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 حقوق و علوم سیاسی پوهنځی رسپرست ۀنامگیزنده

 رفیع اهلل عظیمی : یگ هنام و نام خانواد

 شناسی حقوق جزا و جرمماستر  :یلیتحص مدرک

 rafiullah.azimi45@gmail.com :لیمیا

 4493090024430 :تماس هشمار

 حقوق و علوم سیاسی پوهنځی سرپرست موقف:
  
 

در متدین  هـ.ش در یک خانوادة 1300ی در سال عظیمی فرزند دگروال عبدالبصیر عظیماهلل  رفیع
 ولسوالی شیندند والیت هـرات دیده به جهان گشود.
 ةمرکـز شیندند والیـت هــرات بـا کسـب درجــ      موصوف، تعلیمـات ابتدایی و ثانوی را در لیسة

 بـرای تکمیــت تحصیــالت عــالی وارد پوهنتــون      1390پایان رسانـید. ایشان در سـال   اعلـی بـه

 -ی حقـوق و علوم سیاســی، رشتــة قضـا     پوهنځیاز  1390و لیسانس خویـش را در  غالب گردید

کـادری در سـال    ةو ماستری خویش را به درج گی اول نمره ةهرات به درج ِ  سارنوالـی پوهنتون غالب
 آورد. دست  به ایران  گاه فردوسی مشهدِ شناسی، دانش حقوق جزا و جرم ةتاز رش 1041

به عنوان کـادر   1395که داشت از سال  یی تحصیت بنابر لیاقت و توانایی اهلل عظیمی، در دورة رفیع
 حیـ  بـه   خود را آغـاز کـرده و اکنـون    ةهرات وظیف  پوهنتون غالبِ در بخش کلینیک حقوقی اداری

ایشان بعـد  چنین،  نماید؛ هم این پوهنتون ایفـای وظیفه می وق و علوم سیاسیحق پوهنحی سرپرست
 1391و از سـال   اد وارد امتحان وکالت دفاع گردیدتحصیلی لیسانس، از طریق رقابت آز از اتمام دورة
 نماید.  حال انجمن مستقت وکالی مدافع افغانستان نیز فعالیت میمدافع بر وکیت به عنوانالی اکنون 
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 پوهنتون غالِب هراتحقوق و علوم سیاسی پوهنځی کتالک 

 

 

هایپویاداراندیشهطالیه  غالب 

 حقوق و علوم سیاسی  پوهنځیمعرفی کوتاه 

اول فعالیت کاری خود را از والیت هـرات آغـاز کـرد و در     1319ثور سال  26در پوهنتون غالب 
 .دروس آن نیز رسماً شروع شد  1319  یِجوزا

 -قضـایی  ده ) دیپارتمنـت فـار    دوهـرات دارای   پوهنتـون غالـبِ   حقوق و علوم سیاسی فاکولتة
که در طی  ،باشد میده )کلینیک حقوقی(  دیپلوماسی( و یک دیپارتمنت غیر فار  -و )اداری ( سارنوالی

بازار کار با  که این فارغان در ،محصت فار  داده است  644تر از  اضافه ،دوره 13در  ،سال گذشته 14
 .رو شده اند به استقبال خوبی رو

 دههـرات دارای کارمنـدان اداری و خـدماتی و     غالبِ حقوق و علوم سیاسی فاکولتةحال حاضر  در
ـ    ،تن استاد قـراردادی  بیستتر از  اضافهخانم و آقا و  یمیاستاد دا دکتـرا و ماسـتر    ةسـوی  هبـا تجربـه ب

 د.باش می
تـدویر    ،حقـوقی  هـای  هو ادار هـای دولتـی  کادمیـک بـا نهاد  ااختصاصی، داشتن روابط  ةخان ابتک

هـا   ترین پـژوهش  ، استفاده از تازهشده روزبه داشتن نصاب تحصیلی و مفردات ،ها مینارها و کنفرانسس
های درسی و ممددرسی و استفاده از تکنـالویی    بودن کتاب رس کادمیک، به دستا در راستای مسایت

 رود. شمار می به هفاکولتمعلوماتی از امتیازات این 
 

 (Visionدیدگاه )

هـای حقـوقی و    کوشد، تا با ارا ة آموزش هرات می غالبِپوهنتون حقوق و علوم سیاسی  پوهنځی

هـای امـروزی جامعـة افغانسـتان،      معیاری و با کیفیت و تحقیق در این راستا، منطبق بـا نیـاز   سیاسیِ
حقـوقی در   عـالیِ  مند در عرصة تحصـیالت  عنوان نهاد آموزشی مطمئن و هدف گاه خویش را به جای

 کشور تثبیت نماید. 
 

 (Mission)  رسالت /مأموریت

هـای   گیـری از ظرفیـت   کوشد. بـا بهـره   حقوق و علوم سیاسی پوهنتون غالب هرات می پووهنځی

های تدریس و تحقیق و در راستای تربیـة   علمی موجود و مدیریت سالم، مأموریت خویش را در زمینه
سارنواالن، وکالی مدافع و قضات اجرا نموده و در بهبـود رفـاه عامـه،    دانان،  های مسلکی حقوق کادر

 سزایی را ایفا نماید.  های ملی سهم به شدن ارزش توسعة سیاسی، حاکمیت قانون و نهادینه
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 غالِب هراتپوهنتون حقوق و علوم سیاسی پوهنځی کتالک 

هایپویاداراندیشهغالب،طالیه   

 غالب

 هافرهنگ و ارزش

 مذهبی؛و اسالمی دینی، های  ناپذیر و احترام صادقانه به ارزش اعتقاد خدشه 
  ،پذیری و تحکیم ثبات سیاسی؛ مسؤولیتتقویت روحیة وحدت ملی 

 رمت و کرامت انسانی؛به حُ هساختن اصول اخالقی و  توج حفظ و نهادینه 

 تعمیم عدالت و برابری؛ 

 تحصیالت عالی با کیفیت و معیاری متناسب با نیاز جامعه؛ 

 های علمی دیگران؛ آورد توجه به تدریس و تحقیق معیاری و نشر آن و احترام به دست 

  سالم، مؤثر و کارا؛ادارة 

 های علمی دیگران. نظریات و اندوخته استفاده سالم از تولید علم و 

 

 . اهداف4

 الف. اهداف کلی 
 المللی؛ ردهای بینابه نیازهای جامعه و برابر با استاند  ارا ة تدریس معیاری و با کیفیت مطابق .1

کـه بتوانـد در تـرمیم     ،ساختن فرهنگِ تحقیقـات علمـی معیـاری     تولید علم از طریق نهادینه .2
 های موجود مؤثر واقع شود؛ خال

که محصت حقوق و علـوم سیاسـی بتوانـد در عمـت      به نحوی ی،ساختن دانش حقوق  کاربردی .3
 نیازهای بازار کار را با در نظرداشت معیارهای کمی و کیفی رفع نماید؛

آوری شـرایط   فـراهم  نظرداشت  تحصیلی از لیسانس به ماستری با در  های ارتقای سطح برنامه .0
 المللی؛ ردهای بیناگذار، نیاز جامعه و استاند مورد نظر قانون

