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دیپارتمنت حقوق پوهنتون کاردان تالش مى کند تا دانش الزم را در رابطه با مفاهیم بنیادى و اساسى رشته 
حقوق به محصالن ارایه نماید تا آنها بتوانند از شایستگى هاى الزم کارى در حوزه هاى حقوقى، عدلى و 

قضایى و سکتور خصوصى برخوردار گردند.
فارغان این رشته پس از ختم دوره تحصیلى، توانمندى اجراى کار در سطوح مختلف نهادهاى عدلى و قضایى 
کشور را دارا بوده و مى توانند با استفاده از دانش و مهارت هاى کسب شده، به حل و فصل منازعات ملى، 

منطقه اى و بین المللى بپردازند.

معرفى برنامه



سیستم تدریس

زبان تدریس

حد اقل کریدت

امتحان کانکور

کریدت

درى

138

بهار و خزان
صبح و شامزمان

مشخصات برنامه

سیستم کریدت
تدریس رشته حقوق مانند سایر رشته ها بر اساس سیستم کریدت بوده که محصالن طبق آن مى توانند 
مضامین را با در نظر داشت عالقه و توان مالى خویش حداقل 17 کریدت، حداکثر 21 کریدت انتخاب نمایند.

سیستم کریدت، سیستم درسى پذیرفته شده بین المللى مى باشد که محصالن را در رشد توانایى هاى 
علمى و عملى کمک نموده و فرصت هاى واقعى را در جهت مدیریت زمان دوره تحصیلى و پیشرفت هر 

چه بهتر آنها فراهم مى سازد.

اساسی

مضامین عمومى

مونوگراف

مجموع

96

36

6

138

تعداد کریدتتصنیف مضامین



فیس داخله
مجموعتعداد سمسترهافیس

8,000 افغانى 8 1,000 افغانى

فیس دوره تحصیلی

فیس برنامه

مجموعمجموع کریدت هافیس فى کریدت

  3,500  افغانى 483,000  افغانى 138

مجموع فیس برنامه
491,000 افغانى 



تحصیالت آنالین
تحصیالت آنالین در پوهنتون کاردان، تاییده شده توسط وزارت تحصیالت عالى افغانستان، به گونه ى طراحى 
شده است که  به محصالن  بطور مداوم انگیزه داده و آنها را تشویق به سهم گیرى فعال مینماید. تحصیالت 
آنالین به شما این فرصت را میدهد تا بتوانید زمان مطالعه خود را بر اساس خواست و شرایط خود تنظیم کنید.

شما قادر خواهید بود به گونه دلخواه زمان کار و مطالعه خود را تعیین نمایید. مواد درسى بگونه آنالین همیشه 
در دسترس شما قرار دارد تا  به شما کمک نماید بین کار، مسوولیت هاى فامیلى و تحصیالت تان توازن ایجاد 

کنید.
�  محیط استثنایى آموزش و تدریس

�  استفاده از تکنالوژى دلچسپ جهت تدریس 
اساتید مجرب و تیم مسلکى جهت رهنمایى   �

قابل دسترس، آسان و انعطاف پذیر   �
تحصیالت آنالین در پوهنتون کاردان براساس معیار هاى ملى و بین المللى، تحصیالت کاربردى و متمرکز به 
افغانستان  در سطح  نوآورى  و  ابتکار  لحاظ  از  پوهنتون  این  در  آنالین  تحصیالت  است.  ایجاد شده  محصل 

منحصر به فرد است.
موجودیت سیستم نوین تحصیالت آنالین در پوهنتون کاردان، بیانگر برترى علمى و مسلکى این پوهنتون در 

افغانستان است.



