهنگی و اجتماعی دارد که این ارزشسلسله رسالت و ارزش

له ز یک سلسکه یک جامعه سنتی است، ولی ای افغانستان با وجودیهای جامعه است. جامعهو فرهنگ

هادها و لکه در ناند، ب ها نه تنها حاکم بر روابط فردی افراد در جامعهها برخوردار است که این ارزشارزش

 ها نیز وجود دارد. سازمان

-شها و ارزسنت ادات،استادان، کارمندان و دانشجویان غالب نیز عضو از این خانواده اند که به تمام اعتق

ی دهین خانواضو از اعسارنوالی که بند و متعهد اند. از این روی است که دیپارتمنت قضائی های جامعه پای

 های زیر اند: بزرگ است، دارای فرهنگ و ارزش

 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؛مسئولیت و پاسخاحساس  -

 رعایت اخالق حمیده و احترام متقابل؛ -

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

 خوانی و همزیستی مسالمت آمیز؛توجه به مطالعه کتاب -

 

 طرز اداره .5
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جموعه مء زیر های فارغ ده است که از لحاظ اداری جزدیپارتمنت قضائی سارنوالی یکی از دیپارتمنت

رار ئیس قرحی حقوق و علوم سیاسی است که در رأس پوهنحی حقوق و علوم سیاسی یک نفر به عنوان پوهن

از لحاظ  دهد.یی آن را دو دیپارتمنت )قضائی سارنولی و اداری دیپلوماسی( تشکیل مدارد و زیر مجموعه

 ی است کهی علمک شوراباشد. این دیپارتمنت دارای یداخلی این دیپارتمنت به ریاست پوهنحی گزارش ده می

پاسخ  یپارتمنتآمر د شود و استادان در مقابلجلسات ماهوار خویش را برگزار و تصامیم مهم در آنجا گرفته می

کرده  تمنت کاردیپار باشند. در کنار استادان این دیپارتمنت دارای کلینیک حقوقی است که دوشادوش اینده می

 دهد. اختیار دانشجویان قرار می های حقوقی را به صورت عملی درو آموزش

ت عالی حصیالتولی از لحاظ بیرونی ریاست پوهنحی بر اساس لوایح و مقررات داخلی و مقررات وزارت  

الی حصیالت عارت تدر مقابل مقام باالتر )معاونت علمی، معاونت اداری و مالی و ریاست دانشگاه( و نیز وز

 باشد. پاسخگو می

 

 

 

 های علمیبرنامه .6

. گرددمی ترتیب های علمی این دیپارتمنت بر اساس استراتژی پوهنحی و استراتژی پوهنتون غالببرنامه

 گردد: ها به طور زیر انجام میاین برنامه شامل سه حوزه بوده که در آن فعالیت

 

 الف. تحقیق

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

ی نظور برامد. بدین ها پیدا نماییهای علمی را برای آنحلدر تالش است تا با استفاده از دانش حقوقی راه

ری و های نظقتحقی رسیدن به این هدف این دیپارتمنت از طریق تدوین متون حقوقی که در قالب کتاب، مقاله و

ماید. نک میدر خصوص کاهش مشکالت حقوقی جامعه کم گیرد، به این هدف نائل گردیده ومیدانی صورت می

-الایر ژورنسریق و ی علمی ی پژوهشی در دانشگاه غالب وجود دارد که مقاالت از این طبرای این مسئله مجله

ز و مرک المللی منتشر خواهد شد. همین طور در خصوص تألیف کتب، معاونت پژوهشیهای داخلی و بین

 رسد. ین مهم از طریق آنها به نشر و چاپ میانتشارات وجود دارد که ا

 

 ب. تدریس
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وانایی زان تدومین برنامه این دیپارتمنت تدریس است که شامل موضوعاتی از قبیل چگونگی نصاب، می

الی سارنو گردد. با توجه به وضعیت فعلی، نصاب درسی دیپارتمنت قضائیاستادان و خدمات آموزشی می

به  ی است کهی دائماساسی را دارد. از لحاظ استادان این دیپارتمنت دارای کادرهانیازمند بازنگری عمیق و 

کی به رتمنت متدیپا تعداد چهار نفر آن داکتر و بقیه ماستر اند. اما با وجود کادرهای دائمی، هنوز هم این

بنای ه و بر مرفتگ نیروهای بیرونی است. از لحاظ آموزشی خدمات الزم در اختیار دانشجویان و استادان قرار

 گردد. امکانات موجود خدمات آموزشی ارائه می

 

 ج. ترویج دانش

د، هر شگفته  های مهم و اساسی این دیپارتمنت ترویج دانش است. چنانچه پیشتریکی از برنامه

ان و یابد که استادی مشکالت خودش را دارد. اما این مشکالت زمانی کاهشی میجامعه

ر بری را دت معتامات پژوهشی بزند. این دیپارتمنت در تالش است تا مقاالدانشجویان دست به اقد

وقی را در ( به چاپ برساند تا از این طریق دانش حقISIالمللی )مجالت داخلی و معتبر بین

لینیک کی تحت عنوان دسترس همگان قرار دهد. ضمن این امر، این دیپارتمنت زیر مجموعه

عه و به جام های حقوقی راهای رایگان و مساعدتلینیک مشاورهحقوقی دارد که از طریق این ک

 دهد.پذیر انجام میاقشار آسیب

 

 (:SWOTتحلیل سوات ) .7

قضائی  پارتمنتباشند، دیها و تهدیدها میها، فرصتهر محیط و نهاد دارای یک سلسله نقاط قوت، ضعف

 از:  ارتندسارنوالی نیز به عنوان بخشی از یک مجموع از این امر مستثنی نیست که موارد متذکره عب

 

 (:Strengthsها )قوتالف. 

 داشتن استادان کادر به سویه حداکثر دکترا؛ -

 داشتن امکانات زیربنایی مناسب؛ -

 برخورداری از تحقیقات مؤثر در ترویج دانش؛ -

 داشتن کلینیک حقوقی؛ -

 روحیه همکاری خوب میان همکاران دیپارتمنت؛ -

 های منظم ساالنه و سمستروار.برخورداری از پالن -



11 

 

 

 (:Weaknessesها )ضعفب. 

