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دیپارمتنــت حقــوق پوهنتــون کاردان تــالش مــی کنــد تــا دانــش الزم را در رابطــه بــا 
ــد از  ــا بتوانن ــا آنه ــد ت ــه منای ــه محصــالن ارای ــوق ب ــادی و اساســی رشــته حق ــم بنی مفاهی
شایســتگی هــای الزم کاری در حــوزه هــای حقوقــی، عدلــی و قضایــی و ســکتور خصوصــی 

برخوردار گردند. 

فارغــان ایــن رشــته پــس از ختــم دوره تحصیلــی، توامننــدی اجــرای کار در ســطوح 
مختلــف نهادهــای عدلــی و قضایــی کشــور را دارا بــوده و مــی تواننــد بــا اســتفاده از دانــش 
و مهــارت هــای کســب شــده، بــه حــل و فصــل منازعــات ملــی، منطقــه ای و بیــن املللــی 

بپردازند. 



مشخصات برنامه
کریدتسیستم تدریس

دریزبان تدریس
۱۳۸ حد اقل کریدت

بهار و خزانامتحان کانکور
صبح و شامزمان

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

فراهم می سازد. 



جریان آموزش عملی کریمنالتخنیک برای محصالن رشته حقوق پوهننتون کاردان 

تعداد کریدتنوع مضمون

۹۶اساسی

۳۶عمومی

۶مونوگراف
۱۳۸مجموع

کتگوری مضامین 



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 



محصالن رشته حقوق حین اجرای محکمه متثیلی 

ایجاد محکمه متثیلی
پوهنتون کاردان به منظور فراهم منودن زمینه انجام کارهای عملی برای محصالن رشته 

حقوق خود محکمه متثیلی را ایجاد کرده است. 
بدین ترتیب محصالن حقوق می توانند با برگزاری محاکم متثیلی بصورت عملی قضایای 
جزائی، مدنی و تجارتی را تحت نظر استادان و قضات مجرب مترین منوده و از تجربیات 

آنها بتوانند در آینده حین ایفای وظیفه در نهادهای عدلی و قضایی کشور، بهره بربند. 
پوهنتون کاردان در نظر دارد تا عنقریب البرتوار کریمنالتخنیک را که باعث آموزش بهرت   

مضامین می گردد تاسیس مناید. 



اعضای تیم (JESSUP) پوهنتون کاردان 

انجمن حکمیت تجاری پوهنتون کاردان که یکی از موفق ترین انجمن ها در سطح پوهنتون 
پوهنتون های مطرح  میان  تجاری  ملی حکمیت  رقابت های  در  اشرتاک  از  می باشد، پس 
 WILLEM C VIS کشور، موفق شد به پانزدهمین دور رقابت های بین املللی حکمیت تجاری

راه یابد.
نهاد  این  انجمن های  در  با جذب محصالن شایسته  تا  کوشیده  کاردان همیشه  پوهنتون 
تحصیلی زمینه ساز رشد هرچه بیشرت شان شده و برای شان فرصت  اشرتاک در رقابت  های 

ملی و بین املللی را مساعد سازد.
پوهنتون کاردان عالوه بر محکمه بین املللی فوق عضویت محکمه بین املللی JUSSEP  را 

نیز داشته و برای کسب عضویت محکمه بین املللی ICC , IHL  نیز تالش ها ادامه دارد. 



مرکز موفقیت محصالن پوهنتون کاردان 

خدمات و فعالیت های مرکز موفقیت محصالن:
• فراهم منودن بورسیه ها و کمک های مالی،

• رهنامیی درباره فرصت های تحصیلی بین املللی، سمینارها و کنفرانس های تحصیلی،
• مشاوره در بخش کاریابی، اهمیت مشاغل مختلف، مواقع کار داوطلبانه وغیره،

• مشاوره و رهنامیی درباره فعالیت های ورزشی و شمولیت در تیم های ورزشی،
امتحانات،  برای  آمادگی  رشته،  انتخاب  درباره  مشاوره  قبیل  از  اکادمیک  موضوعات  در  رهنامیی   •

دسرتسی به منابع درسی و غیره...

یگانه مرکز به سطح پوهنتون های کشور می باشد که به شکل محصل-محور و به منظور توامنند سازی 
و ارتقای ظرفیت محصالن و فارغان ایجاد گردیده است. این مرکز فعالیت های نصابی و غیر نصابی 
متعددی را برای محصالن و فارغان راه اندازی می مناید تا آنها با موفقیت و مؤثریت هرچه بیشرت به 

سوی آیندۀ روشن قدم بگذارند.