نقادانه و انتقاد سـازنده   که در آن بح  و تبادل نظر، پرسشِ ،ایجاد فضای آکادمیک و علمی .5
های علمی و توجة  مان مینارها و گفته باشد، این امر از طریق تدویر سشد های شایع و پذیرفته مالک
 جویی حمایت خواهد شد؛ های دانش یهبه نشر

الزم و   فکـر، مسـؤول و منتقـد، دارای ظرفیـت     مثابـة شـهروندانِ روشـن    تربیة محصالن بـه  .6
 های مبتنی بر اساس تعهد اجتماعی، بردباری و احترام متقابت. اندیشه

 

 ب. اهداف فرعی
کـه   بـه نحـوی   ،ساختن کریکُلم و مفردات درسی به طـور مسـتمر   توجه به انکشاف و معیاری .1

علمـی در داخـت پوهنتـون خصوصـی غالـب و هـم نیازهـای         های اکادمیـک و  گوی نیاز بتواند پاسخ
 شده در خارج از تحصیالت عالی باشد؛ مطرح



     1

 

 پوهنتون غالِب هراتحقوق و علوم سیاسی پوهنځی کتالک 

 

 

هایپویاداراندیشهطالیه  غالب 

های جدیـد   نمودن و استفاده از شیوه گزین بهبود کیفیت ارا ة خدمات آموزشی با تمرکز برجای .2
 حصالن؛های اکادمیک م تدریس و توجه مزید بر فعالیت

سیاسـی   -  رسی به عدالت از طریق طرح یک سیستم آمـوزش عـالی حقـوقی    افزایش دست .3
 نظرداشت قوانین نافذة کشور، نیازهای جامعه و معیارهای جهانی؛ عالی، با در کیفیتِ  کاربردی با

مشارکت در سیستم اعتباردهی و تضمین کیفیت و اجرای آن در راستای حصـول اطمینـان از    .0
 شده؛ های ارا ه تحقیقی و مفیدیت برنامه -  تحصیلیکیفیت 

ها و اعضـای کـادر علمـی در     سازی دیپارتمنت مند آوری تسهیالت الزم به منظور توان فراهم .5
 حقوقی و سیاسی؛ -های تحقیقاتی علمی  جهت انجام پرویه

تقای تر الیحه و سیستم کریدت در جهت اعتباردهی و ار آوری امکانات جهت اجرای به فراهم .6

 ؛ پوهنځیسطح علمی 

هـای حقـوقی و    هـا، تحقیقـات علمـی، کلینیـک     ساختن و ارتقای ظرفیت دیپارتمنـت   مدرنیزه .0
های مدیریتی رونما شده  در سطحی که تفکیک و وضاحت در نقش سازی حقوقی و بخش اداری شبیه

 آهنگ فعالیت داشته باشند؛ کار و هم صورت هم و تمام مسؤوالن در اداره به
در جهــت رشــد کــادر علمــی و کارمنــدان اداری تحصــیالت عــالی از طریــق ارا ــة تــالش  .1
مدت، بازدیـدهای متقابـت و ایجـاد فرهنـگ آمـوختن       های کوتاه های تحصیلی باالتر، کورس فرصت
 مداوم؛

هـای ماسـتری در جریـان     منظور ایجـاد برنامـه   توجه به تدوین کریکولم و مفردات درسی به .9
 سال آینده؛  پنج

هـای   های کاریـابی در نهـاد   اندازی برنامه ری زمینة اشتغال برای فارغان از طریق راهآو فراهم .14
 دولتی و غیر دولتی؛

طور آسان در اختیار محصالن و استادان  که به ،تی با کیفیتینترنیی و ا خانه ارا ة خدمات کتاب .11
 قرارگیرد؛

قای دانش مسلکی الزم منظور ارت های کلینیک حقوقی و گسترش آن به ساختن برنامه نهادینه .12
 التحصیالن؛ به فار 
الملـت و   های حقوق، فقـه، سیاسـت، روابـط بـین     خصوص در حوزه به ،ترویج فرهنگ تحقیق .13

 حاکمیت قانون؛
توجه به استفاده از تجربیات سایر نهادهای تحصیلی حقوق و علوم سیاسی در داخت و خـارج   .10

 مسلکی. -های علمی  کاری ها و گسترش هم نامه کشور از طریق انعقاد تفاهم
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 غالِب هراتپوهنتون حقوق و علوم سیاسی پوهنځی کتالک 

هایپویاداراندیشهغالب،طالیه   

 غالب

 حقوق و علوم سیاسی پوهنځی های علمیبرنامه

گـردد. ایـن برنامـه    ژی پوهنتون غالب ترتیب مییبر اساس استرات پوهنځیهای علمی این برنامه

 گردد: طور زیر انجام می ها بهکه در آن فعالیت ،شامت سه حوزه بوده
 

 الف. تحقیق
با توجـه بـه مشـکالت اساسـی      پوهنځیجامعه از لحاظ حقوقی مشکالت بسیار زیادی دارند. این 

هـا پیـدا   های علمی را بـرای آن حت جامعه در تالش است تا با استفاده از دانش حقوقی و سیاسی راه
کـه   ،از طریق تدوین متون حقوقی و سیاسـی  پوهنځیید؛ بدین منظور برای رسیدن به این هدف، نما

گـردد و در کـاهش    گیـرد، نایـت مـی   های نظری و میدانی صورت مـی در قالب کتاب، مقاله و تحقیق
گاه  پژوهشی در دانش -نماید؛ به این منظور مجلة علمی مشکالت حقوقی و سیاسی جامعه کمک می

المللی منتشر خواهـد شـد؛   های داخلی و بینغالب وجود دارد که مقاالت از این طریق و سایر یورنال
و مرکز انتشارات وجود دارد که این مهم  مرکز تحقیقات علمی، ها باطور در خصوص تألیف کت همین

 رسد. ها به نشر و چاپ می از طریق آن
 

 ب. تدریس
گی نصـاب، میـزان    هگون هتدریس است که شامت موضوعاتی از قبیت چ پوهنځیاین دومین برنامة 

گردد. با توجه بـه وضـعیت فعلـی، نصـاب درسـی دیپارتمنـت       توانایی استادان و خدمات آموزشی می
دارای کادرهای  پووهنځیدیپلماسی نیازمند بازنگری اساسی را دارد. این  -سارنوالی و اداری  -قضایی 

اما با وجود کادرهای دایمی، هنوز هم این  دارای درجة تحصیلی دکترا و ماستری اند؛  دایمی است که
جویـان و   متکی به نیروهای بیرونی است. از لحـاظ آموزشـی خـدمات الزم در اختیـار دانـش      پوهنځی

 گردد. استادان قرار گرفته و بر مبنای امکانات موجود خدمات آموزشی ارا ه می
 

 ج. ترویج دانش
فاکولته ضمن ترویج دانش، در تالش است تا مقاالت علمـی تحقیقـی شـان را در مجـالت     این 

( به چاپ برسـاند تـا از ایـن طریـق دانـش حقـوقی و سیاسـی را در        ISIالمللی )داخلی و معتبر بین
به عنـوان آمریـت کلینیـک     یی گان قرار دهد. ضمن این امر، این فاکولته زیر مجموعه رس همه دست