( MYKARDAN ) پورتال مخصوص محصالن
پورتال مخصوص محصالن، مکانى است  که در آن تمام امکانات و سهولت هاى مورد ضرورت یک محصل 
براى پیشبرد دروس،  فراهم گردیده است. این پورتال براى شما و مخصوص شما طراحى شده و این امکان را 
به شما میدهد تا هر نوع معلوماتى را که ضرورت دارید از آن دریافت نمایید. با استفاده از این پورتال شما مى 

توانید:
به بورسیه ها و کمک هاى مالى درخواست بدهید  �

کورس هاى هر سمستر را انتخاب یا از آن انصراف دهید  �
تقسیم اوقات، حاضرى، فیس و نمرات خویش را مشاهد نمایید  �
عملکرد استاد را ارزیابى نموده و نظریات خود را شریک سازید  �

به مواد درسى، شامل کتاب هاى الکترونیکى، نوت درسى، ویدیو ها و غیره دسترسى داشته باشید  �
به کارخانگى، امتحانات صنفى و سایر فعالیت هاى صنفى دسترسى داشته باشید  �

ارتقاى کیفیت تحصیالت آنالین یکى از اهداف اساسى در روند تدریس و آموزش ما است. ما در تالش هستیم 
تا با استفاده از تجارب و معیار هاى پذیرفته شده جهانى، تخصص اساتید، تکنالوژى پیشرفته و نو آورى ها، یک 

سیستم نوین و معیارى تحصیلى را ایجاد نماییم.

دیپارتمنت حقوق پوهنتون کاردان تالش مى کند تا دانش الزم را در رابطه با مفاهیم بنیادى و اساسى رشته 
حقوق به محصالن ارایه نماید تا آنها بتوانند از شایستگى هاى الزم کارى در حوزه هاى حقوقى، عدلى و 

قضایى و سکتور خصوصى برخوردار گردند.
فارغان این رشته پس از ختم دوره تحصیلى، توانمندى اجراى کار در سطوح مختلف نهادهاى عدلى و قضایى 
کشور را دارا بوده و مى توانند با استفاده از دانش و مهارت هاى کسب شده، به حل و فصل منازعات ملى، 

منطقه اى و بین المللى بپردازند.

� به کتابخانه دیجیتالى پوهنتون کاردان که شامل دسترسى به JSTOR، بزرگترین کتابخانه دیجیتالى در 
  دنیا، ژورنال هاى علمى، کتاب ها و منابع دسته اول مى باشد، دسترسى داشته باشید.



ایجاد محکمه تمثیلی
پوهنتون کاردان به منظور فراهم نمودن زمینه انجام کارهاى عملى براى محصالن رشته حقوق خود محکمه 
تمثیلى را ایجاد کرده است. بدین ترتیب محصالن حقوق مى توانند با برگزارى محاکم تمثیلى بصورت عملى 
قضایاى جزائى، مدنى و تجارتى را تحت نظر استادان و قضات مجرب تمرین نموده و از تجربیات آنها بتوانند 

در آینده حین ایفاى وظیفه در نهادهاى عدلى و قضایى کشور، بهره ببرند.
پوهنتون کاردان در نظر دارد تا عنقریب البرتوار کریمنالتخنیک را که باعث آموزش بهترمضامین مى گردد 

تاسیس نماید.
انجمن حکمیت تجارى پوهنتون کاردان که یکى از موفق ترین انجمن ها در سطح پوهنتون مى باشد، پس از 
اشتراك در رقابت هاى ملى حکمیت تجارى میان پوهنتون هاى مطرح WILLEM C VIS کشور، موفق شد به 

پانزدهمین دور رقابت هاى بین المللى حکمیت تجارى راه یابد.
پوهنتون کاردان همیشه کوشیده تا با جذب محصالن شایسته رقابت در انجمن هاى این نهاد تحصیلى زمینه 
ساز رشد هرچه بیشتر شان شده و براى شان فرصت اشتراك در رقابت هاى ملى و بین المللى را مساعد سازد.

پوهنتون کاردان عالوه بر محکمه بین المللى فوق عضویت محکمه بین المللى JESSUP را نیز داشته و براى 
کسب عضویت محکمه بین المل ICC , IHL نیز تالش ها ادامه دارد.



مرکز موفقیت محصالن پوهنتون کاردان 

خدمات و فعالیت های مرکز موفقیت محصالن:

یگانه مرکز به سطح پوهنتون هاى کشور مى باشد که به شکل محصل-محور و به منظور توانمند سازى و 
ارتقاى ظرفیت محصالن و فارغان ایجاد گردیده است. این مرکز فعالیت هاى نصابى و غیر نصابى متعددى را 
براى محصالن و فارغان راه اندازى مى نماید تا آنها با موفقیت و مؤثریت هرچه بیشتر به سوى آیندة روشن 
قدم بگذارند. این مرکز در هماهنگى و همکارى با استادان و دیگر بخش هاى پوهنتون، زمینه رشد اکادمیک 

و مسلکى محصالن و فارغان را فراهم مى سازد.

