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پیام آمر دیپارمتنت حقوق پوهنتون کاردان
در  پیرشفت  و  توسعه  رسیع  روند  به  توجه  با  کنونی  رشایط  در 
جوامع برشی، تحصیالت عالی به عنوان یکی از حقوق اساسی 
جامعه  مورد رضورت  و  مدرن  دانش  به  دسرتسی  عامل  و  اتباع 
فرهنگی،  علمی،  اعتالی  کننده  تأمین  مولفه ای  تنها  انسانی، 
اجتامعی، اقتصادی و سیاسی جامعه می باشد؛ برای تأمین این 
هدف، رشته  های مختلف با توجه به اقتضائات و نیازمندی های 
ارایه  به  شان  تحصیلی  نظام  چهارچوب  در  و  تأسیس   کشورها 
خدمات علمی پرداخته، اما رشته ی حقوق در میان همه با توجه 

به رشایط کنونی از اهمیت و جایگاه ویژه ی برخوردار است. 

حضور گسرتده عالقمندان فراگیری این رشته در میان فارغان صنوف دوازده حتی باالتر از آن در امتحان 
ورودی پوهنځی حقوق پوهنتون کاردان، خود مصداِق بر این مدعا است.

فارغان رشته حقوق  به دلیل وسیع بودن ساحه ای کاری و مساعد بودن بسرت اشتغال در نهادهای حقوقی 
دولتی (قوه قضائیه، څارنوالی، انجمن مستقل وکالی مدافع، وزارت عدلیه، وزارت خارجه، کمیسیون های 
مبارزه با فساد اداری، اصالحات اداری، حقوق برش، نظارت بر تطبیق قانون اساسی و متامی ریاست های 
حقوقی وزارت خانه های مختلف امنیتی و سکتوری)، نهادهای بین املللی، مؤسسات، رشکت های حقوقی و 
نهادهای خصوصی ملی، به عنوان قاضی، څارنوال، وکیل مدافع، مشاور حقوقی، کارشناس حقوقی و... از 

فرصت های بیشرت شغلی برخور دار هستند.

پوهنځی حقوق خود را متعهد به تربیه کادرهای علمی، مسلکی و متخصص با ارایه تحصیالت عالی معیاری 
تثبیت جایگاه شایسته  بهبود نظام حقوقی کشور در سطح ملی و  برای  این طریق ممد خوبی  از  تا  دانسته 

افغانستان در نهاد های حقوقی بین املللی، باشد.

خواجه جمشید صدیقی
آمر دیپارمتنت رشته حقوق پوهنتون کاردان



دیدگــاه
با تعهد در آرزوی توسعه قلمرو دانش حقوقی در کشور

مأمـــوریت
 آموزش کادر علمی متخصص مبنظور تأمین عدالت و ارتقای سطح علمی کشور

فیس داخله
مجموعتعداد سمسرتهافیس

۸,۰۰۰ افغانی ۸ ۱,۰۰۰ افغانی
فیس برنامه

مجموعمجموع کریدت هافیس فی کریدت
  ۳,۵۰۰  افغانی ۴۸۳,۰۰۰  افغانی ۱۳۸

مجموع فیس برنامه
۴۹۱,۰۰۰ افغانی 

کریدتسیستم تدریس
دریزبان تدریس

۱۳۸حد اقل کریدت
بهار و خزانامتحان کانکور

صبح و شامزمان

مشخصات برنامه
تعداد کریدتنوع مضمون

۹۶اساسی
۳۶عمومی

۶مونوگراف
۱۳۸مجموع

کتگوری مضامین 

تدریس رشته حقوق مانند سایر رشته ها بر اساس سیستم کریدت بوده که محصالن طبق آن می
مالی خویش حداقل ۱۷ کریدت، حداکرث ۲۱  توان  و  نظر داشت عالقه  در  با  را   توانند مضامین 
که  می باشد  املللی  بین  شده  پذیرفته  درسی  سیستم  کریدت،  سیستم  منایند.  انتخاب  کریدت 
محصالن را در رشد توانایی های علمی و عملی کمک منوده و فرصت های واقعی را جهت مدیریت 

زمان دوره تحصیلی و پیرشفت هر چه بهرت آنها فراهم می سازد.

سیستم کریدت 



کلینیک حقوقی
پوهنتون کاردان با درک اهمیت دانش عملی در کنار دانش نظری، به منظور فراهم منودن زمینه اجرای 
فعالیت های عملی برای محصالن رشته حقوق، کلینیک حقوقی را تأسیس منوده است. کلینیک حقوقی 

فعالیت های زیر را ارایه می کند:

مشوره دهی از طریق کلینیک حقوقی
پوهنځی حقوق پوهنتون کاردان خدمات مشوره دهی حقوقی را برای محصالن، کارمندان پوهنتون کاردان 
و سایر مراجعه کنندگان بصورت رایگان مساعد منوده است. محصالن سمسرت هفتم و هشتم رشته حقوق 
با رهنامیی استادان و کارمندان کلینیک حقوقی از طریق ارایه مشوره های حقوقی، دانش و مهارت الزم 

مشوره دهی را فرا می گیرند.