 نداشتن یک کریکولم معیاری و بروز با معیارهای جهانی؛ -

 عدم برخورداری از یک کتابخانه مجهز تخصصی؛ -

 دائمی؛ای و نداشتن یک مرکز آموزشی حرفه -

 کمبود فضای کافی برای تحقیق و مطالعات استادان و دانشجویان؛ -

 نداشتن کادر دائمی کامل. -

 

 (:Opportunitiesها )فرصتج. 

هرهای شز جمله است که در آن میزان سواد بسیار پایین است، هرات ا افغانستان از جمله کشورهای -

 ؛است که بعد از کابل میزان تقاضا به تحصیالت عالی باالتر از جای دیگر است

 کمیلی؛تتحصیالت  المللی و اعزام استادان جهتهای بینهای مشترک با دانشگاهنامهموجودیت تفاهم -

 المللی؛افغانستان و جامعه بینحمایت از تحصیالت عالی توسط دولت  -

 حمایت از نهادهای عدلی و قضایی و اصل شایسته ساالری؛ -

اری دکومتاهداف پالن استراتژیک پوهنتون غالب و اهداف انکشافی دولت افغانستان در حوزه ح -

 خوب.

 

 (:Threatsتهدیدات )د. 

 خصوصی است؛ترین تهدید است که متوجه نهادهای اکادمیک و سکتور نا امنی بزرگ -

 مد؛کارآ وعدم توسعه نهادهای عدلی و قضائی و دارا نبودن از یک سیستم عدلی و قضائی شفاف  -

 پائین بودن سطح سواد دانشجویان در سکتور معارف؛ -

 پایین بودن سطح اقتصادی و مالی مردم. -
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 عوامل داخلی Sنقاط قوت  W  نقاط ضعف 
 

 
 
 
 
 

عوامل 

 خارجی

نداشتن یک کریکولم معیاری و -

 بروز با معیارهای جهانی؛

عدم برخورداری از یک کتابخانه -

 مجهز تخصصی؛

-نداشتن یک مرکز آموزشی حرفه-

 ای و دائمی؛

کمبود فضای کافی برای تحقیق و -

 مطالعات استادان و دانشجویان؛

 نداشتن کادر دائمی کامل.-

 

داشتن استادان کادر به سویه -

 حداکثر دکترا؛

 داشتن امکانات زیربنایی مناسب؛-

برخورداری از تحقیقات مؤثر در -

 ترویج دانش؛

 داشتن کلینیک حقوقی؛-

های منظم برخورداری از پالن-

 ساالنه و سمستروار.

 
 
 
 
 
 
 

 تحلیل سوات

 

-ای تخصصی ایجاد میکتابخانه-

 کند. 

کادر دائمی خویش را تکمیل -

 کند. می

کریکولم خویش را مطابق رشته -

 سازد. عیار می حقوق

 

دیپارتمنت به منظور افزایش -

دانش دانشجویان بر تعداد کلینیک 

 افزاید. حقوقی می

برای ترویج دانش ماستری حقوق -

 کند. خصوصی را ایجاد می

های حقوقی را جذب می پروژه-

 کند. 

است که در  افغانستان از جمله کشورهای-

آن میزان سواد بسیار پایین است، هرات از 

جمله شهرهای است که بعد از کابل میزان 

تقاضا به تحصیالت عالی باالتر از جای 

 دیگر است؛

های مشترک با نامهموجودیت تفاهم-

المللی و اعزام استادان های بیندانشگاه

 جهت تحصیالت تکمیلی؛

حمایت از تحصیالت عالی توسط دولت -

 المللی؛افغانستان و جامعه بین

حمایت از نهادهای عدلی و قضایی و اصل -

 شایسته ساالری؛

 

 

 

 

 

 

 هافرصت

O 
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 SWOTتجزیه و تحلیل شرایط محیطی بر اساس مدل تحلیل سوات  .7.1

امر  ی به ایناساس دهم قانون بر بازار آزاد و سکتور خصوصی است که در مادهنظام اقتصادی افغانستان مبتنی

قابت در هد، رتصریح شده است. در چنین شرایط که نظام اقتصادی را بازار آزاد و سکتور خصوصی تشکیل د

 اده و دردقرار  های مهم و اساسی است که همه نهادها بایستی خود را در چرخه رقابت آنآن یکی از مولفه

شد.  ده خواهده خوانی بازار حذف و به حاشیه راندادگی از گردنهبازار به رقابت بپردازند، در غیر آن به س

ا باست تا  ر تالشهای کشور دی حقوق در دانشگاهدیپارتمنت قضائی نیز با توجه به این وضعیت و تعدد رشته

بر  ده وقرار دا طالعهماستفاده از اهداف استراتژیک خود و با توجه به محیط داخلی، محیط بیرونی را نیز مورد 

ظ ز هر لحاست که ااها حذف نگردد. به این علت ی رقابتمبنای آن حرکت نماید، تا در چنین شرایط از گردنه

 ر زیر بهدت که دیپارتمنت قضایی در یک رقابت تنگاتنگ با شرکای دیگر خود در داخل افغانستان مواجه اس

 شود. تحلیل وضعیت حاکم در جامعه پرداخته می

 

 و فضای کاری محیطالف. شرایط 

ی حقوق شود، رشتههای دیگر محسوب میهای که هنوز از پر طرفدارترین رشته در میان رشتهیکی از رشته

های دیگر از بازار کار خوبی برخوردار است. دانشجویان این دیپارتمنت قادر است. این رشته در میان رشته

شغول کار شوند. از این روی است که این است که در نهادهای عدلی و قضایی و سایر نهادها جذب و م
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با وجود این که نمایند. دیپارتمنت را برخی به دیپارتمنت حوزه کاری دو قوه )قوه مقننه و قوه قضائیه( تعبیر می

ها و تهدیدات نیز مواجه است که این دیپارتمنت با استفاده این رشته بازار خوبی دارد ولی با یک سلسله چالش

کند تا هم نقاط ضعف خویش را برطرف سازد و هم اینکه بر های موجود تالش میفرصت از نقاط قوت و

 های موجود را چنین شناسایی کرده است:بدین اساس که فرصتها بخوبی فائق آید. تهدید

که از  ر کسانیی بسیار خوب کاری فراهم است. از این روی است که بیشتی قضایی زمینهدر حوزه رشته .1