با بازدید از مرکز موفقیت محصالن درباره فعالیت ها و تسهیالت این مرکز بیشتر آشنا شوید.

� فراهم نمودن بورسیه ها و کمک هاى مالى،
� رهنمایى درباره فرصت هاى تحصیلى بین المللى، سمینار ها و کنفرانس هاى تحصیلى،

� مشاوره در بخش کاریابى، اهمیت مشاغل مختلف، مواقع کار داوطلبانه وغیره،
� مشاوره و رهنمایى درباره فعالیت هاى ورزشى و شمولیت در تیم هاى ورزشى،

� رهنمایى در موضوعات اکادمیک از قبیل مشاوره درباره انتخاب رشته، آمادگى براى امتحانات، دسترسى به 
منابع درسى و غیره...



مرکز مشارکت محصالن و برگزاری برنامه ها
با برگزارى برنامه هاى مختلف مثل سمینار ها، ورکشاپ ها، مسابقات ورزشى و سیرهاى علمى ما مى 
کوشیم براى محصالن مواقع آموزشى بیرون از صنف را نیز فراهم سازیم و در چهارچوب انجمن هاى 
مختلف، محصالن در فعالیت هاى غیر نصابى مثل مناظره ها، محاکم تمثیلى، آموزش عکاسى و مسابقات 

ورزشى سهم مى گیرند.



دفرت خدمات کاریابی

برنامه کار در جریان تحصیل

این دفتر با ارائه خدمات مسلکى و ارتقاء ظرفیت هاى کلیدى، محصالن را براى بازار کار آماده مى سازد. آنها 
مهارت هایى مثل: تهیه خلص سوانح و آمادگى براى مصاحبه کارى را مى آموزند.

با فراهم آورى فرصت هاى شغلى و کارآموزى، ما محصالن را در جریان تحصیالت و بعد از فراغت در کسب 
تجارب کارى کمک مى نمائیم.

براى آنعده از محصالِن که مشکالت مالى دارند، فرصت کار نیمه وقت در شعبات مختلف پوهنتون کاردان فراهم 
میگردد.



تأمین ارتباط دوبارة فارغان با پوهنتون،   •
ترویج فضاى همبستگى و یکپارچگى میان محصالن و فارغان،    •

فراهم سازى زمینۀ ارتباط میان فارغان و محصالن برحال،   •
آگاهى دهى در مورد دست آوردها و فعالیت هاى فارغان،   •

•  تقویت نقش فارغان در تمامى فعالیت هاى پوهنتون،
ایجاد تفاوت و دگرگونى مثبت در زندگى محصالن برحال.   •

دفرت روابط با فارغان و جندر

اهداف عمدۀ بخش روابط با فارغان و جندر: 

پوهنتون کاردان به منظور ایجاد و تأمین روابط پایدار با بیش از 30,000 فارغ، دفترى را تحت نام «روابط با 
فارغان و جندر» ایجاد کرده است. 

این بخش خدمات و امکانات بیشمارى چون راه اندازى کورس هاى کوتاه مدت براى رشد و توسعۀ فردى و 
مسلکى فارغان، برنامه هاى ورزشى و سایر فعالیت هاى را که در نصاب و یا بیرون از آن مى باشد، فراهم مى کند. 
شما مى توانید با استفاده از فرصت هاى ارائه شده توسط این بخش با پوهنتون خویش در ارتباط بوده و عضویت 

شبکه ها و مجموعه هاى متعدد را جهت رشد فردى و مسلکى تان بدست آورید.



بورسیه ها و کمک های مالی

انواع بورسیه های تحصیلی و کمک های مالی 

پوهنتون کاردان معتقد است که تحصیالت عالى باید، بدون در نظرداشت وضعیت اجتماعى و یا مالى، براى هر فرد 
قابل دسترس باشد. با درنظرداشت این امر، پوهنتون کاردان برنامه هاى مختلف را روى دست دارد تا نه تنها از 
محصالن با استعداد و توانا قدردانى شود، بلکه امکانات کمک به آنعده محصالن فراهم گردد که با محدودیت هاى 
نمودن  فراهم  با  به هـزاران محصل  است  توانسـته  تا حال  تأسـیس  بدو  از  کاردان  پوهنتون  روبرو هستند.  مالى 

بورسـیه ها و کمک هـاى مالى زمینه تحصیـالت عالى را فراهم نماید.