آموزش عملی بررسی محل واقعه جرمی
پوهنځی حقوق همه ساله بررسی محل واقعه جرمی را توسط افراد مسلکی و متخصص برای محصالن 

رشته حقوق از طریق کلینیک حقوقی برگزار می مناید.



محکمه متثیلی 
محکمه متثیلی به هدف برگزاری محاکم متثیلی تأسیس شده است؛ محصالن رشته حقوق می توانند با 
برگزارى محاکم متثیىل بصورت عمىل قضایاى جزایى، مدىن و تجاری را تحت نظر استادان و قضات 
مجرب برگزار منوده و از دانش عملی الزم رشته حقوق برخوردار گردند، تا بتوانند در آینده حین ایفاى وظیفه 

در نهادهاى عدىل و قضایى کشور، قادر به اجرای وظایف مسلکی خویش باشند.

البرتوار کریمنالتخنیک
پوهنځی حقوق پوهنتون کاردان در سال ۲۰۲۰ البراتوار مجهز کریمنالتخنیک را تأسیس منود. محصالن 
رشته حقوق فعالیت های عملی مرتبط به البرتوار کریمنالتخنیک را در این البراتوار تحت نظر متخصص 

البرتوار اجرا می منایند.

عضویت محاکم متثیلی بین املللی
پوهنځی حقوق عضویت محاکم متثیلی بین املللی چون VIS MOOT K.K LUTHRA و جساپ را دارد. 
محصالن این رشته همه ساله در رقابت های محاکم متثیلی بین املللی اشرتاک می منایند. افزون بر این، 
محصالن رشته حقوق در رقابت های دور پانزدهم محکمه متثیلی حکمیت تجاری VIS  MOOT  به رقابت 
های منطقه ای راه یافتند. در سال ۲۰۲۰ محصالن حقوق در شانزدهمین دور رقابت های محکمه متثیلی  

K.K LUTHRA مقام ششم را کسب کردند.



پوهنتون کاردان افتخار دارد که برای دومین سال متوالی، در جمع پوهنتون های تاثیرگذار جهان از 
سوی نهاد تحصیالت عالی تایمز (TIMES HIGHER EDUCATION)، بخاطر تالش جهت دست یابی و 

نهادینه سازی اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد قرار گرفته است.

پوهنتون کاردان در سال ۱۳۹۷ خورشیدی پس از سپری کردن سه مرحله 
تضمین کیفیت که از سوی وزارت تحصیالت عالی افغانستان مبنظور اعطای 

اعتبار ملی اکادمیک برای نهادهای تحصیلی در کشور راه اندازی شده بود، 
موفق شد اعتبار ملی اکادمیک خود را با کسب بلندترین منرات بدست آورد.

اعتبار ملی و تأثیرگذاری پوهنتون کاردان



استادان پوهنځی حقوق 

پوهاند داکرت نرصالله ستانکزی

ملی  پوهنتون  از  دکتورا  سند  دارنده  ستانکزی  نرصالله  داکرت  پوهاند 
تاجیکستان در رشته حقوق مدنی بوده و ماسرتی خود را در رشته تاریخ 
ستانکزی  آقای  است.  رسانیده  پایان  به  ذکر شده  پوهنتون  در  حقوق 
یکی از مجرب ترین استادان رشته حقوق در افغانستان بوده که تألیفات 
زیادی در این رشته داشته و مقاله های شان در نرشیه های علمی ملی 
و بین  املللی به نرش رسیده است. وی در تعداد زیادی از کنفرانس های 

علمی ملی و بین املللی حضور فعال داشته است. 

خواجه جمشید صدیقی

از  عامه  حقوق  رشته  در  ماسرتی  سند  دارنده  صدیقی  جمشید  خواجه 
منحیث  در سال ۲۰۱۶  و  بوده  افغانستان  واحد  اسالمی  آزاد  پوهنتون 
به کار گامشته شد. سپس در سال ۲۰۱۸  پوهنتون کاردان  در  استاد 
میالدی منحیث آمر دیپارمتنت برنامه حقوق این پوهنتون، توظیف شد. 
آقای صدیقی مقاله های علمی خویش را در موضوعاِت مرتبط به حقوق 
عامه نگاشته که در ژورنال های معترب علمی به نرش رسیده است. وی در 
سی وسومین اجالس کنفرانس جنوب رشق آسیا که در ارتباط حقوق بین 
امللل برش دوستانه در سال ۲۰۱۹ در کشور نیپال برگزار شد، اشرتاک 

کرده بود.   

