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 لیست مضامین
 مضامین اساسی

No. Code Course Name  
Persian Name Pre-requisite Credits 

1 PRL-100 Introduction to Law  4 - مبادی حقوق 

2 PUL -101 Labor Law 4 - حقوق کار 

3 PRL -102 Family Law 4 - حقوق فامیل 

4 PUL -103 Constitutional Law حقوق اساسی Introduction to Law 4 

5 PUL -104 Financial Law حقوق مالی Introduction to Law 4 

6 PRL-105 Obligation Law حقوق وجایب Introduction to Law 4 

7 CRL-200 Criminal Law-I حقوق جزای اول Introduction to Law 4 

8 PUL-201 Public International Law حقوق بین الملل عمومی Constitutional Law 4 

9 PUL-202 Afghanistan Constitutional Law 
 Constitutional Law 4 حقوق اساسی افغانستان

10 CRL-203 Criminal Law-II حقوق جزای دوم Criminal Law-I 4 

11 PRL-204 Negotiable Instruments Law 
 Introduction to Law 4 حقوق اسناد قابل معامله

12 PRL-205 Property Law حقوق عینی Introduction to Law 4 

13 PRL-300 Company Law ها حقوق شرکت Introduction to Law 4 

14 CRL-301 Criminology and Penology جرم شناسی و جزا شناسی Criminal Law- I 4 

15 PUL-302 Administrative Law  حقوق اداری Introduction to Law 4 

16 CRL-303 Special Criminal Law حقوق جزای اختصاصی Criminal Law- I 4 

17 PUL-304 Civil Procedure  Law  اصول محاکمات مدنی Obligation Law 4 

18 CRL-305 Criminalistics کریمنالیستک Criminal Law- I 4 

19 PUL-400 Criminal Procedure Law اصول محاکمات جزایی Criminal Law- I 4 

20 CRL-401 Law of Inheritance حقوق میراث Family Law 4 

21 CRL-402 International Criminal Law حقوق جزای بین المللی Criminal Law- I 4 

22 
PRL-403 Commercial Dispute Resolution 

 الفات تجارتیتحل اخ

Negotiable 
Instruments Law 4 

23 PRL-404 Private International Law حقوق بین الملل خصوصی Introduction to Law 4 

24 CRL-405 Trial Advocacy وکالت دفاع Criminal Law- I 4 

Total Credits 96 
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Degree Requirements 

No.  Code Course Type 
Minimum 
Credits Percentage 

1   Core Compulsory 96 70% 

2   General Elective 36 26% 

3  THS - 480 Thesis Compulsory 6 4% 

Total Credits  138 100% 

 

 

 

 مضامین عمومی

No. Code Course Name  Persian Name Credits 

1 HIS-007 History of Afghanistan 3 افغانستان ختاری 

2 ISS-001 Islamic Studies  3 ثقافت اسالمی 

3 PUL-015 Media Law  3 حقوق رسانه ها 

4 LG-003 English 3 انگلیسی 

5 PUL-016 Intellectual Property Law 3 حقوق مالکیت های معنوی 

6 PRL-017 Current Legal Systems 3 سیستم های حقوقی معاصر 

7 PUL-002 Environmental Law 3 حقوق محیط زیست 

8 CRL-018 Islamic Jurisprudence 3 اصول فقه 

9 PUL-019 International Humanitarian Law 3 حقوق بین الملل بشر دوستانه 

10 PUL-020 Human Rights Law  3 بشرحقوق 

11 RM-049 Research Methods and Legal Writing 3 روش تحقیق و نگارش حقوقی 

12 MGT-036 Management 3 مدیریت 

13 PUL-021 Banking Law 3 حقوق بانکی 

14 PUL-022 Mining Law 3 حقوق معادن 

15 PUL-023 Principal of Legislation  3 گذاریاصول قانون 

16 CRL-024 Cyber Crimes 3 جرایم سایبری 

17 CRL-025 Islamic Legal Maxim  3 قواعد فقهی 

Total Credits 48 

The minimum elective course for general course is 12 subject 36 Credit  
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 مضامین تشریح

 مضامین اصلی

 ی حقوق دمبا

PRL-100 کود مضمون 

 تعداد کریدت 4

. روش تدریس به شکل لکچر با روش های ون یک سمستر را در بر خواهد گرفتاین مضم

 تیوری های مطرح علم  مناقشه آزاد خواهد بود. در این مضمونمحصل محوری بحث و 

 از نگاه شکلی و ماهوی مورد بحث، مناقشه، نظریه های مطرح در باره قواعد حقوقی حقوق

زمینه اشتراک و سهم گیری  مثال های فلسفی و عملیو تحلیل قرار می گیرد و با ارایه 

 محصلین در موضوعات درسی فراهم می گردد.

