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 مقدمه

ها و امکانات اداری، علمی و تحقیقاتی مؤسسۀ تحصیالت کلی از ظرفیتتحصیالت عالی الغیاث، نشان دهندۀ نمای مؤسسۀ  گکتالُ    

هـ ش( خویش، زمینه های انکشاف و 1402-1398ساله) 5عالی اسالمی الغیاث می باشد. این مؤسسۀ تحصیلی با تدوین پالن استراتژیک 

طور با تکمیل ساختمان جدید این مؤسسه که سال آینده پیشبینی نموده است، همین 5را برای ارتقای ظرفیت های علمی، اداری و زیربنایی 

مؤسسه را در تمام ساحات اداری، علمی و  تواند کتاُلگامکانات تحصیل پیشرفته را اعم برای طبقۀ ذکور و اناث مساعد می سازد، می

 رای نسل های حاضر و آیندۀ این سرزمین می باشد.تحقیقات با تحول چشم گیری وقف دهد، که این یک پیام خوب ب

در قالب دو  1390ابتکار شخصیت دلسوز و پر تالش جناب الحاج مولوی خداداد صالح در بهار سال بهتحصیالت عالی الغیاث  ۀمؤسس    

دها جوان تحصیل و طی هشت سال فعالیت علمی اش ص ،تأسیس گردید ی(حقوق وعلوم سیاس)و  (شرعیات و علوم اسالمی)پوهنحی 

. این مؤسسه از زمان تأسیس خویش، توانست موفقانه متخصصین زیادی نموده استافغانستان کرده، متخصص و مهذب را تقدیم جامعه 

-ها و نا رساییطور در تولید علم و دانش سهم ارزنده ی داشته باشد. با توجه به محدودیترا به نیروی کار مسلکی جامعه بیافزاید و همین

های با راه حل های جدیدبرنامهکه در  پالن های تطبیقی سابق رونما و توسط برد علمی و متخصصین تشخیص و اولیت بندی گردید، ایه

 های علمی جهان و بازار کار برای فارغین، تهیه و تنظیم  گردیده است.متناسب به نیازهای جامعه، پیشرفتهای و برنامهمطلوب 

 بخش مرکزیدر ذکور برای محصلین  است. در والیت هرات تأسیس گردید در دو بخش)ذکور و اناث(الغیاث  تحصیالت عالی ۀمؤسس   

هر دو بخش از  که در مرکز شهر خدمات علمی و تحصیلی ارایه می گردد،این مؤسسه در جاده ارباب زاده ها  برای محصالت اناث و

  به تکنالوژی عصری می باشند.ز لحاظ محیط فزیکی مناسب و از لحاظ امکانات و صنوف مجه

 دیدگاه

 یو منطقو یحاصل نموده و در سطح مل یفیک یارتقا ،یعلم قاتیو تحق یاریمع سیورزد با تدر یتالش م اث،یالغ یعال التیمؤسسه تحص

     شناخته شود. ینهاد معتبر علم کیبه عنوان 

 مأموریت

اهداف  قرا مساعد نموده است تا فرزندان کشور با تحق یقاتیو تحق یلمع ،یسیخوب تدر یها نهیزم اث،یالغ یعال التیتحصۀ مؤسس

 . ندیشامخ دانش و تخصص صعود نما یهابه قله روتسک نیاز ا ،یعال

از طرف وزارت تحصیالت عالی  564/515و شماره مکتوب  12/8/1398دیدگاه و مامورت مؤسسۀ تحصیالت عالی الغیاث به تاریخ 

 رار گرفت.افغانستان مورد تأیید ق
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 مؤسسه اهداف

 .کشور و تقاضا بازار یازمندیو پاسخگو ساختن آن با توجه به ن یعال التیتحص تیفیتداوم و تمرکز بر ک (1

 .مطابق به معیارهای اکادمیک تیفیجهت عرضه خدمات با ک هارساختیز ۀو توسع جادیا (2

 .یعلم یرشته ها ریو سا یدر علوم اسالم یلالمل نیبملی و  یها اریبا مع یعلم یمشارکت در آماده ساختن کادرها (3

 .کشور یو مل یخیتار ،یاسالم یبا در نظر داشت ارزش ها یلیتحص یعرضه پروگرام ها (4

و ترجمه و نشر آثار  فیتآل ،یآموزش ،یقیتحق یهانهیدر زم یمبتکرانه و خالق علم یهاتیهمه جانبه از فعال یو پشتبان قیتشو (5

  ی.کادر علم یش و تخصص اعضاسطح دان یجهت ارتقا یشیپژوه

به وطن، تعهد  یعلوم و فنون، وفادار یریدر فراگ یریگیاستقامت در مقابل مشکالت، پ  ،یسخت کوش هینسل جوان با روح تیترب (6

 ی.و اجتماع یاز هر گونه مفاسد اخالق یزاریب و در برابر مردم

 .جهت تبادله تجارب یخارج و یداخل یبا موسسات علم کیو اکادم یمناسبات علم هیو تقو نیتأم (7

 کار و نیازهای مبرم جامعه  و ارایه خدمات تحصیلی به منظور تولید دانش مسلکی و متخصص. ارتشخیص باز (8