پوهنتون کاردان با درك شرایط اقتصادى کنونى جامعه، در سال جارى  مبلغ 60 میلیون افغانى را جهت مساعدت 
مالى براى محصالن این پوهنتون اختصاص داده است.  این بورسیه ها و کمک هاى مالى در قالب بورسیه هاى 
نیز کمک هاى مالى اختصاصى براى  بر اساس شایستگى، بسته کمک هاى مالى ویژه (کووید-19) و  تحصیلى 
محصالن تفویض میگردد. این پوهنتون براى سمستر خزانى بیش از 500 بورسیه تحصیلى و بسته  کمک هاى مالى 
را نیز در نظر گرفته است. براى دریافت معلومات بیشتر در مورد بورسیه ها و کمک هاى مالى به ویب سایت ما 

مراجعه نمایید.   

بورس های تحصیلی شایسته محور
بورس هاى تحصیلى شایسته محور براى آنعده محصالن 
برنامه هاى لیسانس و ماسترى که با کسب نمرات بلند در 

یک سمستر از خود لیاقت و شایستگى نشان داده اند، تفویض 
میگردد. این بورسیه ها در اخیر هر سمستر به محصالن 

منتخب توسط کمیته موظف اهدا میگردد.

کمک های مالی 
کمک هاى مالى به آنعده محصالن اهداء میگردد که داراى 

مشکالت مالى بوده و توان پرداخت مکمل هزینه تحصیلى را 
ندارند. محصالن مى توانند از طریق دفتر بورسیه ها و کمک 

هاى مالى براى دریافت کمک هاى مالى درخواست دهند.

بورسیه های فرصت های برابر
پوهنتـون کاردان معتقد اسـت که تحصیالت عالى باید بدون 
در نظرداشـت وضعیـت اجتماعى و یا مالى براى هر فرد قابل 

دسـترس باشد. با درنظرداشت این امر،این پوهنتون براى 
کسانى که عالقمند تحصیالت عالى هستند ولى توان پرداخت 
هزینه هاى  تحصیل خویش را ندارند بورسیه هاى تحصیلى را 

در نظر گرفته اند.

 بورسیه های خدمات عامه، ورزشی
 و فعالیت های فرا نصابی 

پوهنتـون کاردان عـالوه بر برنامه های علمی، اهمیـت 
زیادی به فعالیت ها و برنامه های غیر نصابی قایل اسـت. 
محصالنی که در عرصه های ورزشی، خدمات رضاکارانه، 
عضویت در انجمن های پوهنتون و سایر فعالیت های فرا 

نصابی در داخل و یا خارج از پوهنتون دستاورد های 
چشمگیری داشته باشند، مسـتحق دریافت این نوع بورسیه 

از سوی پوهنتون کاردان میشوند.

https://kardan.edu.af/dr/success-center/scholarships.aspx



•  اخذ نمره کامیابى در امتحان کانکور پوهنتون کاردان،
•  داشتن شهادتنامه صنف دوازدهم،
•  چهار قطعه عکس و کاپى تذکره.

رشایط عمومی شمولیت:

شما مى توانید به صورت آنالین یا به شکل حضورى، با مراجعه به یکى از شعبات پوهنتون 
کاردان به برنامه حقوق ثبت نام نمایید. ما آماده هستیم در هر مرحله از شمولیت، شما را راهنمایى

 و مشوره هاى الزم را ارایه نماییم.  

پروسه ثبت نام

مراحل ثبت نام

۰۷۷۷ ۵۲ ۸۳ ۸۳
۰۷۹۹ ۵۲ ۸۳ ۸۳ دریافت بسته

 ثبت نام
شعبه پروان دو 
شعبه تایمنی 



Contact Us:

0777 52 83 83 info@kardan.edu.af

Parwan-e-Du Square Taimani Square

KardanOfficial

Kardan Universitykardan.edu.af

Kardan University