 مضمون تشریح

 

 حقوق کار

PUL-101 کود مضمون 

 تعداد کریدت 4

مضمون حقوق کار در سلسله مضامین حقوق در ذیل رشته حقوق عمومی داخلی قرار 

مفهوم اساسی کار، منابع حقوق کار، حقوق و مکلفیت چون، داشته و موضوعات اساسی آن 

ق حکار اجباری، شرایط کار، های کارگر، حقوق و مکلفیت های کارفرما، قرارداد کار، منع 

ه که تقاعد، اتحادیه های کارگری، امنیت شغلی و اختالفات ناشی از قضایای کارگری ... بود

 گران را در پرتو اسناد ملی ومحصلین را قادر می سازد تا اساسی ترین حقوق خویش و دی

 الملی دانسته و باعث تحکیم حاکمیت قانون در جامعه گردد.بین

 نتشریح مضمو

 

  فامیل حقوق

PRL-102 کود مضمون 

 تعداد کریدت 4

صی         صو ضامین نهایت عمده ومهم دیپارتمنت حقوق خ ضمون حقوق فامیل یکی از م م

شد.       ضمون در چهار قسمت جداگانه تدریس خواهد  شد. این م در قسمت اول تحت    میبا

ضوعاتی مربوط به تعریف        شد، مو صل میبا شکل از چهار ف و اهمیت  عنوان کلیات که مت

رتاریخی آن  یس   فامیل، تحوالت تاریخی فامیل در جوامع مختلف، تعریف حقوق فامیل و  

قس  مت دوم تحت عنوان عقد   در افغانس  تان و منابع حقوق فامیل تدریس خواهد ش  د.

ازدواج متشکل از هفت فصل میباشد. این قسمت، مطالب مربوط به معرفت عمومی راجع     

واس  تگاری و نامیدیا ارکان ازدواج، ش  رایط عقد ازدواج،  به ازدواج، مقدمات ازدواج ) خ

 تشریح مضمون
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  .گیرد محرمات در عقد ازدواج، تعدد زوجات وآثار و نتایج حقوقی عقد ازدواج را در بر می

صل بوده و          شکل از دو ف سوم حقوق فامیل تحت عنوان انحالل عقد ازدواج مت سمت  ق

به عوامل انحالل عقد ازدو       به موض  وعات مربوط  اج )طالق، خلع، تفریق  فص  ل اول آن 

قضائی، فسخ، لعان،ایال وظهارا اختصاص دارد. در فصل دوم آن موضوعات مربوط به آثار و  

 نتایج حقوقی انحالل عقد ازدواج تدریس خواهد شد.

صل        شدکه ف سمت چهارم حقوق متقابله والدین و فرزندان تدریس خواهد  باالخره در ق

احتوا   ر برابر والدین راو فصل دوم آن حقوق اوالد داول آن حقوق والدین در برابر فرزندان 

 .مینماید

 

 

 حقوق اساسی

PUL-103 کود مضمون 

 تعداد کریدت 4

گردد، روش تدریس مضمون روش ی در یک سمستر تدریس میحقوق اساسمضمون 

 وده و بر مبنای محصل محوری مختلط به شکل لکچر توأم با بحث و مشارکت محصالن بو

ترین ی محصالن با اساسیحقوق اساسدر مضمون  استوار است. مبتنی بر نتیجهآموزش 

های پیدایش دولت ، قانون اساسی، دولت،تیوریازجملههای حقوقی و سیاسی  پدیده

های عمومی، احیاب سیاسی ، روابط قوا، حقوق و آزادیگانهسهعناصر متشکله دولت، قوای 

 .گردندو انتخابات آشنا می

 تشریح مضمون

 

 

 مالی حقوق 

PUL-104 کود مضمون 

 تعداد کریدت 4

مضمون حقوق مالی در سلسله مضامین حقوق در ذیل رشته حقوق عمومی داخلی قرار 

  چون، مالیات، اهمیت آن ، پیشینه  و اشکال آنها بحیثداشته و موضوعات اساسی آن 

لت ، اصول در آمد های غیر مالیاتی دو عمده  ترین منبع  در آمد دولت ها و متعاقبا ًمنابع

یب مخارج  دولت و تامین تحقوقی مربوط به وضع و تطبیق مالیات ها،  همچنان تر

دولت و ماهیت  بودجهموثریت در مخارج عمومی بشمول قوانین مالیات بر عایدات و 

 در پارلمان، و اشکال کنترول و نظارت بر بودجهحقوقی آن، همچنان شیوه رسیده گی 

 مورد بحث و مطالعه قرار می گیرد.بودجه دولت به  تفصیل 

 تشریح مضمون
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 حقوق وجایب

PRL-105 کود مضمون 

 تعداد کریدت 4

حقوق وجایب از نظر علمی بخش از حقوق خصوصی بوده که وجایب خصوصی افراد را در 

حقوقی که نماید. منابع حقوق وجایب را اعمال و حوادث  برابر همدیگر شان تنظیم می

ات ناشی از رفتار انسانها بوده و موجب ایجاد وجایب افراد میگردد، تشکیل میدهد. موضوع

مورد بحث حقوق وجایب در بخش اول معلومات عمومی راجع به عقود، شرایط تشکیل و 

صحت عقد، آثار و نتایج حقوقی عقد، مسوولیت مدنی تعاقدی و اسقاط وجایب تعاقدی 

دوم؛ بحث پیرامون حوادث حقوقی که شامل حوادث حقوقی مولد  تشکیل میدهد. در بخش

نفع و حوادث حقوقی مولد ضرر بوده و در اخیراسقاط وجایب ماروای تعاقدی را تشکیل 

 میدهد.