محمد رضا درمانی

محمد رضا درمانی دارنده سند ماسرتی از پوهنتون کاتب در رشته حقوق 
بین امللل بوده و لیسانس خویش را در رشته حقوق و علوم سیاسی در 
پوهنتون بلخ، به پایان رسانیده است. آقای درمانی تجربه ی متامدی 
پوهنځی  رییس  منحیث  نیز  قبالً  و  داشته  را  حقوق  رشته  در  تدریس 
بوده  کار  به  کابل مرصوف  در  پوهنتون های خصوصی  از  یکی  حقوق 
است. وی هم اکنون محصل مقطع دکتورا بوده و چندین مقاله علمی را 
پیرامون حقوق برش، حقوق بین امللل و قانون اساسی افغانستان نگاشته 

است که در ژورنال های معترب علمی به نرش رسیده است. 



احمد سامل عبدالله

در  اسالمی  آزاد  پوهنتون  از  ماسرتی  سند  دارنده  عبدالله  سامل  احمد 
علوم  و  حقوق  رشته  در  را  خویش  لیسانس  و  بوده  عامه  حقوق  رشته 
سیاسی در پوهنتون کابل، به پایان رسانیده است. آقای سامل تجربه ی 
متامدی تدریس در رشته حقوق را داشته و قبالً نیز منحیث استاد حقوق 

در چندین پوهنتون  خصوصی در کابل مرصوف به کار بوده است. 

احمد فردین بختیاری

احمد فردین بختیاری دارنده سند ماسرتی در رشته جزا و جرم شناسی از 
پوهنتون آزاد اسالمی بوده و لیسانس خود را در رشته حقوق از پوهنتون 
کابل بدست آورده است. آقای بختیاری تجربه تدریس در رشته حقوق 
را داشته و چندین سال در پوهنتون های خصوصی تدریس کرده است. 
به نرش  علمی  معترب  ژورنال های  در  بختیاری  آقای  علمی  مقاله های 

رسیده است.

عبدالواحد علی زاده

عبدالواحد علی زاده دارنده سند ماسرتی از پوهنتون اهل بیت تهران در 
آقای علی زاده تجربه ی متامدی  باشد.  بخش جزا و جرم شناسی می 
از  یکی  در  استاد  منحیث  نیز  قبالً  و  داشته  حقوق  رشته  در  تدریس 
پوهنتون های خصوصی در کابل مرصوف به کار بوده است. وی تاکنون 
در  مجازات  از  معافیت  فرهنگ  پیرامون  را  علمی  مقاله  چندین 
در  که  است  نگاشته  جنگی  جرایم  و  برشی  حقوق  جرایم  افغانستان، 

ژورنال های معترب علمی به نرش رسیده است. 

عبدالله فضل یار

عبدالله فضل یار دارنده سند ماسرتی از پوهنتون کابل در رشته فقه و 
قانون بوده و لیسانس خویش را در رشته اصول دین در پوهنتون االزهر 
مرص، به پایان رسانیده و هم اکنون محصل مقطع دکتورا در پوهنتون 
آقای فضل یار تجربه ی متامدی تدریس در رشته  املنیای مرص است. 
حقوق را داشته و قبالً نیز منحیث استاد در پوهنتون های خصوصی در 
را  علمی  مقاله  چندین  تاکنون  وی  است.  بوده  کار  به  مرصوف  کابل 
پیرامون نظام حقوقی کشور و فقه اسالمی نگاشته است که در ژورنال

 های معترب علمی به نرش رسیده است.



مرکز موفقیت محصالن پوهنتون کاردان 
شکل  به  که  می باشد  کشور  های  پوهنتون  سطح  به  مرکز  یگانه  کاردان،  پوهنتون  محصالن  موفقیت  مرکز 

محصل محور و به منظور توامنند سازی و ارتقای ظرفیت محصالن و فارغان ایجاد شده است.

این مرکز فعالیت های نصابی و غیر نصابی متعددی را برای محصالن و فارغان راه اندازی می کند تا آنها با 
موفقیت و مؤثریت هرچه بیشرت به سوی آینده روشن قدم بگذارند. این مرکز در هامهنگی و همکاری با استادان 
و دیگر بخش های پوهنتون، زمینه رشد اکادمیک و مسلکی محصالن و فارغان را فراهم می سازد. با بازدید از 

مرکز موفقیت محصالن درباره فعالیت ها و تسهیالت این مرکز بیشرت آشنا شوید.