 . داریپا یفراهم آوردن منابع مال (9

عیین شده مؤسسه تحصیالت عالی الغیاث به هدف، کسب اعتبار از وزارت تحصیالت عالی سعی دارد تا شرایط خود را با معیارهای ت (10

های آموزشی تدریسی رو به انکشاف، مدل های برنامه نوآوری در  خالقیت ودر این رتبه عیار سازد. این هدف با  غنی ساختن آموزش، 

 قبل از فراغت و بعد از فراغت محصالن بدست خواهد آمد.های برنامهدر 

 های اجتماعی.ل مشکالت و چالشهای جدید بخاطر حروشبا پیروی از  ایجاد و ترویج تحقیقات فراگیر  (11

 هدفمند، نظر به خواست جامعه. اتهای آموزشی مبتنی بر دست آوردهای تحقیقنیازمندی و هاتهیه لیست اولویت (12

 .ی علمیهای عملی و کاربردی تدریس و آموزش جهت دست یابی به هدف آموزش مبتنی بر دست آوردهااولویت دادن به روش (13

  .یش تعیین شده جهت توسعه و انکشاف مؤسسه و ظرفیت سازی جهت اهداف متعالی ترهای از پمحقق نمودن هدف (14
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 نکات قوت  مؤسسۀ تحصیالت عالی الغیاث

 داشتن اعتبار علمی و دینی این مؤسسه نزد عموم مردم به حیث یک مرکز اکادمیک علمی و مذهبی. (1

 .و وسیع برای محصالن و محققین آرام  یمحیط ،داشتن فضای سبز (2

 وجود محیطی مناسب و ویژه برای طبقه اناث. (3

 اخذ کمترین فیس تحصیلی نسبت به مؤسسات تحصیلی دیگر. (4

 کلنیک حقوقی، مرکز نشرات، مرکز تکنالوژی معلوماتی، ترانسپورت، لیله و میدان ورزشی. داشتن کتابخانه مجهز، (5

 داشتن امکانات و تجهیزات فزیکی  مورد نیاز. (6

 ز.داشتن زیرساخت های مجه (7

 وجود کارمندان دایمی و تمام وقت. (8

 داشتن اساتید با درجه های تحصیلی ماستر و دکتور که تجارب کافی در تدریس و کارهای عملی دارند. (9

 داشتن ترانسپورت رایگان اعم برای اساتید و محصالن. (10

 داشتن امتیازات معنوی چون بورسیه و فرصت های کارآموزی برای محصالن ممتاز و فارغان. (11

شتن توافقنامه با پوهنتون دولتی، تلویزیون نگین الغیاث و چندین توافقنامۀ که در حال تدوین و امضا با نهادهای داخلی و بین دا (12

 المللی می باشد.

 وجود شفافیت، عدالت و پاسخگویی در امور محصالن و کارکرد کارمندان. (13
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 موقعیت جغرافیایی

کرخ(، در کنار پستۀ کاریزک موقعیت  -هرات، مسیر سرک شیدایی، شاراه )هرات ی الغیاث در والیتمؤسسۀ تحصیالت عال

استادان  وطور برای محصالن همین1ساعته و دارای مسیر مطمین می باشد. 24دارد، که دارای وسایط نقلیه مسافر بری  

 ترانسپورت رایگان وجود دارد.

 

                                                           

  0799520123معاونیت علمی: -0792852828ریاست مؤسسه:  - 1
Web: alghias.edu.af 

 E-mail:Info@alghias.edu.af 

Facebook: مؤسسۀ تحصیالت عالی اسالمی الغیاث  
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 مقام مؤسس

 

 خداداد صالحموالنا  الحاج

 سسۀ تحصیالت عالی الغیاثگذار مؤبنیان

 : پیام مؤسس
 رسول به مجیدش کالم از آیه اولین در و کریمقرآن نزول آغاز در متعال خداوند که است برخوردار واالی جایگاه چنان از اسالم در معرفت و علم

 را علم تعلیم گهربارشان ارشادات در نیز الموالس الصلوۀ علیه اسالم گرامی رسول. است نموده یاد قلم از و داده خواندن دستور خویش برگزیدۀ

 عظمتی و مجد چنان به داشتند، اهتمام و عنایت فریضه این به تمام دلبستگی و جدیت با که اسالم اولیه قرون مسلمین .اندخوانده مسلمان هر فریضه

 .بود شده دهز حیرت و خیره شان مدنیت و فرهنگ و فکر شکوه و شان به جهانیان و جهان که یافتند دست

 فکری تعالی و گیریاوج در گاه که اندبوده شاهد را فرودهای و فراز شان تاریخی مدّهای و جزر در مسلمین نیز ما روزگار تا و بعدی قرون در

 جهان هاجماتت دلیل به هم گاهی و نمودندمی تبعیت و تقلید آنان از اسالمی غیر ملل و اندشده جهانیان و خود مباهات مایۀ خویش فرهنگی

 و مانی عقب هایپرتگاه در سقوط به حکام و اعیان هایپروریتن و دنیا زخارف به دلبستگی علت به هم یا و تحمیلی گریزهای و جنگ گشایان،