 تشریح مضمون

 

 حقوق جزای عمومی اول

CRL-200 کود مضمون 

 تعداد کریدت 4

 الرعایه الزم کلی قواعد و که اصولشعبه ای از حقوق عامه است  عمومی جیای حقوق

 تعریف ضمن جیای است در حقوق از شاخه ی را به معرفی می گیرد، اینئنظام جیا در

 و تحقق جرم شرایط بررسی ارکان ، به مجرمانه رفتار مرتکبین شناسایی و جرم پدیده

 تحقق شرایط و مرتکبین مسؤلیت بر مؤثر عوامل و پرداخته مرتکبین جیایی مسؤلیت

 واکنش تعریف به نهایت در و دهد می قرار تحلیل تجییه و مورد را مجرمانه پدیده

 اعمال و اهداف بررسی مختلفی دیدگاههای از را مجازاتها اقسام پرداخته، اجتماعی

 بر بیشتر اول عمومی جیای گفت که حقوق توان می واقع در .نماید می بیان را جیایی

عنصر معنوی جرم عوامل رافع مسئولیت جیایی روی عنصر قانونی جرم، عنصر مادی جرم، 

  دار. تمرکی و حاالت از بین رفتن عنصر مادی، و معنوی جرم

 تشریح مضمون 

 

 الملل عمومیبینحقوق 

PUL-201 کود مضمون 

 تعداد کریدت 4

بوده که وجایب  عمومی بین المللی از نظر علمی بخش از حقوق  بین الملل عمومیحقوق 

نماید. منابع  را در برابر همدیگر شان تنظیم می اعضای جامعه ای بین المللیو مکلفیت 

و توافق  که ناشی از رفتار عرف بین المللی، معاهدات بین المللیرا  بین الملل عمومی حقوق

و همچنان اصول کلی عمومی حقوق، رویه بوده و موجب ایجاد وجایب  میگردد،  دولت ها

 تشریح مضمون 
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که بصورت سیسماتیک تشکیل میدهد. قضایی بین المللی، دکتورین حقوق بین الملل 

، منابع، رابطه حقوق بین الملل آن؛ کلیات حقوق بین الملل، تعریفموضوعات مورد بحث 

باحقوق داخلی و سایر رشته ها نظریات دانشمندان این حوزه؛ عرف بین المللی، معاهدات 

این مضمون را تشکیل میدهد، تابعین حقوق بین الملل، بین الملل که عمده ترین بخش 

 .مسالمت آمیی اختالفات بین المللیحل و فصل  یقلمرو جامعه بین المللی، روش ها

 

 ق اساسی افغانستانحقو

PUL-202 کود مضمون 

 تعداد کریدت 4

محصلین حقوق حقوق اساسی افغانستان به عنوان یکی از مضامین مهم و بنیادی برای 

موضوعات بسیار ارزنده و مهم چون؛ چارچوب حقوقی و سیاسی کشور  را مورد بحث و 

 بررسی قرار می دهد. در این مضمون تشکیالت دولت اعم از قوۀ اجرائیه، قضائیه، شورای

ف ملی، لویه جرگه و روابط این قوا  با همدیگر مورد بحث قرار می گیرد. همچنین،  وظای

 یی  بخش قابل توجه این مضمون را تشکیل می دهد.اساسی دولت ن

 تشریح مضمون 

 

 جزای عمومی دومحقوق 

CRL-203 کود مضمون 

 تعداد کریدت 4

 مشترک و کلی قواعد از که عمومی یکی از شعبات حقوق عمومی است جیای حقوق     

 بلکه نیست، خاصی مربوط جرم قواعد این .میکند بحث مجازات و جرائم همه میان

 عناصر و جرم تحقق شروط مجازات، و جرم تعریف است. جرایم تمان میان مشترک

 مجازات ی فلسفه و جنایی پدیدههای علتشناسی آنان، مطلوبیت و انواع مجازات آن،

 از علم این تاریخچه و جیا حقوق در پذیرفته شده اصول بررسی همچنین و مجرمان

 روی موانع بر بیشتر دوم عمومی جیای حقوق .هستند عمومی جیای حقوق موضوعات

 دارد. تمرکی جرم در اشتراک مادی ها صورت جرایم، مختلفه تصانیف جیایی، مسئولیت

 تشریح مضمون 

 

 حقوق اسناد قابل معامله

PRL-204 کود مضمون 

 تعداد کریدت 4

این مضمون یک  سمستر را در بر خواهد گرفت  روش تدریس به شکل لکچر با روش های 

خواهد بود و در جریان این سمستر با مفاهیم اسناد  بحث و مناقشه ،محصل محوری

 تجارتی، ماهیت، اهمیت و مصادیق آن چون برات، چک، حجت، سفته، اسناد در وجه حامل 
 تشریح مضمون 
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آشنای حاصل خواهد کرد. همچنان معامالت تجارتی؛ انواع آن که عبارت اند از معامالت 

 ادیق معامالت تجارتی چون کمیشن کاری، داللی و بیمه تجارتی ذاتی، تبعی، مختلط و مص

 

 حقوق عینی

PRL-205 کود مضمون 

 تعداد کریدت 4

حقوق عینی یکی از شاخه های حقوق مدنی است. موضوعات مورد بحث این مضمون حق 

 هایی است که اشخاص نسبت به اموال و مالکیت دارد. در این مضمون مباحث حق مالی و

کیت کامل، حق ملکیت ناقص حق غیرمالی، حق عینی و شخصی، حق عینی اصلی )حق مل

رهن رسمی، رهن حیازی، حق حبس، حق اختصاص و حق (ارتفاقا حق عینی تبعی و 

، تعریف اموال، دسته بندی اموال، تعریف ملکیت و دسته بندی ملکیت تدریس می )تقدم

 شود.