است  اعث شدهگردد. این فرصت بشوند به خوبی در نهادهای عدلی و قضایی جذب میارغ میاین رشته ف

ه بام باشد. گپیش ی اداری دیپلماسی نیزکه بسیاری از دانشجویان این رشته را انتخاب و نسبت به رشته

ین کند و ایخاب می قضایی را انتهمین علت است که دانشجویان در هنگام انتخاب رشته، بیشتر شان رشته

 ی بازار خوب آن است که از سوی مردم مورد استقبال قرار دارد. دهندهنشان

ئیه وه قضاقهای کاری چون نهادهای عدلی و قضایی مانند دانشجویان این رشته قادرند که در حوزه .2

در  طورهمین )قضات(، انجمن وکالی مدافع )وکیل مدافع(، لوی سارنوالی )سارنوال(، مشاور حقوقی و

کرده و نسنده بی کاری وزارت خارجه در بخش کنسولی آن کار نماید. دانشجویان این رشته به این حوزه

شاور مه عنوان بها خانهها و وزارتتواند به عنوان مشاور حقوقی در تمام نهادها، موسسات، شرکتمی

 ی قراردادها فعالیت نمایند.حقوقی و تنظیم کننده

 ذاری است.گانوناین رشته، قوه مقننه است. قوه مقننه یا پارلمان جای برای ق های کارییکی از حوزه .3

ز حوزه، ج ین اینتواند قانون وضع کند که از تخصص الزم و کافی برخوردار باشد. اما متخصصافرادی می

سنا(  و مجلس تواند. پس از این روی است که دو مجلس )شورای ملیدانان کسانی دیگر بوده نمیحقوق

 آموختگان این دیپارتمنت است.در خدمت این دانش

له ا یک سلسآنها ب توانند در نهادهای متذکره جذب گردد، ولیکه دانش آموختگان این رشته، میبا وجودی

 گردد: های نیز مواجه است که در زیر به آنها اشاره میچالش

 اری و درکر ساحه دکار این است که آنها های فرا روی دانشجویان این دیپارتمنت در بازار یکی از چالش .1

محیط  شته درشود که دانشجویان این رعمل از دانش کافی عملی برخوردار نیست. این مسئله باعث می

 ای مواجه گردد. کاری خویش با مشکالت عدیده

 ی ازبسیار های دیگری این رشته این است که متاسفانه هنوز روابط بر ضوابط حاکم است واز چالش .2

انان و ه حقوقدکشود گیرد و این امر سبب میها بر مبنای روابط فردی، حزبی و شخصی صورت میاستخدام

 فارغان این رشته تا حدودی بیکار بماند. 
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خصوصی  ودولتی  هایها با دانش آموختگان دانشگاههای دیگر برخورد دوگانه نهادها و سازماناز چالش .3

 د. های خصوصی با تبعیض برخورد گردذب فارغان دانشگاهشود در جاست که این امر سبب می

 

 ب. شرایط محیط و فضای اقتصادی اجتماعی

یار سنتی زند که بسپردایمی به اشتغال گردد و در جامعهفارغان این رشته در فضای بازار آزاد وارد بازار کار می

ا و هله چالشک سلسن این محیط نیز با یو قبیلوی است و هنوز روابط بر قانون در آن حکومت دارند. بنابرای

 گردد: های ناشی از آن اشاره میهای روبرو است که در زیر به فرصتفرصت

ارنوالی ائی سافغانستان عضویت سازمان تجارت جهانی را پذیرفته است، دانشجویانی که از رشته قض .1

ه اشند ببتجارت مجهز  شوند در صورتی که با دانش خوب حقوقی به ویژه حقوقفارغ التحصیل می

 گردند. خوبی در این حوزه جذب می

در جذب  تواند کهیمسال قبل افغانستان نسبتاً وضعیت اقتصادی بهتری دارد. این مسئله  20با توجه به  .2

 ست ولیاهای خصوصی کمک کند. هرچند هنوز مشکالت ناشی از آن موجود دانشجویان در دانشگاه

از  تواند بخشخارجیان و نهادهای همکار در این زمینه می های از این دست و حضورفرصت

حقوقی  هایهمشکالت اقتصادی را حل کند. از این روی است که این دیپارتمنت به دنبال جذب پروژ

 است که توسط این دیپارتمنت دریافت شده و در اختیار دانشجویان قرار گیرند. 

ا تده است شرشته و متقاضی زیاد این رشته سبب ی قوی دانشجویان برای جذب شدن در این انگیزه .3

 ند. ته باشو مردم به این رشته ارادت خاصی داشدیپارتمنت قضایی سارنوالی بازار خوبی داشته 

رد خوبی دا سبتاًمردم هرات و مردم فراه نسبت به سایر والیات افغانستان از لحاظ اقتصادی وضعیت ن .4

 تواند در جذب دانشجویان این رشته نیز موثر باشند. که این امر می

لسله سنه یک های خوبی اقتصادی و اجتماعی برخوردار است. اما متاسفابا وجودی که این رشته از فرصت

 شود. مشکالتی نیز دارند که ذیالً به آنها اشاره می

 رغان اینوی فارک چالش فرا تواند یازدیاد حقوقدانان زیاد ولی بی کیفیت و غیر موثر در جامعه می .1

 دیپارتمنت باشد. 

 های مختلف به ویژه در رشته حقوق. های شغلی در رشتهمحدود شدن فرصت .2

 ها از کشور.کردهفرار مغزها و تحصیل .3

 

 فضای فرهنگیشرایط و ج. 
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 رحاکم دقواعد  پردازد.هر جامعه از خود یک سلسله ارزش و فرهنگ دارد که بر مبنای آن به وضع قانون می

د و تثنا باشسئله مسمتواند از این گیرد. دیپارتمنت قضائی نیز نمیجامعه بر مبنای فرهنگ یک جامعه شکل می

ت که یک وی اسرخود را فارغ از مسائل و فضای فرهنگی جامعه افغانستان و به ویژه هرات بداند، از این 

 شود: نها اشاره میهای نیز فرا روی آن قرار دارد که در زیر به آسلسله فرصت

ق توانیم حقوروی ما است که بر مبنای آن بهای پیشیکی از فرصت ها در جامعهتخصصی شدن رشته .1

ق می، حقوالملل، حقوق بشر، حقوق عموهای چون حقوق خصوصی، حقوق تجارت بینرا به زیر شاخه

ختانه عنی خوشبیها و حقوق قراردادها تقسیم کنیم. شناسی، حقوق شرکتالملل، حقوق جزا و جرمبین

ت لت اسعاین روحیه در میان مردم وجود دارد که به سمت تخصصی شدن در حرکت باشد، به همین 

 که متقاضیان رشته قضائی سارنوالی بیشتر از رشته اداری دیپلوماسی است. 