 امت ایمان و علم میزان به دو هر شکست و سقوط یا پیشرفت و تعالی تاریخ ادوار تمام در ای،شبهه و شک هیچ بدون .اندگردیده مواجه خواری

 .است داشته بستگی

 اسالم جهان باالخص و جهان سطح در عرفان و علم پرچمدار آن علمی دانشمندان و رجال روزگاری و روز که نیز افغانستان نجیب و مسلمان ملت

 عقب تعالی و ترقی کاروان از راایشان و شده آنان پیشرفت مانع نامالیمات و مصایب بدینسو دهه چندین از مخصوصاً و اخیر قرن چند در اند،بوده

 .است نگهداشته

 آن فراگیری و معارف و علوم نشر بخش امید هایموج ها،محرومیت و بحران از ناشی علمی عطش اقتضای به است سالی چند که والمنۀ بحمداهلل

 .دگردمی بیشتر آن سرعت و افزون آن درخشش روز هر و افتاده راه به ما سرزمین کنار و گوشه در

 مردم نجات و خاک و آب این آبادانی دانندمی که است نشاطی پر و برومند جوانان همت و عزم به سرزمین این دیدگان رنج همه و من امید چشم

 عزم به نیز آن سرعت و شتاب و نورانی کاروان این حرکت. باشد¬نمی ممکن فرهنگ و علم نیروی و نور با جز هاگرفتاری و مشکالت از آن نجیب

 .دارد بستگی وطندوست غیرتمند جوانان متین و محکم اراده و

 بوده دیار این عزیز مردم کمال و عظمت و مجد هایقله به وصول بلند آرزوهای به نیل نیت به الغیاث اسالمی عالی تحصیالت مؤسسه تأسیس

 دینی مسئولیت از بخشی و باشم کرده کمکی سرزمین این شیدر فرزندان به اهداف، این به رسیدن راه هموارسازی در اقدام این با امیدوارم. است

 .باشد شده اداء امملی و

 تالش و زحمت بدون که است بهاییگران و نفیس گوهر علم زیرا است؛ پشتکار و زحمت تالش، عزیز محصلین شما از امصمیمانه و قلبی آرزوی

 اهتزاز به وطن برزن و کوی بر را افتخار و عزت پرچم و پیمائید به مشتاقانه را راه این خویش استوار هایقدم با است امید. آیدنمی دست به

 .درآورید

 معرفت و دانش شیفتگان همه و علما علم، خدمتگار

 «صالح» خداداد مولوی الحاج
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 تشکیالت اداری و علمی 

 ریاست مؤسسۀ تحصیالت عالی الغیاث

1 

 

 ی سبحانییغالم یح

 رئیس مؤسسه

 کشور پوهنتون سال فراغت رشتۀ تحصیلی یلیمقطع تحص

 هندوستان اچاریا شهر حیدرآباد  1392 اقتصاد ماستر

  معرفی ریاست مؤسسه:
توسط یک  آن محوله رامومؤسسه می باشد که  و مالی و اداری ، آموزشیریاست مؤسسه مرکز رهبری و مدیریت تمام امور علمی

اداری  هدف ریاست مؤسسه انسجام و هماهنگی امور علمی، آموزشی و .برده می شود مدیر تحریرات به پیشرئیس، یک منشی و یک 

 و مالی اموراز  کنترول و نظارت  ،اثر تحت پرسونل رهبری و مدیریت رئیس مؤسسه مسؤول. استدر موسسۀ تحصیالت عالی الغیاث 

امور آموزشی، تدریسی و  از ، نظارت و کنترلمربوطهت موسسه، نظارت و کنترل از اجراآت قوانین، لوایح و فیصله ها در ادارا اداری

 جهت تسهیالت آوری فراهم و تدابیر ، نظارت و کنترل از پروسه امتحانات سمستروار و امتحانات کانکور، اتخاذدر مؤسسه تحقیقاتی

علمی، آموزشی و فرهنگی با  تحصیلی، تایید یا رد تقرری، ترفیع، تقاعد و انفکاک کادر علمی و اداری و ایجاد روابط وضع بهبود

  می باشد. خارجیمؤسسات و پوهنتون های داخلی و 

 

 

 



7 

 

 معاونیت های مؤسسۀ تحصیالت عالی الغیاث

1 

 

 خان محمد فراهمل

 معاون علمی

 کشور پوهنتون سال فراغت رشتۀ تحصیلی مقطع تحصیلی
 افغانستان پیام نور شعبه کابل 1396 حقوق بین الملل ماستر

 :علمی امور معاونیت یمعرف

مدیریت استادان و مرکز  منشی، یک ،علمی معاون از متشکل ساختاری با الغیاث عالی تحصیالت مؤسسۀ چارچوب در علمی معاونیت

 در اکادمیک و تحقیقی تحصیلی، هایبرنامه تمام ارزیابی و نظارت هماهنگی، سازماندهی، رهبری، طراحی، نقشانکشاف مسلکی، 

 .  دارد ار مؤسسه سطح

 تحقیقاتی، امور کارکرد از نظارت علمی، کادر انفکاک و تقرر علمی، و اکادمیک امور تمام هماهنگی و دهیجهت مسؤول علمی معاون