هـای حقـوقی و   و خدمات حقوقی رایگـان و مسـاعدت   که از طریق این کلینیک مشاورهحقوقی دارد 
 دهد.پذیر انجام می گری را برای جامعه و اقشار آسیب میانجی
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 پوهنتون غالِب هراتحقوق و علوم سیاسی پوهنځی کتالک 

 

 

هایپویاداراندیشهطالیه  غالب 

 نقاط قوت و ضعف

 (Strengthsها )الف. قوت

 داشتن استادان کادر به سویة حداکثر دکترا؛ .1

 داشتن امکانات زیربنایی مناسب؛ .2

 تحقیقات مؤثر برای ترویج دانش؛برخورداری از  .3

 داشتن کلینیک حقوقی و کلینیک دیپلماسی؛ .0

 کاران فاکولتة حقوق و علوم سیاسی؛ کاری خوب میان هم روحیة هم .5

 های منظم ساالنه و سمستروار.برخورداری از پالن .6

 

 (Weaknessesها )ب. ضعف

 روز با معیارهای جهانی؛ هریکولم معیاری و بانداشتن یک ک .1

 خانة مجهز و تخصصی؛ رخورداری از یک کتابعدم ب .2

 نداشتن محت مناسب و معیاری برای برگزاری جلسات و امتحانات نهایی؛  .3

 یی و دایمی؛نداشتن یک مرکز آموزشی حرفه .0

 جویان؛ بود فضای کافی برای تحقیق و مطالعات استادان و دانش کم .5

 .نداشتن کادر دایمی .6

 

 حقوق و علوم سیاسی پوهنځیوظایف رئیس  

 علوم سیاسی حقوق و پوهنځی یاستر  عنوان وظیفه:

 ر یس پوهنتون  : مسؤول درمقابل

محصـالن   تمـام اسـتادان، کارمنـدان و   ،  ی مربـو  هـا  ن دیپارتمنتاآمر  : افراد تحت پوشش

 .مربو  فاکولتة

ِ نظامِ تحصیلی،   بخشی نمایی و سامان گی از ریاستِ پوهنتون در نظارت، رَه نماینده هدفِ وظیفه:

جویان و تالش برای رشدِ کیفـی   ؛ ارا ة خدماتِ تحصیلی معیاری برای دانشپوهنځیاداری و خدماتی 
 .پوهنځیو کمی 
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 غالِب هراتپوهنتون حقوق و علوم سیاسی پوهنځی کتالک 

هایپویاداراندیشهغالب،طالیه   

 غالب

 شرح وظایف
 ؛کاری پوهنتون روندهایمراعات پالیسی و تطبیق . 1

 ؛پوهنځیعلمی جلسات شورای  ریاست از. 2

 ؛پوهنځیموقع و منظم جلسات شورای  به تدویر. 3

 ؛ها برابر سایر شعبات و نهاد در فاکولته گی از هنمایند. 0

 فاکولته؛ تأمین نظم و انظبا  در. 5

 ؛علمی و محصالن در حدود صالحیت حت مشکالت اعضای کادر. 6

بـری و شـورای    هت رَئـ ای شورای علمی پوهنتون، هیه نظارت از تطبیق معیارهای قانونی و فیصله. 0
 ؛پوهنځی

 ؛پوهنځینظافت  اتخاذ تدابیر برای حفظ پاکی و. 1

 ؛پوهنځی های مناسب برای بهبود وضع تدریسی، تحقیقاتی و کاری در ها و برنامه نهاد طرح پیش. 9

 ؛علمی نظارت از تطبیق نصاب تحصیلی توسط اعضای کادر. 14

 ؛ها هدایت الزم به آندادن ها و  ن دیپارتمنتاوظایف آمرنظارت بر . 11

 ؛کیفیت یدهی به منظور بهبود و ارتقا کیفیت و اعتبار ارتقای ةکاری با کمیت هم. 12

نمـودن   های درسی و عیار مطالعه و ارزیابی نصاب تحصیلی و کتاب ت علمی دریکاری با معاون هم. 13
 ؛ها مطابق نیازهای جامعه آن

 ؛پوهنځیاجرای امور اداری . 10

 ؛ت علمییمعاون به ریاست پوهنتون و پوهنځیهای  وار و ساالنه از فعالیت وار، ربع گزارش ماه  ةارا. 15

 ؛کارمندان تحت پوشش باالی وظیفه مراقبت روزانه از حضور استادان و. 16

 ؛کاراندازی مؤثر کارمندان تحت پوشش برای اجرای وظایف مؤثر و مثمر به. 10

 ؛مراقبت از حاضری استادان و کارمندان تحت پوشش. 11

 ی؛رفتن کیفیت درس شدن و باال تر صنوف درسی به خاطر به ایجاد نظم و دسپلین در. 19

 ؛های درسی، علمی، اجتماعی و فرهنگی تشویق محصالن به فعالیت. 24

 ؛های کارمندان پوهنتون غالب مراعات تمام مواد شامت وجایب و مکلفیت. 21

صالح که بر اساس قوانین و مقررات داخلـی   از سوی مقامات ذیشده  وظایف سپرده اجرای سایر. 22
 پوهنتون.
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 پوهنتون غالِب هراتحقوق و علوم سیاسی پوهنځی کتالک 

 

 

هایپویاداراندیشهطالیه  غالب 

 حقوق و علوم سیاسی پوهنځیتشکیالتی  منودار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9  

 

 غالِب هراتپوهنتون حقوق و علوم سیاسی پوهنځی کتالک 

هایپویاداراندیشهغالب،طالیه   

 غالب

 های فاکولتة حقوق و علوم سیاسی ها، کلینیک حقوقی و کمیته معرفی دیپارمتنت

 سارنوالی  -دیپارتمنت قضایی  .الف

زمان با تأسیس  گاه غالب، هم حقوق و علوم سیاسی دانش ةکد این دیپارتمنت در چهارچوب دانش
یی تأسیس شد. این دیپارتمنت به دنبال تربیة کادرهای مسلکی و حرفه 1319کده در سال  این دانش
 های حقوقی در کشور است.  شناسی، قضاوت، وکالت و مشاوره های عدلی و قضایی، جرمدر حوزه

نفـر دانـش آموختـه را بـه      254سارنوالی در هشت دورة تحصیلی بـیش از   -دیپارتمنت قضایی 
های مختلف کشور در حـال   گان این رشته در بخش آموخته که دانش ،جامعة علمی تقدیم نموده است

 باشند.  کار می
% ، مضـامین  53ضامین تخصصی که م ،شود کریدت تدریس می 131در این دیپارتمنت مجموعاً 

دهنـد. در هـر    %  را تشکیت می3% و مونوگراف 10شمول  % و مضامین اختیاری، پوهنتون34اساسی 
 10نمایند دیپارتمنت حـداقت   جویان انتخاب کریدت می سمستر با توجه به شرایط و میزانی که دانش

 گیرد.جویان در نظر می کریدت درسی را برای دانش
 (Visionدیدگاه ) 

حقوق و علوم سیاسی پوهنتون غالـب هـرات، بـه منظـور      پووهنځیسارنوالی  -دیپارتمنت قضایی 
های عمومی، توسعة نظم حقوقی و تأمین گاه برتر در سطح ملی، در راستای ارتقای آگاهیکسب جای