 هایشسرنوشت شان در بخ فضای فرهنگی به ویژه در شهر هرات مبنی بر این است که نسبت به .2

ا و هانوادهعنی ختوان دید. یمختلف حساس باشند. این مسئله را در پارلمان و سایر نهادها بخوبی می

ن ست که ایروی ا دان در جامعه کار کنند. از اینجامعه دوست دارند فرزندان شان به عنوان یک حقوق

 فرصت فرار روی فرزندان شان فراهم است. 

دن ششهری  های فرهنگی شهر هرات و مردم افغانستان این است که تالش بر مدنی وییکی از ویژگ .3

ه و نجا در دآ. از دارد. از بدیهیات است که هرکس در شهر پا بگذارد از دانش و علم نیز جدایی ندارد

ا در آینده ت خوانندبشته را ای و امالک بسیار اند. اکثراً تالش دارند تا این رهای قومی، منطقهروستا نزاع

 بتواند گره از کار مردم را باز نمایند. 

ز مواجه الت نیهای خوبی برخوردار است؛ اما با یک سلسله مشکبا وجودی که این رشته از یک سلسله فرصت

 گردد. است که ذیالً اشاره می

ن آفارغان  زان واز لحاظ فرهنگی، مکاتب افغانستان وضعیت بسیار بدی دارند که بسیاری از دانش آمو .1

 د که آنهاشونمی شوند این مسئله سببها میبا دانش بسیار محدود و حتا غیر اکادمیک وارد دانشگاه

 برد دانش حقوقی نباشند. بخوبی قادر به پیش

نابراین ست. باز آنجائی که برخی در ادارات جذب شده ولی از دانش حقوقی کافی برخوردار نبوده ا .2

ین ین روی ااند. از اسواد و کم سواد امر اند که دانش آموختگان این بخش بیاکثر ادارات شاکی از این 

 نت قضائییپارتمتواند به عنوان یک چالش فرا روی این دیپارتمنت قرار گیرد. هرچند که دمسئله می

 انشجویانواند دتهای در نظر گرفته است که بر مبنای آن به راحتی میبرای رفع این مشکل استراتژی

 وند. اجه نشرا با دانش حقوقی عملی مجهز نمایند تا در نهادهای عدلی و قضایی با مشکل موشان 
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 تجزیه و تحلیل منابع و امکانات دیپارتمنت .7.2

 دار است.برخور برد اهداف خویش از یک سلسله منابع و امکاناتدیپارتمنت قضائی سارنوالی به منظور پیش

تقریباً  ی است کهلوماساد دانشجویان آن نسبت به دیپارتمنت اداری دیپیکی از امکانات این دیپارتمنت تعداد زی

ی سارنوال درصد از دانشجویان رشته حقوق و علوم سیاسی را دانشجویان دیپارتمنت قضائی 75در حدود 

 دهد. تشکیل می

را، دو نفر ارای دکتدر ک نفیداشتن دانشجویان زیاد، این رشته دارای چهار نفر استاد اند که در میان آنها در کنار 

ر دیگر کمت هایتدر حال تکمیل کردن دکترا و یک نفر هم نامزد دکترا اند که این نیروی خوب در دیپارتمن

قوقی و تون حاست. به همین علت است که این نیرو توانسته است، به ترویج دانش بپردازد و در نگارش م

 باشند. مقاالت علمی نقش موثری را در سطح دانشگاه داشته 

 وآقایان  ز برایهای استاندارد، فضای سبز، کانتین مجهضمن امکانات مادی صنوف مجهز با پروژکتور، تخته

روحیه  یپارتمنتی این دترین امکانات معنوها این دیپارتمنت از امکانات معنوی نیز برخوردار است که مهمخانم

این مسئله  برد.ستی وظایف شان را به پیش میهمکاری و تعاونی میان اعضای آن است که با صداقت و در

  .گیرد باعث شده است که صمیمت در میان آنها موج گرفته و فضای اعتماد و خود باوری و خرد شکل

دماتی ازی خساین دیپارتمنت در راستای اهداف پوهنتون ایجاد شده است. هدف اساسی پوهنتون فراهم 

ی ه نیروهابای که هانسانی مورد نیاز کشور را تأمین کند. یکی از بخشاست که از طریق آن بتواند نیروهای 

ل تربیت به دنبا نوالیانسانی و کادرهای الزم نیازمند اند، نهادهای عدلی و قضائی است. دیپارتمنت قضائی سار

د که گردن میی تأمینماید. نیروهای این بخش زمانچنین نیروها است که در نهادهای عدلی و قضائی فعالیت می

ها ختیار آناا در های الزم ربا دانش و تخصص الزم همراه گردد، این دیپارتمنت صرفاً دانش حقوقی و آموزش

دودی حها تا تیپارتمننماید. این دیپارتمنت از سایر دها را با دانش و تخصص حقوقی مجهز میقرار داده و آن

 شود: مییز داده میها به این شکل تمتفاوت است که از سایر دیپارتمنت

 . استادانیک 

ر که ساییر حالددر این دیپارتمنت اکثراً استادانی که جذب شده اند، دارای سند تحصیلی دکترا است، 

ارای جواز ان شان داستاد ها و نهادها این امتیاز را ندارند. امتیاز این دیپارتمنت این است که اکثردیپارتمنت

دریس را ت ی و قضائی به صورت عملی کار کرده و دانش حقوقی نظری محضوکالت اند که در نهادهای عدل

 کند. نمی

 کلینیک حقوقی. دو
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ت ه صوراین دیپارتمنت آموزش دهنده نظریات محض حقوقی نیست. بلکه در این دیپارتمنت دانش ب

ه دانش کاست ه گردد که در سایر دیپارتمنت امر وجود ندارد. این ویژگی باعث شدنظری و عملی تدریس می