و  اکادمیک  رشد  زمینه  پوهنتون،  های  بخش  دیگر  و  استادان  با  همکاری  و  در هامهنگی  مرکز  این 
مسلکی محصالن و فارغان را فراهم می سازد.

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



مرکز مشارکت محصالن و برگزاری برنامه ها

دفرت خدمات کاریابی

برنامه کار در جریان تحصیل

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

می گیرند.

این دفرت با ارائه خدمات مسلکی و ارتقاء ظرفیت های کلیدی، محصالن را برای بازار کار آماده می سازد. آنها 
مهارت هایی 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 منائیم.

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



• مشاوره فردی، 
• مشاوره گروهی، 

• اشرتاک در ورکشاپ ها و سمینارهای آموزشی.

مرکز نویسندگی و ارتباطات

خدمات و برنامه ها  
محصالن میتواننـد جهـت بهبود طرز نـگارش متـن و انجام هر نـوع امـور تحریـری علمی بـه این مرکـز 

مراجعه کرده و از خدمات ذیل مسـتفید شـوند:

مرکز نویسندگی به منظور رهنامیی محصالن و فارغان در عرصه نگارش مسلکی و همکاری در تهیه آثار 
می شود،  اداره  ارتباطـات  کارشـناس  حضـور  و  نظـارت  بـا  نویسندگی  مرکـز  است.  شده  ایجاد  تحریری 

همچنان استـادان و متخصصان مسـلکی بـا این بخش همـکاری مسـتقیم دارند. 



محفل تجلیل از اعتبار آکادمیک پوهنتون کاردان با حضور فارغان این پوهنتون  

تأمین ارتباط دوبارۀ فارغان با پوهنتون،   •
ترویج فضای همبستگی و یکپارچگی میان محصالن و فارغان،    •

فراهم سازی زمینۀ ارتباط میان فارغان و محصالن برحال،   •
آگاهی دهی در مورد دست آوردها و فعالیت های فارغان،   •

•  تقویت نقش فارغان در متامی فعالیت های پوهنتون،
ایجاد تفاوت و دگرگونی مثبت در زندگی محصالن برحال.   •

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 ۳۰,۰۰۰ فارغ، بخشی را به نام « روابط با 
فارغان و جندر » ایجاد کرده است. 

این بخش خدمات و امکانات بیشامری چون راه اندازی کورس های کوتاه مدت برای رشد و توسعۀ فردی و 
مسلکی فارغان، برنامه های ورزشی و سایر فعالیت های را که در نصاب و یا بیرون از آن می باشد، فراهم می

 کند.
 شام می توانید با استفاده از فرصت های ارائه شده توسط این بخش با پوهنتون 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

بورسیه های تحصیلی 

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.

کاردان از بدو تأسیس تا حال توانسته است به هزاران محصل با فراهم منودن بورسیه ها و کمک های مالی 
زمینٔه تحصیالت عالی را فراهم مناید، در سال  ۱۳۹۹، قرار است با هزینٔه بیشرت از ۴۰ میلیون افغانی توسط 

پوهنتون کاردان بیش از ۱۰۰۰ محصل جدید الشمول از این خدمات مستفید گردند.

پوهنتون کاردان به اساس لیاقت و سطح منرات برای محصالن بورسیٔه ماهوار را در نظر گرفته که در پایان هر 
سمسرت توسط کمیتٔه مؤظف به محصالن منتخب اهداء میگردد.

کمک های مالی به آنعده محصالن اهداء میگردد که دارای مشکالت مالی بوده و توان پرداخت مکمل
هزینٔه تحصیالت را ندارند.



• اخذ منره کامیابی در امتحان کانکور پوهنتون کاردان،  
• داشنت شهادتنامه صنف دوازدهم،  
• چهار قطعه عکس و کاپی تذکره .

رشایط عمومی شمولیت:

• کسب باال ترین منره در امتحان شمولیت پوهنتون کاردان، 
• اخذ باالترین منره در ختم هر سمسرت،

• ارائه درخواست برای دریافت کمک های تحصیلی.

چگونه می توان از بورسیه ها و کمک های مالی مستفید شد؟



دیپارمتنــت حقــوق پوهنتــون کاردان تــالش مــی کنــد تــا دانــش الزم 
بــه  حقــوق  رشــته  اساســی  و  بنیــادی  مفاهیــم  بــا  رابطــه  در  را 
ــای الزم  ــتگی ه ــد از شایس ــا بتوانن ــا آنه ــد ت ــه منای ــالن ارای محص
کاری در حــوزه هــای حقوقــی، عدلــی و قضایــی و ســکتور خصوصــی 

برخوردار گردند. 
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