ارنوالی، سـ هـای قضـایی،   کوشد تا کادرهای متخصص، متعهد و کارآمـد در حـوزه  عدالت انسانی، می
 حقوقی به جامعه تقدیم نماید.  ةوکالت دفاع، داوری و مشاور

 

 (Mission)  رسالت /مأموریت

حقوق و علوم سیاسـی پوهنتـون غالـب هـرات، از طریـق       پوهنځیسارنوالی  -دیپارتمنت قضایی 
کوشد تا خدمات حقوقی و مشاوره را در سطح گیری از منابع دست داشته، میتدریس و تحقیق با بهره

ارا ه نماید تا در رشد و توسعه نظم حقوقی کشور، اشتراک مؤثر در مدیریت نظام عدلی و قضایی ملی 
 های حقوقی برای اقشار نیازمند، سهم فعال خود را ادا کند.و مساعدت

  

 دیپارتمنت اداری ـ دیپلماسی .ب

منظـوری وزارت تحصـیالت    بـا   ،هجری خورشیدی 1394دیپلماسی در سال  -دیپارتمنت اداری 
سیس گردیده است. این أده ت حقوق و علوم سیاسی به عنوان دیپارتمنت فار  پوهنځیعالی در چوکات 
مضامین مربـو  بـه    ةانجام تحقیقات علمی را در عرص های سیاسی و آموزش ةارا  ةدیپارتمنت وظیف
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 پوهنتون غالِب هراتحقوق و علوم سیاسی پوهنځی کتالک 

 

 

هایپویاداراندیشهطالیه  غالب 

های  ترین رشته عنوان یکی از اساسی الملت به الملت و علوم سیاسی به عهده دارد. روابط بین روابط بین
ها( در  )دولت الملت ن با قواعد حاکم بر روابط بینگردد. در این رشته محصال علم سیاست محسوب می

( آشـنا  ی، نظامی، دیپلماتیک و قطع روابطالمللی )ایجاد روابط اعم ازسیاسی، فرهنگی، تجار نظام بین
های علمی موجود  گیری از نیروی انسانی و ظرفیت بهره شوند. این دیپارتمنت در تالش است تا با می

 ةهـای مسـلکی در عرصـ    کـادر  ةو تربیـ  های سیاسی معیاری  آموزش ةارا  ةرسالت خویش را در زمین
 گاه خویش را در این عرصه تثبیت نماید. جای و  ادا نمایددیپلماسی  -اداری

 
 (Visionدیدگاه )

رسالت  ،های علمی موجود گیری از ظرفیت است تا با بهرهدیپلماسی در تالش  -دیپارتمنت اداری 
تولیـد دانـش و    ،تدریس معیاری ،نمودن بستر مناسب به منظور تولید کادر پویا فراهم ةخود را در زمین

ثری را جهت ایجاد تغییر و تحـول و ارتقـا در کیفیـت تـدریس و     ؤهای م گام ،انجام تحقیق ادا نموده
های اجتماعی و سیاسـی در کشـور    طرح و برنامه جهت مهار چالش  ةاراارتقای ظرفیت کادر علمی و 

 بردارد.

 (Mission)  رسالت /مأموریت

نمایـد تـا از طریـق بهبـود کیفیـت تـدریس و ارتقـای         دیپلماسی تالش مـی  -دیپارتمنت اداری 
ـ ادر کهای  ظرفیت کـادر  بـود   کـم  ةعلمی و تأمین نیازهای علمی و پژوهش, خالهای موجود در زمین

نمایـد تـا از    مـی  و سـعی  نماید اداری و سیاسی در سطح کشور را از طریق تولید کادر متخصص رفع
های  طریق تحقیق و پژوهش ضمن شناسایی چالش های سیاسی و اجتماعی موجود در کشور راه حت

 نهاد نماید. مناسبی را پیش

 

 معرفی آمریت کلینیک حقوقی .ج

هـای حقـوق    دانش مسلکی و کسب مهارت سطح  یارتقا ورمنظ به1395کلینیک حقوقی در سال 
سـیس گردیـده   أت پووهنځیایـن  ارچوب هدر چ علوم سیاسی پوهنتون غالب و  پوهنځیعملی محصالن 

ة های حقوقی وزارت عدلیـ قت مساعدتاست. این کلینیک بعد از اخذ مجوز رسمی از سوی بورد مست
ن محصـال  نماید و عمـالً  محوری فعالیت می و عدالت دانش، تجربه، تعهداز  یکنون در فضای تاکشور، 
های سیستم  های مسلکی و حقوقی در بخشدر راستای آموزش مهارتحقوق و علوم سیاسی   پوهنځی

حقـوق   ةلـت و ادار دو قضایای عدلیه، محاکم، سارنوالی، پولیس، دفاع، وکالت مدنی، و جزایی تآاجرا
ـ نمای اندوزی می دانش و تجربه طور مستمر، در کلینیک حقوقی به چنـان کلینیـک متـذکره در     د. هـم ن

عامه،  دهی حقوقی بضاعت، زنان و اطفال و آگاهی های حقوقی رایگان برای اقشار بی راستای مساعدت
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 غالِب هراتپوهنتون حقوق و علوم سیاسی پوهنځی کتالک 

هایپویاداراندیشهغالب،طالیه   

 غالب

های کلینیک حقوقی در طی  محصت  واجد شرایط در برنامه  64و تا اکنون به تعداد  نماید فعالیت می
 .اند به دست آوردهچهار دوره تصدیق نامة فراغت 

 
 (Visionدیدگاه و چشم انداز)

هــ.ش بـه یکـی از     1043هرات الـی پایـان سـال     نمودن کلینیک حقوقی پوهنتون غالبِ تبدیت
 های حقوقی ممتاز و برتر در سطح کشور. کلینیک
 

 (Missionرسالت و مأموریت )

رسالت خـویش را در زمینـة   هرات   حقوق و علوم سیاسی پوهنتون غالبِ پوهنځیکلینیک حقوقی 
از طریـق  مدافع و مشاوران حقوقی اجرا نمـوده تـا    تربیة کادرهای مسلکی قضات، سارنواالن، وکالی

حقوقی و مسلکی محصالن رشـتة حقـوق و علـوم    های  مهارتهای عملی ـ کاربردی،   برنامه آموزش

پذیر اجتماعی به عدالت  های آسیب تر گروه یابی بیش دست خدمات حقوقی برای ةجهت ارا  سیاسی را
حقـوق و علـوم    ةکـد  ها به جامعه تقدیم نماید. مأموریت کلینیـک حقـوقی دانـش    آنو حقوق قانونی 

 باشد:  های آتی می هرات، متکی بر فعالیت  سیاسی پوهنتون غالبِ
  ارا ة خدمات حقوقی رایگان با کیفیت و کمک به تأمین عدالت برای نیازمندان جامعه؛ 
  راستای تعلیم و تربیة کادرهـای متخصـص و مسـلکی بـرای نهادهـای عـدلی      تالش در - 

 قضایی و حقوقی؛ 
 ساختن دانش حقوقی؛ و کاربردی مسلکی -های حقوقی  دانش و مهارتکیفیت رتقای ا 

 ؛عادالنه و برخورداری از حقوق ةرسی تمام افراد جامعه به محاکم دست 

 قانون تیحاکم جیکمک به ترو. 
 