چندان  یابی نیزمر کاراتر بوده و در آموختگان این دیپارتمنت در کارهای شان نسبت به سایر افراد جامعه موفق

 باشد. دچار مشکل نگردد که هدف اصلی دانشگاه نیز چنین می

 . بازار کارسه

ر باشد. برخوردا ر خوبیبازار کاهای را ارائه نمایند که از هر نهاد و سازمان به دنبال این است تا برنامه

ند تا در ی چیده ااگونه های آموزشی خویش را بهبنابراین این دیپارتمنت نیز با توجه به نیازهای جامعه برنامه

لینیک کی در خصوص بازار کار دانش آموختگان این دیپارتمنت دچار مشکل نگردد. تدریس نظری و کار عمل

میان  ابت درختگان این بخش توانمند شده و در خصوص بازار کار و رقآموحقوقی باعث شده است تا دانش

 تاز باشند. های دیگر پیشسایر دانشگاه

 

 

 . برنامه درسی )نصاب درسی(چهار

ب شند. نصاشته باتواند افق روشنی را برای جامعه و مردم به همراه دانصاب درسی به روز و کارآمد می

ا یانشگاه قی است که در قالب متون مدون نظری و عملی در محیط دهای حقوی از آموختهدرسی مجموعه

بازار کار  جامعه و یازهاینگیرند. این دیپارتمنت نیازهای جامعه را مطالعه کرده و بر مبنای بیرون از آن یاد می

ل چار مشکش در حوزه کاری دآموختگان این بخکنند تا دانشنصاب درسی خویش را تدوین و هماهنگ می

 نشوند.

 

 زیربناهـ. 
ه این وجه بگیرد. با تزیر بنا مجموعه امکانات مادی است که آموزش و تحقیق در درون آن صورت می

ه رنوالی کئی ساکه دانشگاه غالب از این نظر نسبت به رقبای خویش جایگاه مناسبی دارند، دیپارتمنت قضا

 ست کهالوم سیاسی دارای یک ساختمان بخشی از آن است نیز از این مزیت برخوردار است. حقوق و ع

صصی انه تخباشد و دیپارتمنت نیز دارای یک کتابخصنوف آن مجهز با پروژکتور، کولر و امثال آن می

 جلد کتاب دارد.  500کوچکی است که بیش 

 

  اهداف .8

  اهداف کلیالف. 
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 ظر گرفتننا در بو  غالب استراتژی پوهنحی و استراتژی پوهنتوندیپارتمنت قضائی سارنوالی به تأسی از 

  ساله آینده هدف کلی این دیپارتمنت عبارتند از: دیدگاه و مأموریت پنج

ول ور حصبه منظ های آموزشی، تحقیقی و ترویج دانش حقوقی در جامعهافزایش و باال بردن ظرفیت

   باشد. برتری مستمر و پایدار می

 

 فرعیاهداف ب. 

ش رویج دانوهش و تدنبال حصول برتری مستمر و پایدار در امر پژبه ی تحقیق، این دیپارتمنتدر حوزه -

 ؛است

 یفی؛وزشی کهای آمیابی به تفوق و تعالی در تدریس از طریق اجرای برنامهدر حوزه تدریس، دست -

 بر طرف ساختن نیازهای حقوقی جامعه از طریق ترویج دانش؛ -

 پژوهشی؛جذب رضایت مالکان از طریق ارائه خدمات آموزشی و  -

 قوقی؛انش حتربیت کادر علمی و نیروی بشری برای نهادهای عدلی و قضائی برای جامعه و گسترش د -

 ؛های حقوقی به اقشار نیازمندتوسعه و تقویت نظم حقوقی کشور و ارائه مساعدت -

ناسی شچالش های تحقیقات عملی توسط استادان و دانشجویان به منظوراندازی و اجرای پروژهراه -

 های حقوقی ی کاربردی در این زمینه؛حلالت اجتماعی ی حقوقی و ارائه راهمعض

شنا آقوق و های کلینیکی حقوقی به منظور کاربردی ساختن علم حهمکاری در زمینه گسترش فعالیت -

 های حقوقی  که فرا روی جامعه قرار دارند؛ساختن دانشجویان با چالش

 ق خصوصی.تأسیس تحصیالت تکمیلی و ایجاد رشته حقو -

 

 مقایسه اهداف استراتژیک دیپارتمنت با دانشکده .8.1

الن پطور مینهکده و خوانی و تکمیل کننده پالن استراتژیک دانشیکی از ویژگی پالن استراتژیک دیپارتمنت هم

الن که پ استراتژیک دانشگاه است. هر دو پالن استراتژیک دارای یک سلسله اهداف مشخص و معین است

چنین  دانشکده تراتژیکهای متذکره تدوین شده و با مفاهیم اهداف اسدیپارتمنت نیز در راستای پالناستراتژیک 

 باشد:دارای وجوه اشتراک می

 تأیید و تأکید بر تحقیق، تدریس و ترویج علم؛ -

 تأیید و تأکید بر در راستای ارتقای ظرفیت دانشجویان؛ -

 ملی؛تأیید و تأکید بر کسب اعتبار برتری در سطح  -
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 گیری( بر اساس رسالتهای اندازهمقیاسها و اهداف استراتژیک )استراتژیالف. 

 ها استیستراتژی خویش نیازمند یک سلسله ادیپارتمنت قضائی سارنوالی به منظور تحقق اهداف تعیین شده

ین اا اجرای بتا  شدها باید در راستای اهداف تعیین شده دیپارتمنت، پوهنحی و پوهنتون باکه این استراتژی

های را ستراتژیبدین علت برای تحقق اهداف خویش، اها اهداف کالن و بزرگ پوهنتون بدست آید. استراتژی

ی هاعالیتد و فدر خصوص تحقیق، نقش دیپارتمنت در تعالی جامعه افغانستان، کاربرد تکنولوژی، کسب عوای

 شده است ظر گرفتههای نیز در نمقیاسشمول در نظر گرفته است که برای هر کدام یک سلسله فرا ملی و جهان

 شود. که ذیالً به آنها پرداخته می

 

 گیری آنهای اندازهمقیاسها، زمان مناسب و استراتژیب. 