 تشریح مضمون 

 

 هاحقوق شرکت

PRL-300 کود مضمون 

 تعداد کریدت 4

در این مضمون شرکت های تجارتی، تعاریف، اهمیت و انواع شرکت های تجارتی چون 

شرکت های تجارتی محدودالمسئولیت، شرکت های تضامنی، شرکت های سهامی و شرکت 

های تعاونی جایگاه هریک این شرکت ها در قوانین تجارتی افغانستان، خصوصیات، نحوه 

 هاایجاد و مسئولیت مالکین و صاحبان سرمایه در این شرکت ها و باالخره نقش این شرکت

 در توسعه ای تجارت بحث خواهیم شد.

 تشریح مضمون 

 

 جرم شناسی و جزا شناسی

CRL-301 کود مضمون 

 تعداد کریدت 4

از تیوری های جرم شناسی، نظریه های مطرح در باره جرم و علل ارتکاب   در این مضمون

. سیرهای علمی از قبیل ردنگاه شکلی و ماهوی مورد بحث، مناقشه و تحلیل قرار می گی

های جنائی روی چگونگی بازدید از محابس و مرکی اصالح و تربیه اطفال، تماشای ویدیو

اعمال مجازات و طرح قضایای فرضی فرصت اشتراک و سهم گیری برای محصالن در 

 موضوعات درسی فراهم می گردد. 

 تشریح مضمون 
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 اداری  حقوق

PUL-302 کود مضمون 

 کریدتتعداد  4

مضمون حقوق اداری در ذیل تقسیمات حقوق داخلی زیر مجموعه حقوق عامه بوده و به 

صورت عموم از موضوعات مهم چون انواع اداره، ساختار اداره، وظایف اداره، خدمات 

عمومی، نظم عمومی، انواع سازمان های اداری اعم از سازمان های عمومی و خصوصی و یا 

میباشد که مبین قواعد عمومی  ون یکی از مضامین مهم حقوقیاین مضمگفته می توانیم 

بوده و سازمان های اداری  )خدمات عمومی و نظم عمومیا و مقررات حاکم بر اعمال اداری

ز او برای محصلین به منظور اشنای با تشکیالت اداری و قواعد حاکم بر امور اداری کشور 

 همیت بسیای برخوردار میباشد.ا

 تشریح مضمون 

 

 حقوق جزای اختصاصی

CRL-303 کود مضمون 

 تعداد کریدت 4

 در این مضمون قوانین جیایی از جمله کد جیا و قانون اجرات جیایی افغانستان از نگاه

ه شکلی و ماهوی مورد بحث، مناقشه و تحلیل قرار می گیرد و با ارایه قضایای فرضی زمین

 .م می گرددفراهاشتراک و سهم گیری محصلین در موضوعات درسی 
 تشریح مضمون 

 

 اصول محاکمات مدنی

PUL-304 کود مضمون 

 تعداد کریدت 4

سایر  مدنی، قانون اصول محاکمات مدنی واز جمله قانون  مدنیدر این مضمون قوانین 

ضایای از نگاه شکلی و ماهوی مورد بحث، مناقشه و تحلیل قرار می گیرد و با ارایه ق قوانین

فرضی زمینه اشتراک و سهم گیری محصلین در موضوعات درسی فراهم می گردد. آشنایی 

 اصول محاکمات مدنی در روشنی قانون اصول محاکمات مدنیبا نظریات و مبانی نظری 

 ایی مدنیآموزش انواع سیستم رسیدگی به قض

 آموزش نحوه تعقیب و رسیدگی به دعاوی مدنی
 هاآموزش انواع محاکم و صالحیت آن

 آموزش استینافی خواهی، تمیی و تجدید نظر خواهی در نظام قضایی افغانستان.

 تشریح مضمون 
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 ستیککریمنال

CRL-305 کود مضمون 

 تعداد کریدت 4

جرایم میباشد. در این مضمون به کمک کریمنالستیک یا جرم یابی اساسات علمی کشف 

وسایل تخنیکی طرق دریافت و کشف پیچیده ترین جرایم، تثبیت اسلوب جرمی مجرمین 

متکرر و سازمان یافته، شیوه های دریافت و جمع آوری مدارک اثباتیه جرم، چگونگی 

ن محصلیگیرد. کریمنالستیک  استفاده از این مدارک در زمان محاکمه مورد مطالعه قرار می

 این پوهنحی را قادر میسازد تا در ساحه عمل به درک مفاهیم اساسی کشف و تثبیت جرایم

 .پرداخته و چگونگی استفاده از این مدارک را بیاموزند

 تشریح مضمون 

 

 اصول محاکمات جزائی

PUL-400 کود مضمون 

 تعداد کریدت 4

مناقشه آزاد خواهد بود. روش تدریس به شکل لکچر با روش های محصل محوری بحث و 

 کد جیا و قانون اجرات جیایی افغانستان از نگاهضمون قوانین جیایی از جمله در این م

ه شکلی و ماهوی مورد بحث، مناقشه و تحلیل قرار می گیرد و با ارایه قضایای فرضی زمین

 اشتراک و سهم گیری محصلین در موضوعات درسی فراهم می گردد.