 الخصبا کشور، در نافذه قوانین و مقررات لوایح، تطبیق بر کامل نظارت و انکشافی هایپالن و هاطرح ارایۀ ای،کتابخانه و نشراتی

 روابط ایجاد مسؤول همینطور و مربوطه هایکمیتۀ و هامدیریت ها،دیپارتمنت ها،پوهنحی سطح در عالی تحصیالت وزارت نونیقا اسناد

 .باشدمی المللیبین و ملی دیگر نهادهای با تحقیقی و علمی

2 

 

 صالححاجی عزیز احمد 

 اداری و مالیمعاون 

 کشور پوهنتون سال فراغت رشتۀ تحصیلی مقطع تحصیلی

 افغانستان شعبه کابل پیام نور 1398 حقوق خصوصی ماستر

 :اداری و مالی امور معرفی معاونیت

، مدیر مالی و مدیر محاسبه اداره می شود. هدف مدیریت مالی و منشی ه، بواسطۀ معاون مالی و اداری،معاونیت مالی و اداری مؤسس

می باشد. معاون مالی و اداری مسؤول رفع  تحصیالت عالی الغیاث در مؤسسه اداری انسجام، هماهنگی و مدیریت منابع بشری و مالی

کارمندان اداری و کارکنان خدماتی، پرداخت معاشات همچنان، ، می باشد در تمام ادارات فعال مؤسسه و مالی ، انسانینیازهای اداری

امور علمی، تحقیقاتی، آموزشی، فرهنگی و در انکشافی و ثابت کادر علمی مؤسسه، جمع آوری عایدات و تخصیص بودجه ساالنه 

تشخیص نیازمندی های مالی و بشری در مؤسسه و رفع آن با امکانات و منابع در دست داشته، تحقیق و تجسس در پیدا کردن اداری، 

 دارات مربوطه.ها در ابر تطبیق مقررات، لوایح و فیصله ی علمی و آموزشی و نظارتداتی مرتبط از طریق فعالیت هایمنابع عای
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 سید اسماعیل سادات

 معاون محصالن

 کشور پوهنتون سال فراغت رشتۀ تحصیلی مقطع تحصیلی

 افغانستان )هرات(الغیاث 1393 شرعیات لیسانس

 :محصالنامور معرفی معاونیت 

 امور محصالن توسطمی باشد. معاونیت محصالن، به حیث مرکز مدیریت و رهبری امور محصالن اعم از محصالن بر حال و فارغ شده 

شود. هدف این اداره انسجام، هماهنگی و مدیریت امور به پیش برده می، کارمند پذیرش و یک مامور دیتابس ، مشاور، مدیریک معاون

. معاون محصالن مسؤول استهای وزارت تحصیالت عالی در مؤسسۀ تحصیالت عالی الغیاث مطابق به لوایح و طرزالعملمحصالن 

، کانکور و طی مراحل اسناد شمولیت، برگزاری امتحانات نیه تسهیالت و خدمات برای تمام محصالن، ثبت و جذب جدید الشموالارا

، صدور و طی مراحل دیپلوم و ترانسکریپت برای شان، آرشیف اسناد هاو دیپارتمنت هافی محصالن جدید الشمول به پوهنحیمعر

 برای محصالن می باشد. دهییه خدمات مشوره و اراهویت  هایکارت، توزیع فارغین
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 پوهنحی های مؤسسۀ تحصیالت عالی الغیاث

 حقوق و علوم سیاسیالف: پوهنحی 

1 

 

 مسعود حقجو

 رئیس پوهنحی حقوق و علوم سیاسی

 کشور پوهنتون سال فراغت رشتۀ تحصیلی مقطع تحصیلی

 ایران اصفهان دانشگاه 1396 جزا وجرم شناسی ماستر

 : سیاسی پوهنحی حقوق و علوم عرفی م

به عنوان یک نهاد علمی الغیاث زیر نظر وزارت تحصیالت عالی  در چارچوب مؤسسه تحصیالت عالی سیاسی پوهنحی حقوق و علوم

 وکالی حارنواالن، قضات، سیاستمداران، ،(حقوقدانان) مسلکی کادرهای تربیه و قانون حاکمیت فرهنگ ترویج جهت در تخصصی –

به همت شیخ  محصل از طبقه ذکور و اناث ( 70)خورشیدی با پذیرش  13/4/1390تاریخ  در ملکی خدمات اداره افع، کارکنانمد

تاسیس و افتتاح گردید. دوره تحصیل به منظور دریافت مدرک لیسانس در این پوهنحی « صالح»الحدیث الحاج مولوی صاحب خدا داد 

ضائی قدیپارتمنت میباشد که عبارت اند از دیپارتمنت  دونماید. این پوهنحی دارای وا میر )چهار سال( تحصیلی را احتهشت سمست

از سمستر اول به شکل تخصصی قضایی  و محصالنی که وارد این پوهنحی می گردند دروس خویش را . حارنوالی و اداری دیپلماسی

  می دهند.ادامه تحصیل اداری دیپلماسی 

، ک حقوقیکلینی و دیپارتمنت ها مدیریت اجرائیه، حی توسط ریاست، معاونیت، مدیریت تدریسی،امور اداری و درسی این پوهن

ای اندکی از تاسیس این پوهنحی که سال هبا وجود این .انجام می شودهای نظم و دسپلین، انکشاف نصاب و تحقیقات طور کمیتههمین

و دست آوردهای چشم  ایدآکادمیک و علمی کشور تثبیت نم معهگذرد، پوهنحی مذکور توانسته است جایگاه خویش را در جامی

فارغان این پوهنحی ( محصل از طبقه ذکور و اناث فارغ گردیده است. 866( به تعداد ) 1398و تا سال )گیری را حاصل نموده است. 