ان، نستافغا برای رسیدن به اهداف مشخص شده )تحقیق، تدریس، کار، نقش دیپارتمنت در تعالی جامعه

ی هاراتژیم و استالمللی( یک سلسله مکانیزهای جهان شمول یا بینکاربرد تکنولوژی، کسب عواید و فعالیت

ها تژین استراتوان به اهداف معین شده دست یافت. ایهای فوق میمشخص شده است که بر مبنای استراتژی

توان نیز می وشده دسترسی پیدا کرد توان به اهداف معین راهبردهای است که بر اساس طی زمان معین می

نظر  شخص درمگیری این استراتژی یک مقیاس چگونگی تحقق و درجه تحقق آن را نمایش داد. برای اندازه

این  داد. بر قرار گرفته شده است تا بر اساس آن بتواند هر یک را به صورت جداگانه مورد ارزیابی و تحلیل

ورد بررسی و ( در نظر گرفته شده و در ختم هر سال م1403ـ1398ل )ها برای پنج سااساس این استراتژی

 گیرد. بازنگری قرار می

 

 استراتژی برای تحقق بهبود تحقیق. هدف اول

ین تحقیق های نوهکند که در آن شیوبار برگزار میهای ظرفیت سازی را هر سال یکاین دیپارتمنت دوره

 گردد. دائر می برای دانشجویان و استادان و آموزش

 های کلیدی برای تحقق بهبود تحقیقاستراتژییک. 

 رد: کهای زیر را اجراء خواهد خاطر اجرای تحقق بهبود تحقیق این دیپارتمنت استراتژیبه

ن خویش استادا طوردهد. همینهای ورکشاپ، سمینار را انجام میظرفیت سازی: این دیپارتمنت دوره .1

 د. دارای کوتاه مدت و بلند مدت به خارج از کشور ارسال میهرا بخاطر فراگیری دوره
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یجاد ستادان اابرای  کند تا با استفاده از ترویج دانشاستراتژی خلق انگیزه: این دیپارتمنت تالش می .2

طور مینهیرد و های در نظر گها و مساعدتانگیزه نماید که از لحاظ مالی دانشگاه برای آنها کمک

 د. المللی فراهم سازهای بینهای مالی آنها را در کنفرانسحمایتی دانشگاه زمینه

ها نتدیپارتم ن سایردهد، به جایگاه برتر در میااین دیپارتمنت با تحقیقات و تألیفاتی که انجام می .3

 یابد. دست می

 

  گیری آناندازه مقیاسدو. 
ام ت انججه و دانشجویان های علمی و آموزشی که برای افزایش ظرفیت استادانتعداد کارگاه -

 تحقیقات علمی و معیار دائر گردیده است. 

م فیت الزها شرکت و ظرکه در چنین کارگاه و ورکشاپو دانشجویانی تعداد اعضای کادر علمی  -

 را جهت انجام تحقیق فرا گرفته است. 

لی به الملنهای که استادان در مجله غالب و سایر مجالت داخلی و بیمیزان تحقیقات و پژوهش -

 چاپ رسانده است. 

 د. رسمی های خارجی به چاپاختصاص بودجه برای تحقیقات استادان و مقاالتی که در ژورنال -

 

 در تعالی جامعه افغانستان دیپارتمنتهدف دوم. نقش 

ا یر نهادهنند ساهای دارد. دیپارتمنت قضائی سارنوالی ماهر نهاد و سازمانی در جامعه یک سلسله نقش

 شود. ای دارد که در زیر به آنها اشاره میهای برازندهجامعه نقشدر 

و  حقوقی های قضاء، سارنوالی، وکالت دفاع، مشاورنیروهای متخصص برای جامعه در بخش تربیت .1

 المللی؛داوران داخلی و بین

 ترویج دانش حقوقی از طریق نگارش مقاالت حقوقی در نشریات غالب و نشریات ملی؛ .2

اد ایای افرگیری قضبضاعت به منظور تأمین عدالت و پیهای حقوقی برای افراد بیمساعدتارائه  .3

 مذکور در نهادهای عدلی و قضایی؛

ت در ده و شرکطور جامعه و نهادهای برگزار کننها و همینی نظریات کارشناسانه در رسانهارائه .4

 ها و نهادها؛های علمی و اکادمیک سازمانبرنامه

 

 های کلیدی برای تحقق نقش دیپارتمنت در جامعهتژیاسترایک. 

 د. کنده میاستفا های زیرکه این دیپارتمنت بتواند نقش موثر در جامعه داشته باشد از استراتژیبرای این
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 متخصص وهای نظری و عملی خویش دانش آموختگان خبره تدریس: این دیپارتمنت از طریق آموزش .1

 دارند. میرا برای جامعه و مردم تقدیم 

یر و سا ی غالبترویج علم: این دیپارتمنت و اعضای آن از طریق نوشتن مقاالت علمی در مجله .2

 سازند. نشریات داخلی دانش حقوقی شان را با مردم و جامعه شریک می

 های عملی دانشجویان در نهادهای عدلی و قضایی از طریق کلینیک حقوقی؛آموزش .3

 ی؛ئه سمینار و شرکت در میزگردهای تلویزیونی و رادیویارائه سخنرانی، کنفرانس، ارا .4

 

  گیریاندازه مقیاسدو. 

 نهادهای که با پوهنحی حقوق و علوم سیاسی قراردادهای همکاری امضاء کرده اند؛ .1

بین  خنران درسانس و های که استادان این دیپارتمنت به عنوان ارائه کننده سمینار، کنفرتعداد برنامه .2

 کنند؛شرکت میمردم و جامعه 

 رسند؛مقاالتی که از سوی استادان این دیپارتمنت در نشریات داخلی به چاپ می .3

ی ر نهادهار اختیادهای کاربردی که از سوی دانشجویان این دیپارتمنت نوشته شده و نامهتعداد پایان .4

 گیرند.عدلی و قضایی قرار می

 

 

 هدف سوم. کاربرد تکنولوژی

 جهان با دیل شدننوین، جهان در نتیجه فناوری نوین به یک دهکده تبدیل شده است. تبهای بر اساس دیدگاه

منت یپارتکند. دآن عظمت به یک دهکده ریشه در فناوری و تکنولوژی است که مردم از آن استفاده می

یده دامروز  نبه جها اگرنمایند. برد اهداف خویش از تکنولوژی و فناوری استفاده میقضایی نیز به منظور پیش

شود. قل میشود، بخش بزرگی از دانش امروز به وسیله فناوری و تکنولوژی از یک جا به جای دیگر منت

-ت میق بدسدیپارتمنت قضایی جزء کوچک از این خانواده اند که دانش و اطالعات خویش را از این طری

-شاره میایالً ذهای است که تراتژیآورند. به همین علت است که برای تحقق این هدف نیازمند یک سلسله اس

 شود. 