 حقوق و علوم سیاسی پوهنځیگانة  های نُه کمیته .ج

 تیفیک نیتضم ةتیکم

شده و  یطراح ةو طبق برنام ،است دهیگرد تیتشک پووهنځیدر سطح کیفیت  نیتضم یفرع ةتیکم
 بخشد. یتداوم م شیبه کار خو پوهنتون تیفیک یارتقا ةتیکم ةژیطرزالعمت و
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 پوهنتون غالِب هراتحقوق و علوم سیاسی پوهنځی کتالک 

 

 

هایپویاداراندیشهطالیه  غالب 

  کولمیراک ةتوسع ةتیکم

جهـت   یعلم ینهادها شیاصالح و پ ،یمنظور بازنگر به پووهنځیدر سطح  کولمیراک ةتوسع ةتیکم
 .است دهیگرد تیتشک کولمیرابهبود و انکشاف ک

  
 امتحانات  ةتیکم

 .دینما یمحصالن را نظارت م یابی  به ارزومرب  امور یتمام تهیکم نیا

 یعلم قاتیتحق ةتیکم

 یعـال  التیوزارت تحص قاتیتحق یسیپال قیپوهنتون غالب با تطب حقوق و علوم سیاسی پوهنځی
از  تیـ کـه آمـوزش و ترب   ییجـا  باشـد. از آن  قیـ فرهنـگ تحق  جیتـرو  تازِ شیست که پا در تالش آن

 گـر ید یها بخش رفت شیو پ یترق ،یشمار رفته، منجر به غنامند جامعه به کی یها بخش نیتر مهم
در کنار  تااست  مصمم پوهنځی نیلذا ا ؛دهد یو سعادت سوق م تیفقوم یسو بهو مردم را  گردد یآن م
 باشد. یقیو تحق یعلم یها تیفعال گریآموزش، پژوهش و د جیمرکز ترو ،یآموزش یها کانون ریسا

  اتیو سمع شکا نینظم و دسپل ةتیکم

 ،یفرعـ  یهـا  از هسـته  یکـ یعنوان  پوهنتون، به نینظم و دسپل ةتیسهولت در کار کم جادیا یبرا
ـ ا تیاسـت. هـدف تشـک    دهیـ گرد تیتشک فاکولته، اتیو سمع شکا نینظم و دسپل ةتیکم  ،تـه یکم نی
مغلـق و   یایت و قضـا یباشد. مسا یم پوهنځیمحصالن و کارمندان در  ةبه مشکالت روزمر یگ هدیرس
 .گردد یمحول م یاصل ةتیبه کم اتیو سمع شکا نینظم و دسپل ةتیاز جانب کم ینیدسپل ةدیچیپ

 

 جندر  ةتیکم

و  یعال التیجندر در تحص یژیغالب بر اساس استرات حقوق و علوم سیاسی پووهنځیجندر  ةتیکم
 ،آنـان  یبـرا  یآموزشـ  طیسـاختن محـ   نومصـ  زیو ن یعال التیسهم زنان در تحص شیبه هدف افزا

ـ  یپالن کـار  قیپالن تعهد به تطب کیژیدر استرات یعال التیاست. وزارت تحص دهیگرد تیتشک  یمل
زنان  یمندساز توان زیو ن یتیجنس ضیتبع تیبه وضع یی  ژهیکشور، نگاه و یمل یژیزنان و استرات یبرا

 داشته است. یعال التیتحص ةدر عرص
 

 یکیالکترون های آموزش ةتیکم

 یعـال  التیبشر، از جملـه تحصـ   یگ هزند یها از حوزه یاریاطالعات و ارتباطات در بس یِلویاتکن
 یگـذار  به اشتراک ع،یسر ةتوسع تیاست. قابل نموده یشگرف راتییخوش تغ ها را دست وارد شده و آن
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 غالب

ـ اسـتقالل   نه،یبا حداقت هز یقیتحق -ی علم یدانش و محتوا از مکـان و زمـان و از همـه     یریادگی
ـ      ندیشاگرد در فرا تیمحور تر، مهم در  یکـ یالکترون یلویاآمـوزش از مشخصـات بـارز اسـتفاده از تکن
ـ تطب یغالـب در راسـتا   حقوق و علـوم سیاسـی   کدة دانش. رود یشمار م به یعال التیتحص پـالن   قی
 ةتیراستا کم نیبوده و در ا یخدمات آموزش ةعرض ةدر عرص ینوآور جادیخود مصمم به ا کیژیاسترات

ـ گ تا با بهره است نموده تیرا تشک کیترونالک های آموزش و  یمعلومـات  نینـو  هـای  یلویااز تکنـ  یری
آموزش و  تیفیجهت بهبود ک ییعنوان ابزارها به یی،ایدیم یمولت یها ستمیو س نترنتیا مانندِ ی،ارتباط

 یکارهـا  نمـودن سـازو   فراهم زیآسان به منابع و ن یرس جهت دست التیتسه ةارا  قیاز طر ،یریادگی
 .دیآ تیهدف بزرگ نا نیاز راه دور به ا یکار همتعامت و 
 

 یو ورزش یفرهنگ ةتیکم

ـ اخـالق، تقو فرهنگ و  و گسترش  تیمنظور حما به مسـتعد و   انِیـ جو دانـش  یعلمـ  یـة روح تی
 یبرا یساز نهیزم ن،محصال یورزش یِجمع یها تیفعال یمناسب برا یها نهیآوردن زم مند، فراهم توان

و اهـداف   یعـال  التیوزارت تحصـ  یکیژیتحقق اهـداف پـالن اسـترات    ن،محصال یها تیرشد خالق
و  یفرهنگـ  ةتیکم ةکنند تیتکم ةهست کی  یمنح، پوهنځی یو ورزش یفرهنگ ةتیپوهنتون غالب، کم

 است. دهیگرد تیپوهنتون تشک یورزش
 

 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 تیتشک های پالن نیا قیتطب
 

 حقوق و علوم سیاسی پوهنځیمنابع و امکانات 

 1111حقوق و علوم سیاسی  پوهنځی  آمار استادان دایمی و بالمقطع

 قرارداد دایمی/ بالمقطع تاریخ تقرر رتبة علمی درجة تحصیت تخلص نام ش

 دکتر فقیری عبدالظاهر 1
 

 بالمقطع 1399
 

 بالمقطع 1319 پوهندوی ماستر فضت خلیت احمد 2
 

 ماستر مصون محمد ابراهیم 1
 

 بالمقطع 1390
 

 ماستر فرهان محمد غوث 1
 

 بالمقطع 1395
 

 ماستر حبیبی اهلل نجیب 1
 

 بالمقطع 1044
 

 دکتر ای تنزه محمد طاهر 6
 

1391 
 

 دایمی
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 دایمی  1394  دکتر وحیدی عبدالملک 7