 تشریح مضمون 

 

 حقوق میراث

CRL-401 کود مضمون 

 تعداد کریدت 4

 که میباشد ملکیت انتقال اسباب از یکی و است اسالمی عدالت از ای نمونه میراث حقوق

 تخصصی مضامن از میراث حقوق مضمون .میگردد ثروت عادالنه توزیع و مال باعث انتقال

 به راجع مضمون این در .میشود کریدت تدریس چهار طی که میباشد حقوق پوهنحی

حقوق  و ترکه سپس میگیرد صورت بحث میراث شرایط و ارکان اسباب، میراث، علم مبادی

 داده توضیح آنها سهام و وارثین طبقات نهایت در و .شد خواهد داده توضیح آن به متعلق

 تصحیح ، رد عول، تداخل، ترکه، تقسیم و مخارج فروض قبیل از میراث مسائل اصول شده،

و غرض آن ایصال حقوق برای ورثه از ترکه مطابق  . میگردد و تدریس مناسخه و تخارج ،

 هرفصل که در است شده سعی مضمون این تدریس احکام شریعت اسالمی می باشد، در

 .میشود داده آموزش نیی افغانستان مدنی قانون از آن به مربوط مطالب

 تشریح مضمون 
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 المللحقوق جزای بین

CRL-402  مضمونکود 

 تعداد کریدت 4

روش تدریس به شکل لکچر با روش های  ،این مضمون یک  سمستر را در بر خواهد گرفت

، تماشای ویدیو های جنایی و  بحث و مناقشهو آموزش بر محور نتیجه ،  ،محصل محوری

ن شاگردان بافت منطقی ، در حقیقت در این مضموخواهد بودتدویر محاکم تمثیلی توأم 

گرفت، عالوه بر این خصایص یک محاکمه  دث تیوریک و عملی را فرا خواهانمباحمیان 

ز در جریان محاکمه و بعد ا عادالنه در مراحل گوناگونی محاکماتی ) پیش از محاکمه ،

  .ا بگونه نظری و عملی فرا خواهند گرفت محاکمه

معاضدت های بین  الحیت ها،انواع و اقسام ص آشنایی با مبانی حقوق جیای بین الملل،

مجرمین و مؤیدات  انواع از جرایم،المللی برای مبارزه با پدیده مجرمیت در سطح بین الملل،

ت ، و دریافبین المللی، و درک عمیق از نهاد ها یا ارگان های اعمال کننده مؤیدات جیای

 الملل بشر دوستانه.های حقوق بینیک دید کلی نسبت به مولفه

 تشریح مضمون 

 

 حل منازعات تجارتی

PRL-403 کود مضمون 

 تعداد کریدت 4

 در تجارتی حکمیت بر حاکم تجارتی، قواعد منازعات حل رسمی غیر و رسمی های روش

 حقوقی نظام در تجارتی )میانجیگریا مصالحه بر حاکم قواعدافغانستان حقوقی نظام

 دعوی خصوصیات و ماهیت قضایی مفهوم، روش طریق از تجارتی منازعات افغانستان، حل

 در تجارتی دعوی تجارتی، اقامه محاکم تجارتی، صالحیت محاکم تجارتی، تشکیالت

 حکم صدور تجارتی، اسباب دعاوی در اثبات تجارتی، ادله دعوی در ابتدائیه، دفاع محاکم

 .تجارتی دعوی سقوط طلبی و موارد طلبیا، تمیی )مرافعه خواهی حکم، استیناف صدور

 تشریح مضمون 

 

 وکالت دفاع

CRL-405 کود مضمون 

 تعداد کریدت 4

تأمین بهتر عدالت ایجاب مینماید، تا هیچ مجرم بدون محاکمه و مجازات باقی نماند، 

درمقابل هیچ بی گناهی به نا حق مجازات نگردد. در بعضی از قضایا دیده شده که یک 

تعداد از مظنونین و متهمین به علت عدم فهم حقوقی و آگاهی از قوانین و مقررات نمی 

ه اثبات برسانند. به این اساس، ضرورت مبرم دیده میشود تا توانند، بی گناهی خود را ب

یک شخص مسلکی و آگاه از قوانین و مقررات به این افراد مشوره داده و یا از آنها دفاع 

 تشریح مضمون 
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نماید. از همین جهت است که قوانین اکثریت کشورها حق تعیین وکیل مدافع را منحیث 

 .نموده است ان در قوانین خود درجیکی از حقوق اساسی شهروند

 

 الملل خصوصیحقوق بین

CRL-404 کود مضمون 

 تعداد کریدت 4

بوده که  خصوصی بین المللی از نظر علمی بخش از حقوق  بین الملل خصوصیحقوق 

در برابر همدیگر شان تنظیم  و مکلفیت اتباع دولت ها را در سطح  بین المللیوجایب 

بین الملل خصوصی از دوبخش تشکیل می شود که عبارت اند از:   مینماید. منابع حقوق

 عرف بین المللی، معاهدات بین المللی، اصول کلی حقوقی، رویه منابع بین المللی چون؛

رف عقضایی بین المللی و منابع داخلی آن که عبارت اند از؛  قانون اساسی، قوانین عادی، 

ر مطرح شدن این مباحث؛ موضوعات مهم چون: و عادات، رویه قضایی و دوکترین، عالوه ب

لعه ون مورد تدریس و مطامتابعیت، اقامتگاه، بیگانگان، تعارض قوانین و محاکم در این مض

 قرار خواهد گرفت. 