ری ن فناوبرد امور اداری خویش تالش دارد تا حد ممکن از ایدیپارتمنت قضایی به منظور پیش .1

 استفاده کند؛

ترس بل دسدیپارتمنت قضایی به منظور بهبود امور دانشجویان، تدریس و تحقیق از تکنولوژی قا .2

 کنند. استفاده می
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 رفته. های آموزشی و تحقیقی از طریق فناوری پیشمهارائه برخی از برنا .3

 

 های کلیدی برای تحقق کاربرد تکنولوژیاستراتژییک. 

 ها؛ساختن دیتابس منظم برای منوگراف .1

 ها و سمینارها از طریق اینترنت؛ارائه ورکشاپ .2

 ی الکترونیک برای استفاده بهتر و بیشتر استادان و دانشجویان؛ایجاد کتابخانه .3

 .انشجویاندمندان و المللی برای استادان، کارهای بینهای رایگان کتب، مقاالت و ژورنالمعرفی سایت .4

 ها.برگزاری دروس از طریق پروژکتور و سالیدسازی .5

 

 گیریاندازه مقیاسدو. 

 تجهیز کمپیوترلب و صنوف درسی با تمام امکانات مربوط به تکنولوژی معلوماتی؛ .1

 تاپ و اینترنت؛ز طریق لباخذ حاضری دانشجویان ا .2

 ها از طریق تلگرام، واتساپ و اینترنت و ایمیل؛ارائه لکچرنوت .3

 ایجاد تسهیالت برای آموزش از راه دور.  .4

 

 

 

 هدف چهارم. کسب عواید

ش اند، رویج دانتاینکه به دنبال، تدریس، تحقیق و بر شود، عالوههر نهاد تحصیلی خصوصی وقتی تأسیس می

ید خویش ارد عوادباشند. دیپارتمنت قضایی در چهارچوب دانشکده حقوق در نظر عواید نیز میبه دنبال کسب 

 را چنین کسب نمایند. 

 

 های کلیدی برای کسب عوایدیک. استراتژی

 نماید؛که دانشجویان پرداخت می گیری از فیس  بهره .1

 آن؛ کاغذ و امثالها بجای استفاده های اضافی و الکترونیک سازی بخشکاهش دادن هزینه .2

 های از طریق آن؛برگزاری دوره ماستری و تأمین بخشی از هزینه .3

 تدوین کتب، مقاالت و فروش آنها؛ .4

 انجام تحقیقات و اخذ فند از طریق آن؛ .5
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ز جمله اهای مختلف المللی در بخشهای حقوقی از موسسات و نهادهای داخلی و بیناخذ پروژه .6

 ی؛المللکلینیک حقوقی و داوری بین

 دهی بازاریابی مدرن و قوی.شکل .7

 

 گیریاندازه مقیاسدو. 

 محاسبه بر مبنای افزایش تعداد دانشجویان؛ .1

 های حقوقی سودمند؛دریافت پروژه .2

 عواید حاصله از فیس دانشجویان؛ .3

 های غیر ضروری؛کاهش هزینه .4

 ارائه خدمات حقوقی و تنظیم قراردادهای تجاری. .5

 

 شمول(المللی )جهانهای بینهدف پنجم. فعالیت

-نان بهمچ دهکده ی کوچک تبدیل کرده است. اما اینهای وسیع مردم و جامعه، جهان را به یک دهکدهارتباط

و  جغرافیا حدود بههای امروز دیگر مفعالیتپیوسته اند که بیشتر نیازهای شان به همدیگر گره خورده است. 

 د. یکی ازگردیاز یک کشور به کشور دیگر صادر و وارد م قلمرو خاص نیست. بلکه مرزها را در نوردیده و

م مارج و تها در بخش تدریس، آموزش و تحقیقات است که دیگر از حوزه داخلی یک کشور خااین فعالیت

ست افته شده ظر گرنهای در جهانیان ابز آن استفاده نمایند، بدین علت است که برای این یک سلسله استراتژی

 شود. اشاره می که در زیر چنین

 های کشورهای دیگر؛برقرار روابط متقابل و مفید با دانشکد .1

 ها؛نامهتبادل استاد و دانشجو از طریق امضاء تفاهم .2

نظیر  های علمی، آموزش و اکادمیک کشورهای دیگراشتراک استادان و دانشجویان در برنامه .3

 ها، ارائه مقاالت، سمینارها و ...کنفرانس

 ن. آرعکس تبادل آثار علمی و فراهم سازی چاپ مقاالت و کتب کشورهای دیگر در افغانستان و ب .4

 

 المللیهای بیناستراتژی کلیدی برای تحقق فعالیتیک. 

 های همکاری با مراکز علمی کشورهای دیگر؛نامهامضای تفاهم .1

 برگزاری مجالس و محافل علمی در دانشگاه غالب و کشورهای دیگر؛ .2

 های علمی کشورهای دیگر؛استادان  و دانشجویان در برنامه شرکت .3
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 المللی؛المللی و چاپ آن در نشریات بینهای بینارائه مقاالت در کنفرانس .4

 

 گیریهای اندازهمقیاسدو. 

 ها؛های همکاری میان دانشکده حقوق و سایر نهادهای و سازماننامهمیزان تفاهم .1

 گردد؛های تحصیلی برخوردار میاز بورسیهمیزان استادان و دانشجویانی که  .2

 نند. کهای استادان و دانشجویان شرکت میها و کنفرانسهای علمی، ورکشاپمیزان برنامه .3

 

 استراتژی برای تحقق ترویج دانش. هدف ششم

ن در جریا ست کهااین دیپارتمنت به دنبال ارائه خدمات برای عموم محصالن دیپارتمنت قضائی سارنوالی 

 آید. سال انجام شده و نتایج مشخص از آن به دست می یک

 برای تحقق ترویج دانش کلیدی هاییک. استراتژی

 شود؛های آموزشی برای دانشجویان بر گزار میکارگاه .1

 کنند؛دانشجویان به کارهای ساحوی برده شده و کسب تجربه می .2

 های حقوقی بر اساس آن.تقویت کلینیک حقوقی و ارائه مساعدت .3

 

 

 گیریمقیاس اندازهدو. 