  بالمقطع 1044  ماستر قاضی زاده الرحمن حبیب 8

  بالمقطع 1399  ماستر محمدی خالد 9

 دایمی  1396  دکتر قناعی عتیق اهلل 11

 دایمی  1044  ماستر صالح احمد وحید 11

 دایمی  1044  ماستر حسینی عبداهلل 12

 دایمی  1391  ماستر حسینی سید کبیر 11

 دایمی  1399  ماستر عظیمی رفیع اهلل 11


  بالمقطع 1399  ماستر صدیقی عبدالحق 15

 بالمقطع 1044  ماستر امیری علی احمد 16
 

 بالمقطع 1390  لیسانس زی ظاهر فرحناز 10
 

 دایمی  1044  ماستر پیمان محمد تقی 11

  بالمقطع 1041  لیسانس عمری محمد قاسم 19

  بالمقطع 1041  ماستر مبصر بصیراحمد 24

  بالمقطع 1041  ماستری رحمانی اهلل عتیق 21

  بالمقطع 1041  لیسانس میرزایار وصیم 22

  بالمقطع 1041  ماستر حلیم عبید سیدعبدالغفار 23

  بالمقطع 1041  ماستر احمدی فضت احمد 20

  بالمقطع 1041  دکتر محمدی اهلل عصمت 25

  بالمقطع 1041  دکتر مدبر اصغر علی 26

  بالمقطع 1041  ماستر امینی عبدالناصر 20

  بالمقطع 1041  ماستر معین معیدالدین 21

 دایمی  1041  ماستر عزیزی آرزو 29

  بالمقطع 1044  ماستر حبیبی اهلل نجیب 34

 

 آوردها و امکانات دست

 (؛یحقوق کینی)کل تیآمر جادیا .1

 ؛یو بالمقطع و ادار یمیدا یداشتن استادان کادر .2

  ؛ایران یِ امه طباطباگاه علّ با دانش یکار هم یها نامه انعقاد تفاهم .3

 از کشور؛ رونیب یلیتحص یها هیبه بورس انیجو استادان و دانش یمعرف .0

  ؛ها پارتمنتیدر سطح د یو چهارگانة فرع پوهنځیدر سطح  یفرع ةگان نُه یها تهیکم جادیا .5

  ؛یآموزش یها ارگاهک یبرگزار .6
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 غالِب هراتپوهنتون حقوق و علوم سیاسی پوهنځی کتالک 

هایپویاداراندیشهغالب،طالیه   

 غالب

  ؛یمحور محصت یحقوق یده یآگاه یها برنامه یانداز راه .0

  ؛یرقابت یلیتمثدورة محاکم  نیاول یبرگزار .1

 ستیز طیمح یاز روز جهان تیو تحل "مییگو ینه م یکیپالست یها طهیخر"به  نیکمپا یانداز راه .9
 مشترک؛  ةگون به

 گونة مشترک؛  طفت به یاز روز جهان تیتجل .14

 گونة مشترک؛  جو به دانش یاز روز جهان تیتجل .11

  ؛یعمل یو کارها یلیداشتن سالون محکمة تمث .12

  ؛یاریداشتن صنوف مع .13

 مجهز باساختمان اداری؛ .10

 بضاعت جامعه. یافراد ب یبرا یدر انکشاف جامعه و ارا ة خدمات حقوق یریگ سهم .15


 حقوق و علوم سیاسی پوهنځیهای درسی  کاریکومل 

 سارنوالی -کاریکلولم دیپارتمنت قضایی 

 سارنوالی -دیپارتمنت قضایی   سمستر اولِ

 تیتعداد کرید نوع مضمون دکُ مضامین ش
ساعات درسی در 

 نیاز پیش سمستر

 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 6

 ندارد 16 1 شمول پوهنتون LA107 1ثقافت اسالمی  0

 ندارد 32 2 شمول پوهنتون LA108 1انگلیسی زبان 1

 اختیاری LA109 )دستور زبان( 1زبان دری   9
 اختیاری

2 
2 

32 
32 

 ندارد

 ندارد LA145 مپیوترک 14

 202 10 یک سمستر ساعات درسی در ها وتیمجموع کرید

 %01 مضامین اساسی

 %29 شمول مضامین اختیاری و پوهنتون
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 سارنوالی -سمستر دوم، دیپارتمنت قضایی 

 نوع مضمون ُدک مضامین ش
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 0

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

 ندارد 16 1 شمول پوهنتون LA207 2ثقافت اسالمی  6

 ندارد 32 2 شمول پوهنتون LA208 2انگلیسی زبان  0

 ندارد 32 2 شمول پوهنتون LA211 افغانستان تاریخ معاصر 1

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

2 
2 

32 
32 

 ندارد

 ندارد LA246 زیستحقوق محیط  14

 202 10 یک سمستر ساعات درسی در ها وتیمجموع کرید

 %59 مضامین اساسی

 %01 مضامین اختیاری و پوهنتون شمول
 

 سارنوالی -سمستر سوم، دیپارتمنت قضایی 

 نوع مضمون دکُ مضامین ش
تعداد 
 تیکرید

درسی  ساعات
 در سمستر

 نیاز پیش

 2 و 1 حقوقمبادی علم  32 2 اساسی LA312 1حقوق جزای عمومی  1

 2 و 1 حقوقمبادی علم  32 2 اساسی LA313 1حقوق وجایب  2

 2 و 1 حقوقمبادی علم  32 2 اساسی LA314 1حقوق مالی  3

 2 و 1 حقوقمبادی علم  32 2 اساسی LA315 1حقوق اساسی  0

 2 و 1 حقوقمبادی علم  32 2 اساسی LA316 حقوق کار 5

 ندارد 16 1 شمول پوهنتون LA307 3ثقافت اسالمی  6

 2 و 1 مبانی علم سیاست 32 2 اساسی LA317  1های سیاسی  اندیشه 0

 ندارد 32 2 اساسی LA318 روش تحقیق 1

 اختیاری LA309 )متون نظم و نثر( 3زبان دری  9
 اختیاری

 اختیاری
2 

 اختیاری
32 

 ندارد

 ندارد LA347 حقوق طفت 14

 202 10 یک سمستر ساعات درسی در ها وتیمجموع کرید

 % 13 مضامین اساسی

 %10 شمول مضامین اختیاری و پوهنتون
 

 سارنوالی -سمستر چهارم، دیپارتمنت قضایی 
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 دکُ مضامین ش
نوع 
 مضمون

تعداد 
 تیکرید

ساعات درسی در 
 سمستر

 نیاز پیش

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

 2 و 1 حقوقمبادی علم  32 2 اساسی LA419 حقوقی معاصر های  سیستم 2

 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 6
پوهنتون 
 شمول

 ندارد 16 1

 1های سیاسی اندیشه 32 2 اساسی LA417 2های سیاسی اندیشه 0

1 
ترمینولویی سیاسی و 

 2و  1زبان انگلیسی  32 2 اساسی LA420 انگلیسیحقوقی به زبان 

  202 10 یک سمستر ساعات درسی در ها وتیمجموع کرید

 %95 مضامین اساسی

 %5 شمول مضامین پوهنتون

 1411 61 چهار سمستر ساعات درسی در ها وتیمجموع کرید
 

 سارنوالی -سمستر پنجمِ قضایی 

 دکُ مضامین ش
نوع 

 مضمون

تعداد 

یکرید

 ت

 ساعات

درسی در 

 هفته

 