. ... ایفای وظیفه می نمایندو خصوصی، ادارات دولتی و محاکم، حارنوالی ها در نهاد های دولتی و غیر دولتی نظیر ریاست های مختلف

استاد کادر علمی به سویۀ دکتور، ماستر و لیسانس اعم از طبقۀ ذکور و ( 27)محصل برحال و  (403)به تعداد  1399همینطور برای سال 

 را به پیش می برند.این پوهنحی امور علمی و تحصیلی  اناث

مؤسسه صنوف مختلفه ذکور و اناث از همدیگر تفکیک نموده و جذب وعالقه  پوهنحی حقوق و علوم سیاسی از همان ابتدا تأسیس این

امکانات و خدماتی چون ترانسپورت رایگان اعم برای بییشتر طبقه اناث در این مؤسسه نماینگر جنبه مثبت ایجاد این بخش می باشد. 

ره حقوقی برای محصالن در این پوهنحی وجود محصالن و استادان، کتابخانه مجهز با کتابهای تخصصی و کلنیک حقوقی برای مشاو

 دارند.
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 اهداف پوهنحی حقوق و علوم سیاسی

 سیستم کریدت که در جهت اعتبار دهی و ارتقأ سطح علمی فاکولته بسیار مهم است؛حه اجرای الی (1

اهد بومی شدن آن در ایجاد نهادها در زمینه کاربردی ساختن و مدرنیزه کردن علم اداره و سیاست در جامعه که در نتیجه ش (2

 جامعه باشیم؛

ایجاد یک فضای  اکادمیک که در آن بحث و تبادل نظر، پرسش نقادانه و انتقاد سازنده مالک های  شایع و پذیرفته شده  (3

 باشند؛

تربیه محصالن به مثابهء شهروندان روشن فکر، مسئول و منتقد، دارای  ظرفیت الزم و اندیشه های  مبتنی  براساس تعهد  (4

 تماعی ، بردباری  و احترام متقابل؛اج

 تربیه کادر مسلکی در حوزه علوم سیاسی و قضا؛ (5

طرح برنامه های  ماستری  و دکترا که به منظور دستیابی به آن نیاز است تا کدر علمی فاکولته به درجه های تحصیلی و علمی  (6

 عالی دست یابند؛

 عرصه روابط بین الملل؛ تالش در جهت کاربردی ساختن اصول و پرنسیب ای علمی در (7

سیاسی کاربردی با کیفیت عالی، با در نظر داشت -افزایش دسترسی به عدالت از طریق طرح یک سیستم آموزش عالی حقوقی (8

 قوانین نافذه کشور نیاز های جامعه و معیار های جهانی؛

 سیاسی؛-ث حقوقیحقوقی جهت پیشرفت دانش و کاربردی ساختن مباح-فراهم آوری زمینه های تحقیقات علمی (9

 ایجاد یک فضای اکادمیک که در آن بحث و تبادل نظر، پرسش نقادانه و انتقاد سازنده مالک های شایع و پذیرفته شده باشد؛ (10

تربیه محصالن به مثابه شهروندان روشن فکر، مسؤول و منتقد، دارای ظرفیت الزم و اندیشه های مبتنی بر اساس تعهد اجتماعی،  (11

 متقابل؛ بردباری و احترام

رشد کادر علمی و کارمندان اداری تحصیالت عالی از طریق ارائه فرصت های تحصیلی باالتر، کورس های کوتاه مدت،  (12

 بازدید های متقابل و ایجاد فرهنگ آموختن مداوم.
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 احمدشاه شکیب

 آمر دیپارتمنت قضایی حارنوالی

 کشور تونپوهن سال فراغت رشتۀ تحصیلی مقطع تحصیلی
 ایران امام خمینی)تهران( 1396 جزا و جرم شناسی ماستر

 :دیپارتمنت قضایی حارنوالی معرفی

به عنوان اولین دیپارتمنت پوهنحی حقوق و علوم سیاسی این مؤسسه تأسیس گردید. 1390در سال  قضایی حارنوالی دیپارتمنت 

 رشیپذ یکشور و چگونگ یاجتماع با دولت و مباحث مربوط نظام حقوق روابط فرد و نییبه تب شتریب دیپارتمنت قضای و حارنوالی