های تاندازی، اجراء و هماهنگی فعالیتعامل با سیستم خدمات کارورزی پوهنتون جهت راه -

 کارورزی دانشجویان؛

 شرکت دانشجویان در برنامه کارورزی و میزان آنها؛ -

 نهادهای ا سایربهای که به منظور کار ورزی در قالب استاژ قضائی در کلینیک حقوقی تعداد برنامه -

 گردد. عدلی و قضایی برگزار می

 برای تحقق تدریس فعالیت. هدف هفتم

 ت در نظرپارتمنهای این دیپارتمنت است. برای تحقق این استراتژی این دیکار با کیفیت یکی از ارزش

 دارد تا اقدامات زیر انجام شود:

  های کلیدی برای تحقق تدریسیک. استراتژی

 ان؛انشجویددیپارتمنت قضائی سارنوالی و بروز کردن آن با نیازهای کاری بهبود نصاب تحصیلی  -

 (؛Ph.Dجذب استادان کادر دائمی با سویه داکتر ) -



26 

 

 نظارت از امور تدریس استادان و جلب نظر دانشجویان و استادان و ارزیابی آنها؛ -

 اعمال تغییرات در نصاب درسی دیپارتمنت قضائی؛ -

 

 گیریمقیاس اندازهدو. 

 توزیع فرم ارزیابی برای دانشجویان و انجام آن به وسیله خود استادان؛ -

 توزیع فرم ارزیابی برای دانشجویان و ارزیابی آن به وسیله دیپارتمنت؛ -

  توزیع فرم ارزیابی آنالین برای دانشجویان و ارزیابی آن به وسیله تضمین کیفیت. -

 

 های آینده دیپارتمنت قضائی سارنوالیبرنامه .9

 دهد.  ین انجامارد چندهای شان را مطابق دیدگاه، اهداف و مأموریت که یپارتمنت در نظر دارد تا برنامهاین د

 دانش تغییرات در کریکولم دیپارتمنت قضائی و معیاری سازی آن مطابق نیازهای بازار کار .1

 آموختگان؛

 برگزاری برنامه ماستری حقوق خصوصی و حقوق جزا توسط این دیپارتمنت؛ .2

 المللی؛کتب و ارائه مقاالت در نشریات داخلی و بینچاپ  .3

 ارسال استادان خویش جهت تحصیالت تکمیلی و مقطع دکترا؛ .4

 سازی برای ارتقای ظرفیت استادان و دانشجویان؛زمینه .5

 های حقوقی برای دانشجویان این رشته؛اخذ پروژه .6

ار در کن ای عملی و ساحویهای مربوط به آن و ازدیاد کارهتقویت کلینیک حقوقی و افزای بخش .7

 های نظری محض؛آموزش

 ن؛ها و مقاالت و کارهای علمی استادان و دانشجویانامهالکترونیک سازی تمام پایان .8

 روز مطابق معیارهای جهانی؛تدوین کتب، مقاالت و تحقیقات به .9

 ویش؛های تحصیلی برای دانشجویان، استادان و کارمندان خدریافت بورسیه .10

 های آموزشی استادان و دانشجویان؛هارتباال بردن م .11

قبال  اران درمند سازی رتب علمی، ترفیع و تقاعد و ایجاد احساس مسئولیت سهامددهی و نظامشکل .12

 استادان و بر عکس آن، تا امنیت شغلی در این دیپارتمنت ایجاد گردد. 

 

 پالن مالی  .10
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وق اهداف ف بنای آنمها است تا بر سلسله هزینهبه منظور انجام اهداف این پالن، دیپارتمنت نیازمند یک 

ازمند رتمنت نیدیپا به انجام برسد. این اهداف قرار است طی پنج سال آینده تحقق یابد، ولی برای این اهداف

 های زیر را انجام دهد. است تا هزینه

ابد تا سعه یوای تگونهتوسعه کلینیک حقوقی: توسعه کلینیک حقوقی دیپارتمنت قضائی سارنوالی به -

 100.000ال سهای دیگر نیز پوشش دهد. برای این امر مهم در هر دانشجویان دیگر را از دانشگاه

 افغانی الزم است. 

ماری ی و آتوسعه کریکولم دیپارتمنت: توسعه و بروز کردن نصاب تحصیلی نیازمد مطالعات میدان -

 و نیز در این رابطه باید تحقیقات میدانی صورت گیرد و از نهادهای عدلی و قضائیاست که 

اضای ان تقدانشجویانی که فارغ التحصیل شده است، پرسیده شود و بر اساس یک آمار مشخص و میز

 ه الزم است. افغانی هزین 60.000کار نصاب تحصیلی این دیپارتمنت تدوین گردد. برای این مسئله 

یک  یازمندناندازی رشته حقوق خصوصی است. این رشته دیپارتمنت قضائی سارنوالی به دنبال راه -

اد یک ای ایجها آماده گردد. به همین منظور برکتابخانه مجهز و تخصصی دارد که باید این کتاب

 افغانی نیازمند است.  500.000خانه تخصصی مربوط به رشته حقوق در حدود کتاب

ن امر برگزاری ای المللی و نشر مجموعه مقاالت آنها. برایو بین ملی و همایش سمینار دوبرگزاری   -

 افغانی الزم اند.  500.000مهم 

 پالن مالی ضم این پالن شده است. 

 

 

رح و مورد شورای دیپارتمنت ط 25/5/1398پالن استراتژیک دیپارتمنت قضائی سارنوالی در جلسه مورخ 

ن به شورای آ( تأیید و جهت تصویب 45این پالن در همین جلسه طی پروتکل شماره )ارزیابی قرار گرفت. 

ب ( مورد تصوی6طی پروتکل شماره ) 22/8/1398 علمی پوهنحی ارسال شده است که در جلسه مورخ

 قرار گرفت. اعضای شورای علمی پوهنحی 
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