 نیاز پیش

 2 و 1 حقوقمبادی علم  32 2 تخصصی LA521 1الملت عمومی حقوق بین 1

2 
حقوق جزای 
 1اختصاصی

LA548 2 و 1 حقوق جزای عمومی 32 2 تخصصی 

 ندارد 32 2 تخصصی LA549 1کریمنالستیک 3

 2 و 1 حقوقمبادی علم  32 2 تخصصی LA550 1حقوق فامیت 0

 ،2 و 1 حقوقمبادی علم  32 2 تخصصی LA551 1حقوق تجارت 5

 ندارد 32 2 تخصصی LA552 1کریمنولویی 6

0 
قواعدفقه مدنی و 

 جزایی
LA553 ندارد 32 2 تخصصی 

 ندارد 16 1 شمول پوهنتون LA507 5ثقافت اسالمی 1

 2و1حقوق جزای عمومی 32 2 تخصصی LA554 تاریخ حقوق جزا 9

  202 10 یک سمستر ساعات درسی در ها وتیمجموع کرید

 %95 مضامین تخصصی

 %5 شمول مضامین پوهنتون
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 سارنوالی -سمستر ششم قضایی 

 نوع مضمون دکُ مضامین ش

تعداد 

یکرید

 ت

ساعات درسی 

 در سمستر
 نیاز پیش

1 
حقوق جزای 
 2اختصاصی 

LA648 32 2 تخصصی 
 2و 1حقوق جزای عمومی

 1 حقوق جزای اختصاصی

 1 کریمنولویی 32 2 تخصصی LA652 2کریمنولویی  2

 1 کریمنالیستیک 32 2 تخصصی LA649 2کریمنالیستیک  3

 1 حقوق فامیت 32 2 تخصصی LA650 2حقوق فامیت  0

 1 حقوق تجارت 32 2 تخصصی LA651 2حقوق تجارت 5

6 
الملت  بینحقوق 

 2عمومی
LA621 1 الملت عمومی حقوق بین 32 2 تخصصی 

 ندارد 32 2 تخصصی LA653 روانشناسی جنایی 0

 ندارد 16 1 شمول پوهنتون LA607 6ثقافت اسالمی 1

 .2 و 1 حقوقمبادی علم  32 2 تخصصی LA654 حقوق عینی  9

  202 10 یک سمستر ساعات درسی در ها وتیمجموع کرید

 %95 مضامین تخصصی

 %5 شمول مضامین پوهنتون
 

 سارنوالی -سمستر هفتم قضایی 

 دکُ مضامین ش
نوع 

 مضمون

تعداد 

یکرید

 ت

ساعات 

درسی در 

 سمستر
 نیاز پیش

1 
حقوق جزای 
 32 2 تخصصی LA748 3اختصاصی

و  2 و 1 حقوق جزای عمومی
 2 و 1 حقوق جزای اختصاصی

2 
 جزای حقوق
 الملت  بین

LA755 2و1حقوق جزای عمومی 01 2 تخصصی 

3 
اصول محاکمات 

 2و1جزای عمومی 32 2 تخصصی LA756 1جزا ی 

 2و1حقوق جزای عمومی 32 2 تخصصی LA757 جزا شناسی 0

5 
اصول محاکمات 

 ندارد 32 2 تخصصی LA758 1مدنی 

6 
الملت  بین حقوق

 1خصوصی
LA734 2 و 1 حقوقمبادی علم  32 2 تخصصی 



19  

 

 غالِب هراتپوهنتون حقوق و علوم سیاسی پوهنځی کتالک 

هایپویاداراندیشهغالب،طالیه   

 غالب

 ندارد 32 2 تخصصی LA759 1حقوق میراث  0

 LA707 0ثقافت اسالمی 1
پوهنتون 
 شمول

 ندارد 16 1

9 
حقوق تجارت 

 2 و 1 حقوقمبادی علم  32 2 تخصصی LA760 الملت بین

  202 10 یک سمستر ساعات درسی در ها وتیمجموع کرید

 %95 مضامین تخصصی

 %5 شمول مضامین پوهنتون

 

 سارنوالی -سمستر هشتم قضایی 

 دکُ مضامین ش
نوع 

 مضمون

تعداد 

یکرید

 ت

ساعات 

درسی در 

 سمستر

 نیاز پیش

 الملت جزای بین حقوق 32 2 تخصصی LA861 یالملت کیفر بین حقوق 1

 1 جزا یاصول محاکمات  32 2 تخصصی LA856 2اصول محاکمات جزا ی  2

 1اصول محاکمات مدنی  32 2 تخصصی LA858 2اصول محاکمات مدنی  3

0 
الملت  حقوق بین

 2خصوصی 
LA834 32 2 تخصصی 

الملت  حقوق بین
 1خصوصی 

 تیریو مداداره  32 2 تخصصی LA836 1حقوق اداری 5

 LA807 1ثقافت اسالمی 6
پوهنتون 
 شمول

 ندارد 16 1

 1حقوق میراث  32 2 تخصصی LA859 2حقوق میراث  0

 روش تحقیق 60 0 مونوگراف LA844 مونوگراف 1

  202 10 یک سمستر ساعات درسی در ها وتیمجموع کرید

 %02 مضامین تخصصی

 %5 مضامین پوهنتون شمول

 %23 مونوگراف

 1411 61 چهار سمستر ساعات درسی در ها وتیمجموع کرید

 

 کاریکلومل دیپارمتنت اداری ـ دیپلامسی 

 نیازها درسی و پیش مضامینمشخصات 

 دیپلماسی  -سمستر اول اداری 

 نیاز پیشساعات درسی  تیتعداد کرید نوع مضمون دکُ مضامین ش
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 در سمستر

 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 6

 ندارد 16 1 پوهنتون شمول LA107 1ثقافت اسالمی  0

 ندارد 32 2 پوهنتون شمول LA108 1انگلیسی زبان 1

 LA109 )دستور زبان( 1زبان دری   9
 32 2 اختیاری

 ندارد

 ندارد LA145 مپیوترک 14

 202 10 یک سمستر ساعات درسی در ها وتیمجموع کرید

 %01 مضامین اساسی

 %29 شمول مضامین اختیاری و پوهنتون

 دیپلماسی -اداری سمستر دوم 

 دکُ 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 0

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

 LA207 2ثقافت اسالمی  6
 پوهنتون
 شمول

 ندارد 16 1

 LA208 2انگلیسی زبان  0
 پوهنتون
 شمول

 ندارد 32 2

 LA211 افغانستان تاریخ معاصر 1
 پوهنتون
 شمول

 ندارد 32 2

 LA209 ()نگارش و ویرایش 2زبان دری  9
 32 2 اختیاری

 ندارد

 ندارد LA246 حقوق محیط زیست 14

 202 10 یک سمستر ساعات درسی در ها وتیمجموع کرید

 %59 مضامین اساسی

 %01 مضامین اختیاری و پوهنتون شمول
 

 دیپلماسی -سمستر سوم اداری 

 نیاز پیشدرسی  ساعاتتعداد  نوع مضمون دکُ مضامین ش
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 غالِب هراتپوهنتون حقوق و علوم سیاسی پوهنځی کتالک 