 تشریح مضمون 
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 مضامین عمومی

 تاریخ معاصر افغانستان

HIS-007 کود مضمون 

 تعداد کریدت 3

های که در مهمترین رویداد د وتدریس می گردتاریخ معاصر افغانستان  ،در این مضمون

و  اریخ علم به وقایع. تقرار می گیردبحث مورد واقع گردیده در افغانستان دوران معاصر 

 به سنن حاکم بر زندگی حوادث سپری شده و اوضاع و احوال گذشتگان است. تاریخ علم

بنأ  آید.دث و وقایع گذشته به دست مییل حواگذشته است که از مطالعه و بررسی و تحل

وزش را حاصل نماید تا زمینه آمآگاهی الزم از وقایع گذشتگان با آموزش تاریخ محصل باید 

 ابعاد تاریخی سایر شعبات حقوق مساعد گردد.

 تشریح مضمون 

 

 ثقافت اسالمی

ISS-001 کود مضمون 

 تعداد کریدت 3

جهان بینی های مختلف وجود دارد، در هر جهان بینی نظریات مختلفی در مورد  در عصر امروزه

شناخت خالق، انسان و طبیعت وجود دارد، مطالعه ومقایسه جهان بینی های مختلف سبب رسیدن 

 انسان به حق می گردد و کسانیکه جهان بینی اسالمی را به شکل کامل آن درک نموده اند تسلیم

سه موضوع اساسی مطرح می گردد، شناخت خالق  در جهان بینی امروزه الم شده اند،حقیت اس

من حیث یک مخلوق نظام آفرینش ، عال، شناخت انسان و شناخت جهان در جهان بینی اسالمیمت

 بیرگی معرفی شده که در هر کرانه آن آثاری از قدرت الهی به مشاهده می رسد.

 تشریح مضمون 

 

 هاحقوق رسانه

PUL-015  مضمونکود 

 تعداد کریدت 3

در مضمون حقوق رسانه ها موضوعاتی از قبیل آزادی بیان، مفهوم و اهمیت آزادی بیان، 

موقف قانون رسانه های همگانی افغانستان در زمینۀ آزادی بیان، آزادی اطالعات و مفهوم 

آن، مبنای آزادی اطالعات، محتوای آزادی اطالعات، آئین دسترسی به اطالعات، اثرات 

لیت های رسانه های، استقالل رسانه ها، تکثرگرایی رسانه ها، آزادی اطالعات بر فعا

مالکیت رسانه ها، نظام دهی رسانه ها، تأسیس رسانه ها، نظام های انتشار مطبوعات، 

 تشریح مضمون 
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مورد بحث و بررسی قرار فعالیت در رسانه ها و باالخره حدود و آزادی های رسانه های 

 می گیرد. 

 

 انگلیسی

LG-003 مضمون کود 

 تعداد کریدت 3
This course is designed for Law students considering their level of 
knowledge and understanding of English language. The program is 
designed for the bachelor freshmen in Law department, who should 
already know English language in at least primary level. The program is 
intended to enhance the students’ fundamentals of grammar, speaking, 
reading and to some extent writing skills. On other hand, the program 
focuses on improvement of student’s main proficiencies on its 
appropriate manner as required.  

 

 تشریح مضمون 

 

 های معنویحقوق مالیکت

PUL-016 کود مضمون 

 تعداد کریدت 3

ی حقوق بوده که  شامل مباحث نحمعنوی یکی از مضامین اساسی پوه لکیت هایاحقوق م

عالیم تجارتی چگونگی ثبت عالیم تجارتی و  همچو نای با مفاهیم و اصطالحاتچون آش

یا و عالیم که میتواند به حیث عالمت ثبت عالیم تجارتی و همچنان اشوق میکانییم های حق

تجارتی مورد ثبت قرار گیرد درضمن این مضمون شامل مباحث حقوق مخترع و مکتشف 

که در بر گیرنده میکانییم ثبت و حمایت از حقوقی ناشی از یک اختراع و در نهایت پیرامون 

ادبی  راثار ادبی و هنری و حقوق ناشی از اثاواع هنری به تفصیل مباحث چون ان آثار ادبی و

 و هنری ... ارایه میگردد.

 تشریح مضمون 

 

 های حقوقی معاصرسیستم

PRL-017 کود مضمون 

 تعداد کریدت 3
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و مهمترین  دلچسپ ترینیکی از )حقوق مقایسویا  سیستم های حقوقی معاصرمضمون 

مقطع  درشاید بیشتر مضمون این و محتوای رشته حقوق است. فهم کامل ماهیت  مضمون

خود را بشناسد کشور چرا که محقق اول باید نظام حقوقی  .فوق لیسانس امکان پذیر باشد

نموده و وجوه اشتراک و افتراق آنها را خود دیگر مقایسه نظام های حقوقی تا بتواند آنرا با 

، ضمن آگاهی محصالن از نظام های حقوقی بیرگ مضمون. با فراه گیری این تحلیل نماید

حقوق داخلی و عادالنه  آموزشو مطرح در جهان، توانایی اصالح قوانین ملی و باال رفتن 

یهودی، درین مضمون محصالن با نظام های حقوقی همچنان تر شدن آن، کسب می شود. 

رومن دیا، اسالم )عربستان سعو عیسوی )کشور های اروپائیا، هندو)هندوستانا،

)فرانسه و آلمانا، کامن ال )انگلستان و امریکاا و سوسیالستی )روسیها آشنا شده  ژرمنیک

ا. ۱و خصوصیات کلی آنها را دانسته و اهداف حقوق مقایسوی را که موارد ذیل می باشد. 

ا. دانستن بهتر حقوق ۳ا. واحد ساختن قواعد حقوقی. ۲رفع نواقص قواعد حقوق داخلی. 