 . پردازدی م و مسایل مرتبط به قضا قوا در آن کیتفک

 :  قضایی حارنوالی  دیپارتمنت اهداف

 اهدف اساسی دیپارتمنت قضایی حارنوالی، شامل: (1

 تربیت کارشناسان حقوقی و جزایی. (2

 خش علوم انسانی.تقدیم کادر علمی در نهادهای تحصیلی و ب (3

 تربیت رجال ارشد در حوزه نهادهای عدلی و قضایی (4

 تألیف کتب و مقاالت حقوقی و جنایی و نشر آن در جامعه. (5

 تحقیق حقوق و عدالت در اجتماع. (6

 .ارتقای ظرفیت و تقدیم اشخاص نخبه در راستای نشر علوم انسانی (7
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 فهرست اساتید دیپارتمنت قضایی حارنوالی

 مالحظات دایمی/ مقطعی صصتخ رشتۀ تحصیلی سویۀ تحصیلی اسم و تخلص شماره

   دایمی حقوق جزا حقوق دانشجوی دکتورا عبدالخالق حقانی هروی 1

   دایمی حقوق جزا حقوق دانشجوی دکتورا عبدالمتین منیب 2

   دایمی حقوق جزا حقوق ماستر مسعود حقجو 3

   دایمی ق جزاحقو حقوق ماستر احمدشاه شکیب 4

   دایمی حقوق جزا حقوق ماستر سعیده امیری 5
  دایمی حقوق خصوصی حقوق ماستر عبدالخالق فیضی 6

  دایمی قضایی حقوق لیسانس عبدالصبور رسولی 7

   دایمی قضایی حقوق لیسانس منصور امینی 8
   مقطعی قضایی حقوق لیسانس خدیجه صالح 9

   مقطعی قضایی حقوق لیسانس زلمی صالحی 10
   مقطعی قضایی حقوق لیسانس سیما فقیری 11
   مقطعی قضایی حقوق لیسانس حصینبرفیه  12
   مقطعی قضایی حقوق لیسانس عادله روضه باغی 13
14       

15         
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 ضیاء الدین نعمتیار

 آمر دیپارتمنت اداری دیپلماسی

 کشور پوهنتون سال فراغت رشتۀ تحصیلی مقطع تحصیلی

 افغانستان الغیاث)هرات( 1394 قضائی حارنوالی لیسانس

  :دیپارتمنت اداری دیپلماسی معرفی
شعبه از حقوق، مباحث  نیدر ادر چوکات پوهنحی حقوق و علوم سیاسی تاسیس گردید.  1392در سال  دیپلماسی اداری دیپارتمنت

است که  ینیمتخصص تی، تربآن مد نظر بوده و هدف یالملل نیبدولتی و  نهادهای ،یاسیعلوم سحقوق عمومی، حقوق دیپلماتیک، 

 تیداشته باشند. غا یدرک درست یالملل نیروز و تحوالت ب لینسبت به مسا ،یالملل نیب یبا مواضع افغانستان در سازمانها ییضمن آشنا

 نیحقوق ب ؛یدر عرصه ها یو حرفه ا یمسلک یهارکاد هیهم ترب یاسیحقوق و علوم س یپوهنح (یپلماسیو د یشده رشتۀ )ادار نییتع

 کشور است. یمنافع مل نیآن جهت تأم یو ابزار ها یخارج استیشدن، س یجهان ،یجهان یالملل، پالس نیالملل، اصول روابط ب

 اداری دیپلماسی:  دیپارتمنت اهداف

 تربیت کارگزاران حقوقی. (1

 ادارات مختلف دولتی  بخصوص وزارت خارجه. پرورش کدر ها و نیروی های متخصص در نهاد های چون (2

 فارغ نمودن سیاستمداران و دیپلمات های  مسلکی . (3

 تربیت کادرهای متخصص برای پوهنتون ها (4

 آشنا ساختن نسل جوان با مفاهیم و مسائل حقوقی اداره و روابط بین الملل. (5

 تربیه تحلیل گران و نظریه پردازان مسائل دیپلماتیک. (6

 ین اداری و دیپلماسی.آماده سازی محقق (7
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 ت اداری دیپلماسینفهرست اساتید دیپارتم

 مالحظات دایمی/ مقطعی صصتخ رشتۀ تحصیلی سویۀ تحصیلی اسم و تخلص شماره

   دایمی روابط بین الملل حقوق دانشجوی دکتورا عبدالسمیع ولیزاده 1
   یدایم حقوق بین الملل حقوق دانشجوی دکتورا فضل احمد احمدی 2
   دایمی حقوق عمومی حقوق ماستر خیر اندیش ادخداد 3
   دایمی روابط بین الملل حقوق ماستر عزیز احمد کریمی 4
   دایمی حقوق بین الملل حقوق ماستر خان محمد فراهمل 5
   دایمی حقوق عمومی حقوق ماستر فرید شریفی شاکر 6
   دایمی علوم سیاسی حقوق ماستر فردین مجیدی 7
   دایمی حقوق عمومی حقوق ماستر محمد رفیع دولتی 8
   دایمی اقتصادی دولتی اقتصاد ماستر جاوید احمد فاضلی 9