با برگزاری برنامه های مختلف مثل سمینارها، ورکشاپ ها، رقابت های ورزشی و سیرهای علمی ما می کوشیم 
برای محصالن فرصت های آموزشی بیرون از صنف را فراهم سازیم و در چهارچوب انجمن های مختلف، 
محصالن را در فعالیت های غیر نصابی مثل مناظره ها، محاکم متثیلی، آموزش عکاسی و مسابقات ورزشی 

سهیم بسازیم. شام می توانید عضویت انجمن های مختلف محصالن ما را کسب کنید.

دفرت مشارکت و موفقیت محصالن 

انجمن های محصالن پوهنتون کاردان
انجمن ژورنالیزم  •
انجمن عکاسی  •
انجمن شاعری  •

انجمن سفیران جوان برای  •
   اهداف توسعه پایدار

انجمن مناظره  •
انجمن حکمیت تجاری  •

انجمن کمپیوتر ساینس  •
انجمن انجنیری  •

انجمن علوم سیاسی  •
انجمن کتابخوانی  •
انجمن رضاکاران  •

انجمن جساپ  •

انجمن فوتبال  •
انجمن کرکت  •

انجمن شطرنج   •
انجمن والیبال  •

انجمن بسکتبال  •
انجمن متشبثان  •



دفرت خدمات کاریابی
این دفرت با ارایه خدمات مسلکی و ارتقای ظرفیت های کلیدی، محصالن را برای بازار کار آماده می سازد. آنها 
مهارت های مثل تهیه خلص سوانح و آمادگی برای مصاحبه کاری را می آموزند. با فراهم آوری فرصت های 
شغلی و کارآموزی ما محصالن را در جریان تحصیالت و بعد از فراغت در کسب تجارب کاری کمک می کنیم.

دفرت روابط با فارغان
پوهنتون کاردان به منظور ایجاد و تامین روابط پایدار با بیش از ۳۰,۰۰۰ فارغ التحصیل، بخشی را به نام 
«روابط با فارغان» ایجاد کرده است. این دفرت خدمات و امکانات زیادی چون راه اندازی کورس های کوتاه 
از آن          یا خارج  و  را که شامل نصاب  برای رشد و توسعه فردی و مسلکی فارغان و سایر فعالیت های  مدت 
پوهنتون  با  بخش  این  توسط  شده  ارایه  فرصت های  از  استفاده  با  می توانید  می کند. شام  فراهم  می باشد، 
خویش در ارتباط بوده و عضویت شبکه ها و مجموعه های متعدد را جهت رشد فردی و مسلکی تان بدست 

آورید.



بورسیه ها و کمک های مالی
پوهنتون کاردان معتقد است که تحصیالت عالی باید بدون در نظرداشت وضعیت اجتامعی و یا مالی، برای 
هر فرد قابل دسرتس باشد. با درنظرداشت این امر، پوهنتون کاردان برنامه های مختلف را روی دست دارد 
تا نه تنها از محصالن با استعداد و توانا قدردانی شود، بلکه امکانات کمک به آنعده محصالن فراهم گردد 
که با محدودیت های مالی روبرو هستند. پوهنتون کاردان از بدو تأسـیس تا حال توانسـته است به هـزاران 

محصل با فراهم منودن بورسـیه ها و کمک هـای مالی، زمینه تحصیـالت عالی را فراهم سازد.

پوهنتون کاردان با درک رشایط اقتصادی کنونی جامعه، برای سال ۱۴۰۰ خورشیدی، بیشرت از ۵۰ میلیون 
افغانی را جهت مساعدت مالی برای محصالن این پوهنتون اختصاص داده است. این بورسیه ها و کمک

برای  اختصاصی  مالی  کمک های  نیز  و  شایستگی  اساس  بر  تحصیلی  بورسیه های  قالب  در  مالی   های 
محصالن تفویض می شود.
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دفرت شمولیت محصالن، شعبه تایمنیثبت نام به صورت آنالین دفرت شمولیت محصالن، شعبه پروان دو
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اخذ منره کامیابی در امتحان کانکور پوهنتون کاردان؛   •
داشنت شهادت نامه صنف دوازدهم؛   •

چهار قطعه عکس و کاپی تذکره.   •

رشایط عمومی شمولیت

متاس با ما

طریقه های ثبت نام

شام می توانید به صورت آنالین یا به شکل حضوری، با مراجعه به یکی از شعبات پوهنتون کاردان به برنامه
 حقوق ثبت نام منایید. ما آماده هستیم در هر مرحله ی از شمولیت، شام را رهنامیی کرده و مشوره های

 الزم را برای تان ارایه مناییم.

پروسه ثبت نام