 ت را می دانند.داخلی اس

 تشریح مضمون 

 

 حقوق محیط زیست

PUL-002 کود مضمون 

 تعداد کریدت 3

امروزه موضوع محیط زیست به یک معضل بیرگ ملی و بین المللی تبدیل شده است که 

گیری تالش های متداوم کشورها برای جلوحیات جامعه ای بشری را به تهدید گرفته است، 

و حفاظت آن در برابر اعمال تخریبی افراد و دولت ها چه از تخریب بیشتر محیط زیست 

در سطح ملی و بین المللی از طریق وضع قواعد و مقررات جریان دارد، افغانستان با توجه 

رهای به شدت آسیب پذیر به وضعیت ناهنجار را که پشت سرگذرانده امروزه یکی از کشو

تالش پیگیر دولت و مردم  محیط زیست محسوب میگردد، این وضعیت ایجاب در حوزه

مقررات مناسب از تخریب بیشتر محیط و افغانستان را دارد تا بتواند از طریق وضع قواعد 

زیست جلو گیری و دوباره آنرا بازسازی نماید؛ این مهم برآورده نخواهد شد، مگر اینکه 

خصص پوهنتون ها ازطریق گذاشتن مضامین درسی در این قسمت باعث تربیه کادر های مت

و آگاه شود تا از یک سو آگاهی اجتماعی افیایش یابد و از سوی دیگر نهاد های قانون گذار 

 د.نو تطبیق کننده قانون از این نیروی متخصص مستفید شو

 تشریح مضمون 

 

 اصول فقه

CRL-018 کود مضمون 

 تعداد کریدت 3



 حقوق پوهنحی – نصاب درسی   
 

 

 17  پوهنتون کاردان © 
 

مهم حقوقی وفقهی بوده که از صدر اسالم برای استنباط  این مضمون یکی از مضامین

احکام قواعد اصول فقه گذاشته شده تا برای مجتهد زمینه استنباط احکام را از متون 

تنها که برای استنباط احکام بسیار مفید است بلکه برای تحلیل ه فقهی فراهم سازد ون

 ر میباشد.متون عمومی بسیار مؤث همتون اعم از متون دینی یا غیر

 تشریح مضمون 

 

 الملل بشر دوستانهحقوق بین

PUL-019 کود مضمون 

 تعداد کریدت 3

الملل بشر دوستانه محصل با اصول و قواعد جنگ آشنا می گردد، در مضمون حقوق بین

حقوق و تکالیف طرفین مخاصمات مسلحانه و حقوق افرادی که در مخاصمات مسلحانه 

 بررسی قرار می گیرد. دخیل نیستند مورد بحث و

های حقوقی موجود در زمان جنگ با فراگیری این مضمون محصل درک الزم از محدودیت

المللی است را المللی و قوانین داخلی کشورها و عرف ملی و بینکه متکی بر معاهدات بین

 در میابد. 

 تشریح مضمون 

 

 حقوق بشر

PUL-020 کود مضمون 

 تعداد کریدت 3

حقوق بشر در سلسله مضامین حقوق جهت شناسائی حقوق اساسی، بنیادین و مضمون 

طبیعی تمام افراد جامعه در قالب کریکولم رشته حقوق از مهم ترین با اهمیت ترین مضامین 

می باشد. زیرا حقوق بشر امر مطلوب و یکی از تأثیر گذارترین پدیده ها است که مدعی 

ح ملی و بین المللی در قالب قانون می باشد. بناٌ ایجاد نظمی اخالقی و انسانی در سط

فراگیری تخصصی آن از اولویت های محصلین رشته حقوق و علوم سیاسی جهت تحقق 

 عدالت و نظم عمومی می باشد.

 تشریح مضمون 

 

 روش تحقیق و نگارش حقوقی

RM-049 کود مضمون 

 تعداد کریدت 3
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روش تدریس به شکل لکچر با روش های   این مضمون یک  سمستر را در بر خواهد گرفت

، در حقیقت خواهد بود، کار عملی، بررسی متون ادبی توأم  بحث و مناقشه ،محصل محوری

در این مضمون شاگردان بافت منطقی میان مباحث تیوریک و عملی را فرا خواهند گرفت، 

 مطالعات اولیه،عالوه بر این خصایص یک تحقیق علمی در مراحل گوناگونی تحقیقات ) 

ادبیات تحقیق، موضوعات قابل تحقیق، انواع تحقیقات، چگونگی جمع آوری معلومات، 

طرق نوشتار ادبی ...ا بگونه نظری و عملی فرا گرفته و شیوه های نگارش حقوقی که در به 

صورت عموم محصلین در موضوعات مختلف حقوقی به صورت مسلکی نوشتن را یاد 

   .خواهند گرفت

 ریح مضمونتش 

 

 مدیریت

MGT-036 کود مضمون 

 تعداد کریدت 3

محصلین شامل این برنامه درسی، دانش ومهارت های الزم ، مدیریتفراه گرفتن مباحث 

 : قادر خواهند بود تاو  مدیریتی و سلوکی را در زمینه های ذیل بدست آورده

نموده، هماهنگی، رهبری و فعالیت های جمعی را در یک اداره یا سازمان بخوبی تنظیم 

 . نمایندفعالیت های افراد را در یک اداره یا سازمان جهت داده، هدفمند  کنترول نمایند.