   دایمی اداری دیپلماسی حقوق لیسانس فهیمه محمودی 10
   دایمی ادبیات دری ادبیات لیسانس گالب الدین فیضی 11
   عیمقط اداری دیپلماسی حقوق ماستر محمد شفیع تراب 12
   مقطعی ژورنالیزم ادبیات ماستر نعمت اهلل سروری 13
   مقطعی طب عدلی طب لیسانس کامران افغان 14
15              
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 ب: پوهنحی شرعیات و علوم اسالمی

1 

 

 عبدالرسول طاهری

 شرعیات و علوم اسالمیرئیس پوهنحی 

 کشور پوهنتون سال فراغت رشتۀ تحصیلی مقطع تحصیلی

 ایران (مشهد)فردوسی  1399 شرعیات ترماس

 معرفی پوهنحی شرعیات وعلوم اسالمی:

و یالدی با همت جمعی از اساتید ، م  2010خورشیدی مطابق به 13/4/1390تاریخ به عنوان یک نهاد تحصیلی در  شرعیات پوهنحی 

بیش  1398و از زمان تأسیس الی  فتتاح گردیدمحصل از طبقه ذکور و اناث تأسیس و ا "200"با پذیرش  ومؤسس حمایت مقام محترم 

 .را به جامعه اسالمی تقدیم نموده است فارغ التحصیل رشته های فقه و قانون و تعلیمات اسالمیمحصل اعم از ذکور و اناث  2000از 

 احتوا می نماید. را  اختصاصی دو سال  14و "چهارسال"دوره تحصیل به منظور دریافت مدرک لیسانس در این پوهنحی هشت سمستر 

 برده پیش به حقوقی، کلینیک و ادیپارتمنت ه مدیریت اجرائیه، مدیریت تدریسی، امور اداری و درسی این پوهنحی توسط ریاست،

تحت  نفر محصل   838میباشد، که به تعداد  فقه وقانون  و تعلیمات اسالمی این پوهنحی دارای دیپارتمنت های  حاضر درحال. میشود

همینطور کمیته های نظم و  د.میباشن دریستن ذکور( در دیپارتمنت های فوق الذکر مصروف ت27ن اناث و ت6)ن استاد ت (33)نظر 

 امور مربوطه را در این پوهنحی به پیش می برند.تحقیقات کمیتۀ دسپلین، انکشاف نصاب و 

 محصالن این. دارد مختلف صنوف در تحصیل به مشغول محصل  838حدود  در مجموعاً  1399 سال در اسالمی وعلوم شرعیات پوهنحی

 التحصیل فارغ اسالمی تعلیمات و وقانون فقه رشته دو از محصالن تمامی. گیرندمی قرار راهنماییتدریس و  مورد دیپارتمنت دو توسط

 درنظر بدون و اناثاعم از ذکور  محصالن تمامی دسترس در عادالنه کامال صورت به پوهنحی در موجود امکانات تمامی. شوند می

 .گیرندمی قرار جنسیت داشت

دارای بخش های اصلی چون صنوف مجهز به چوکی، پروجکتور، میز خطابه و دیگر امکانات صنفی، دیپارتمنت  پوهنحی شرعیات

هزار  5ه و حدود هایی مجهز به الماری، میز، چوکی و  امکانات مورد نیاز، کتابخانه ای مجهز به الماری های پیشرفته، میزهای مطالع

کم تمثیلی، اتاق کفرانس های علمی و مرکز امح های مربوط به رشته های مختلف است. اتاق های مطالعه محصلین، اتاق بجلد کت

همینطور خدمات ترانسپورتی رایگان اعم برای محصالن و استادان همه روزه وجود میباشد. بصورت مشترک امکانات الزمه  بااینترنت 

 دارد.
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 :پوهنحی شرعیات دافاه

 پوهنحی شرعیات و علوم اسالمی یکی از مراکز دانش اسالمی در چوکات موسسه تحصیالت عالی الغیاث  فعالیت می نماید و یقیناً 

مرام این پوهنحی نیز به تاسی از اهداف و مرام موسسه تحصیالت عالی اسالمی الغیاث و و وزارت محترم تحصیالت عالی کشور می 

 پوهنحی برای اجرای رسالت خود، اهداف ذیل را دنبال می نماید: اینباشد. 

 قضائی و معارف اسالمی. ،تربیه کادر های مسلکی و متعهد در عرصه های فقهی .1

 گران ماهر ومسلکی .تربیه دعوت .2

 تفهیم علمی ارزشهای اسالمی به فرزندان این مرز و بوم . .3

 وهنحی.نشر و اشاعه معارف اسالمی از طریق فارغان این پ .4

 تربیه کادر های متخصص در عرصه اسالم شناسی و جهان بینی اسالمی. .5

 تدوین تئوریها ونظریات در عرصه اقتصاد و بانکداری اسالمی. .6

 معرفی و نشردست آوردهای تاریخی تمدن اسالمی. .7

 تربیه کادر های متخصص و متعهد برای بخشهای تعلیماتی و تحصیالت عالی . .8

 ژوهش های فقهی، حقوقی و قضائی.انجام تحقیقات علمی و پ .9

 تحقیق و پژوهش درزمینه اسالمی نمودن علوم . .10
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 عبدالرحیم عاطف