هایپویاداراندیشهغالب،طالیه   

 غالب

 در سمستر تیکرید

 2 و 1 حقوقمبادی علم  32 2 اساسی LA312 1حقوق جزای عمومی  1

 2 و 1 حقوقمبادی علم  32 2 اساسی LA313 1حقوق وجایب  2

 2 و 1 حقوقمبادی علم  32 2 اساسی LA314 1حقوق مالی  3

 2 و 1 حقوقمبادی علم  32 2 اساسی LA315 1حقوق اساسی  0

 2 و 1 حقوقمبادی علم  32 2 اساسی LA316 حقوق کار 5

 ندارد 16 1 پوهنتون شمول LA307 3ثقافت اسالمی  6

 2 و 1 مبانی علم سیاست 32 2 اساسی LA317  1های سیاسی  اندیشه 0

 ندارد 32 2 اساسی LA318 روش تحقیق 1

9 
)متون نظم و  3زبان دری 

  LA309 نثر(
 اختیاری

 
2 

 
32 

 ندارد

 ندارد LA347 طفتحقوق  14

 202 10 یک سمستر ساعات درسی در ها وتیمجموع کرید

 % 13 مضامین اساسی

 %10 شمول مضامین اختیاری و پوهنتون

 دیپلماسی -سمستر چهارم اداری 

 دکُ مضامین ش
نوع 
 مضمون

تعداد 
 تیکرید

ساعات درسی 
 در سمستر

 نیاز پیش

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

 2 و 1 حقوقمبادی علم  32 2 اساسی LA419 حقوقی معاصر های  سیستم 2

 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

 ندارد 16 1 شمول پوهنتون LA407 0 اسالمی ثقافت 6

 1های سیاسی اندیشه 32 2 اساسی LA417 2های سیاسی اندیشه 0

1 
ترمینولویی سیاسی و 

 ندارد 32 2 اساسی LA420 انگلیسیحقوقی به زبان 

  202 10 یک سمستر ساعات درسی در ها وتیمجموع کرید

 %95 مضامین اساسی

 %5 شمول مضامین پوهنتون

 چهار سمستر ساعات درسی در ها وتیمجموع کرید
6
1 

1411 

 
 دیپلماسی -سمستر پنجم اداری 

 نیاز پیشساعات درسی در تعداد  نوع مضمون دکُ مضامین ش
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 پوهنتون غالِب هراتحقوق و علوم سیاسی پوهنځی کتالک 

 

 

هایپویاداراندیشهطالیه  غالب 

 سمستر تیکرید

 32 2 تخصصی LA521 1الملت عمومی  حقوق بین 1
 و 1 حقوقمبادی علم 
2 

 ندارد 32 2 تخصصی LA522 جهانی شدن 2

 ندارد 01 3 تخصصی LA523 الملت تاریخ روابط بین 3

 ندارد 32 2 تخصصی LA524 جغرافیای سیاسی 0

 ندارد 32 2 تخصصی LA525 مبانی اندیشه سیاسی در اسالم 5

 ندارد 16 1 شمول پوهنتون LA507 5ثقافت اسالمی  6

 2و1های سیاسی  اندیشه 32 2 تخصصی LA517 3سیاسی های اندیشه 0

 شناسی جامعهمبانی  01 3 تخصصی LA526 شناسی سیاسی جامعه 1

  202 10 یک سمستر ساعات درسی در ها وتیمجموع کرید

 %95 مضامین تخصصی

 %5 شمول مضامین پوهنتون

 
 دیپلماسی -سمستر ششم اداری 

 دکُ مضامین ش
نوع 
 مضمون

تعداد 
 تیکرید

ساعات درسی در 
 سمستر

 نیاز پیش

 32 2 تخصصی LA621 2الملت عمومی  حقوق بین 1
الملت  حقوق بین
 1 عمومی

 ندارد 32 2 تخصصی LA627 مدیریت اداره و 2

 32 2 تخصصی LA628 1الملت  اصول روابط بین 3
تاریخ روابط 

 الملت بین

 ندارد 01 3 یتخصص LA629 مسا ت نظامی و استراتژیک معاصر 0

 ندارد 32 2 تخصصی LA630 های سیاسی در اسالم اندیشه 5

 ندارد 01 3 تخصصی LA631 بزرگ  های خارجی قدرت  سیاست 6

 ندارد 32 2 تخصصی LA632 مسا ت سیاسی اقتصادی جهان سوم 0

 LA607 6ثقافت اسالمی  1
 نپوهنتو
 شمول

 ندارد 16 1

  202 10 یک سمستر ساعات درسی در ها وتیمجموع کرید

 %95 مضامین تخصصی

 %5 شمول مضامین پوهنتون
 

 دیپلماسی -سمستر هفتم اداری 

 دکُ مضامین ش
نوع 
 مضمون

تعداد 
 تیکرید

ساعات درسی در 
 سمستر

 نیاز پیش

 ندارد 32 2 تخصصی LA733 تئوری های انقالب 1
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 غالِب هراتپوهنتون حقوق و علوم سیاسی پوهنځی کتالک 

هایپویاداراندیشهغالب،طالیه   

 غالب

2 
الملت خصوصی  حقوق بین

1 LA734 32 2 تخصصی 
 1 حقوقمبادی علم 
 2 و

3 
سیاست و حکومت در 

 آمریکا
LA735 ندارد 32 2 تخصصی 

 اداره و مدیرت 32 2 تخصصی LA736 1حقوق اداری  0

5 
 حقوق دیپلوماتیک و

 قنسولی
LD737 32 2 تخصصی 

 1 حقوقمبادی علم 
 2 و

 32 2 تخصصی LA728 2الملت  اصول روابط بین 6
الملت و  تاریخ روابط بین
 1الملت اصول روابط بین

 ندارد 16 1 شمول پوهنتون LA707 0ثقافت اسالمی  0

 ندارد 32 2 تخصصی LA738 های اسالمی معاصر جنبش 1

 ندارد 32 2 تخصصی LA739 حقوق بشر 9

  202 10 یک سمستر ساعات درسی در ها وتیمجموع کرید

 %95 مضامین تخصصی

 %5 مضامین پوهنتون شمول

 دیپلماسی -سمستر هشتم اداری 

 نوع مضمون دکُ مضامین ش
تعداد 
 تیکرید

درسی  ساعات
 در سمستر

 نیاز پیش

 ندارد 01 2 تخصصی LA840 امنیت بین الملت 1

2 
الملت  حقوق بین
 2خصوصی

LA834 32 2 تخصصی 
 الملت بین حقوق

 1خصوصی

 اقتصاد مبانی علم 32 2 تخصصی LA841 اقتصاد سیاسی 3

 32 2 تخصصی LA836 2حقوق اداری  0
حقوق اداره و مدیریت و 

 1 اداری

 ندارد 32 2 تخصصی LA842 سیاسی جهان مسا ت 5

6 
و دگرگونی  نوسازی

 سیاسی
LA843 ندارد 32 2 تخصصی 

 ندارد 16 1 شمول پوهنتون LA807 1ثقافت اسالمی  0

 روش تحقیق 60 0 مونوگراف LA844 مونوگراف 1

  202 10 یک سمستر ساعات درسی در ها وتیمجموع کرید

 %02 مضامین تخصصی

 %5 شمولمضامین پوهنتون 

 %23 مونوگراف

  1411 61 در چهار سمسترساعات درسی  ها وتیمجموع کرید

 