شکل درست و معقول آن بکار انداخته، امکانات و منابع موجود در یک اداره یا سازمان را به 

شکل درست آن مورد استفاده قرار دهند. هماهنگی الزم را در انجام کار های یک اداره به 

کارکنان یک اداره یا سازمان عالقمندی، تعهد، و انگییه  براینمایند. تأمینبوجود آورده 

زمینه انجام امور مربوط به اداره را  کار خوب، و روحیه کار گروهی را بوجود آورند. مثبت به

توسط دیگران )کارکنانا چطور بشکل درست تر و بهتر آن فراهم سازند. برعالوه آشنایی 

 الزم را با فنون و پروسه استخدام نیروی بشری در یک سازمان نیی بدست خواهند آورد.

از وقت و وده ر یک سازمان بشکل درست و علمی آن مدیریت نمپروژه ها و بحران را د

ریفورم  توانایی های خود و دیگران یعنی )کارکنان یک ادارها استقاده موثر بعمل آوردند.

 و تغییر را در یک اداره به شکل درست و موثر آن معرفی، تطبیق و مدیریت نمایند.

مورد رسیده گی قرار داده، مدیریت موقع و به شکل درست آن  منازعات سازمانی را به

 نمایند.

 تشریح مضمون 

 

 حقوق معادن

PUL-022 کود مضمون 

 تعداد کریدت 3
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مضمون حقوق معادن در سلسله مضامین حقوق در ذیل رشته حقوق عمومی داخلی قرار 

، اهمیت آن ، پیشینه  و اشکال آنها بحیث  معادنچون، داشته و موضوعات اساسی آن 

، اصول حقوقی  یترین منبع  در آمد دولت ها و متعاقبا ًمنابع در آمد های غیر دولتعمده  

به همچنان شیوه رسیده گی استخراج آن بر اساس قرار داد های معین دولتی، مربوط به 

 .دعاوی و خل اختالفات مربوطه می باشد

 تشریح مضمون 

 

 اصول قانونگذاری

PUL-023 کود مضمون 

 تعداد کریدت 3

مضمون اصول قانون گذاری در ذیل مضامین حقوقی با اهمیت بوده و موضوعات مهم چون 

قانون، انواع قانون، ساختار قانون، نهاد های قانون گذار، مراحل ساخت قانون از مسوده تا 

مصوبه و از مصوده الی انفاذ، عناصر خیل در ساخت قوانین، تفسیر قانون، انواع تفسیر 

 میباشد.یات قانون، نسخ قانون، لغو قانون قانون، محتوا و شکل

 تشریح مضمون 

 

 جرایم سایبری

CRL-024 کود مضمون 

 تعداد کریدت 3

مفاهیم و مبانی نظری آشنایی با عدیده ترین اهداف علمی  این مضمون عبارت است از: 

شیوه های مبارزه با پدیده ، جرایم و مجرمین سایبری انواع و اقسام  ،سایبرحقوق جیای 

، و درک عمیق از نهاد ها یا ارگان های اعمال کننده های نوین جنایی ) جرایم سایبریا 

 در خصوص مجرمین سایبری. مؤیدات جیای

 تشریح مضمون 

 

 قواعد فقهی

CRL-025 کود مضمون 

 تعداد کریدت 3

وجیائی بر مبنای فقه اسالمی  با توجه به اینکه  نظام حقوقی افغانستان در حوزه های مدنی

بنا یافته است، ضرورت است تا محصالن با قواعد فقهی آشنا گردند. امروزه تحوالت 

شگرفی در قلمرو مباحث جیائی حاصل شده که فقه اسالمی را به چالش جدی دعوت می 

نماید. پیدایش جرایم نوین، تحول در شیوه های ارتکاب جرم، تغییر ادله اثبات جرم 

 یل دیگری ازین قبیل سبب شده تا ضرورت تمرکی بر فقه جیائی کامالً احساس گردد.ومسا

 تشریح مضمون 
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 حقوق بانکی

CRL-021 کود مضمون 

 تعداد کریدت 3

با توجه به اینکه  نظام حقوقی افغانستان در حوزه های مدنی وجیائی بر مبنای فقه اسالمی 

قواعد فقهی آشنا گردند. امروزه تحوالت بنا یافته است، ضرورت است تا محصالن با 

شگرفی در قلمرو مباحث جیائی حاصل شده که فقه اسالمی را به چالش جدی دعوت می 

نماید. پیدایش جرایم نوین، تحول در شیوه های ارتکاب جرم، تغییر ادله اثبات جرم 

 س گردد.ومسایل دیگری ازین قبیل سبب شده تا ضرورت تمرکی بر فقه جیائی کامالً احسا

گنجانیدن مضمون قواعد فقهی )مدنی وجیائیا در کریکولم حقوق برای پاسخ به نیازهای 

 شور بسیار ضروری به نظر می رسد.قضائی وآکادمیک ک-سیستم عدلی

 تشریح مضمون 

 

 مونوگراف

THS-480 کود مضمون 

 تعداد کریدت 3
امانت داری و صداقت در استفاده از منابع  ،درست نویسی، تهیه و ترتیب مونوگرافطرز 

و  گسترش علوم به صورت تخصصی ،یاد گیری نوشتن تحقیقات مشابه، چگونگی دیگران

 سایر مهارت ها در رابطه به کار های پروژه ای و عملی تحقیقی

با مباحث نظری و کار عملی تحقیق، گسترش دامنه علم در حوزه علوم اجتماعی، آشنایی با 

 . در علم، تجربه نظریات گذشته و ارایه نظریه جدیدنوآوری 

 

 تشریح مضمون 
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