 فقه و قانونآمر دیپارتمنت 

 کشور پوهنتون سال فراغت رشتۀ تحصیلی مقطع تحصیلی

 ایران فردوسی )مشهد( 1399 شرعیات ماستر

 وقانون:  فقه دیپارتمنت معرفی

مباحثی چون   شرعیات، از شعبه این در. نمود آغاز فعالیت به شرعیات پوهنحی چوکات در 13/4/1390تاریخ در نوقانو فقه دیپارتمنت

 این دیپارتمنت وهدف بوده مدنظر اسالم مبین دین احکام با تعامل ، حقوق عینی، حقوق ذاتی، معامالت ووقانون ازفقه اعم دینی، علوم

. باشند داشته درستی درک و روز مسائل به نسبت ، اسالم مبین دین دراحکام وقانون فقه با آشنایی ضمن که تاس متخصصینی تربیت

 وقضا، فقه های؛ عرصه در ای حرفه و مسلکی کادرهای تربیه هم اسالمی علوم و شرعیات پوهنحی وقانون فقه رشته شده تعیین غایت

 مرتبط هاینهاد در تحصیلی سال چهار در سمستر هشت پایان از بعد دیپارتمنت این محصلین. است کشور ملیدینی و  منافع تامین جهت

 دارای مذکور دیپارتمنت حاضر حال در. شوند می گماشته کار به حارنوالی لوی و استرمحکمه ریاست همچون شان تحصیلی رشته با

 .باشد می علمی عضودائمی شش

 وقانون:  فقه دیپارتمنت اهداف

  الغیاث اسالمی عالی تحصیالت موسسه چوکات در اسالمی وعلوم شرعیات پوهنحی بدنه از نیمی عنوان به  وقانون فقه دیپارتمنت

 شرعیات پوهنحی و الغیاث اسالمی عالی تحصیالت موسسه مرام و اهداف از تاسی به نیز دیپارتمنت این مرام یقینا و نماید می فعالیت

 خود اهداف ذیل را دنبال می نماید: سالتر اجرای برای دیپارتمنت این. باشد می

 .و قضایی تربیت کارگزاران حقوق اسالمی (1

 ها و نیروی های متخصص در نهاد های عدلی و قضائی.کدرپرورش  (2

 فارغ نمودن فقهای مسلکی . (3

 .فقهی، اصول اسالمی و قوانین ملیمسائل  گاهانآتقدیم  (4

 .تربیه تحلیل گران و نظریه پردازان مسائل فقه اسالمی (5

 آماده سازی محققین فقه و قانون. (6

 تقدیم استادان متخصص برای مکاتب و پوهنتون ها.  (7

 .تقدیم کارکنان مسلکی برای محاکم و حارنوالی های کشور (8
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 فهرست اساتید دیپارتمنت فقه و قانون

 مالحظات دایمی/ مقطعی صصتخ رشتۀ تحصیلی سویۀ تحصیلی اسم و تخلص شماره

 دایمی فقه و قانون شرعیات سترما عبدالرحیم عاطف 1
 

  دایمی فقه و قانون شرعیات ماستر آقاگل محمدی 2

   دایمی حقوق خصوصی شرعیات ماستر منصور غمی زی 3

  دایمی حقوق خصوصی حقوق ماستر عزیز احمد صالح 4

   دایمی فقه و قانون شرعیات لیسانس دین محمد خانی 5

   دایمی ه و قانونفق شرعیات لیسانس قدرت اهلل محق 6

   دایمی فقه و قانون شرعیات لیسانس صفی اهلل 7

   دایمی فقه و قانون شرعیات لیسانس حمیداهلل سادات 8

   مقطعی فقه و قانون شرعیات دکتور عصمت اهلل محمدی 9

  مقطعی حقوق خصوصی شرعیات دکتور جلیل احمد جلیل 10

   مقطعی قانونفقه و  شرعیات ماستر عبدالمجید صمیم 11

   مقطعی فقه و قانون شرعیات لیسانس فهیمه مایار 12

  مقطعی فقه و قانون شرعیات لیسانس بصیر احمد حقیار 13

مقطعی   فقه و قانون  شرعیات لیسانس فرشته محمدی 14    

15       

16       

17       

18       

19       

20       
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 عبدالستار بهرامی

 آمر دیپارتمنت تعلیمات اسالمی

 کشور پوهنتون سال فراغت رشتۀ تحصیلی مقطع تحصیلی

 یرانا فردوسی )مشهد( 1399 شرعیات ماستر

 تعلیمات اسالمی:  دیپارتمنت معرفی

 با تعامل دینی، علوم از شاخه این رد. نمود فعالیت به شروع شرعیات پوهنحی چوکات در 1390 سال در  اسالمی تعلیمات دیپارتمنت

 و روز مسائل به نسبت ، اسالم مبین دین احکام با آشنایی ضمن که است متخصصینی تربیت وهدف بوده مدنظر اسالم مبین دین احکام

 در یا حرفه و مسلکی کادرهای تربیه هم اسالمی تعلیمات ی رشته شده تعیین غایت. باشند داشته درستی درک اجتماعی تحوالت

 تحصیلی رشته با مرتبط های نهاد در تحصیلی سال چهار و سمستر هشت پایان از بعد دیپارتمنت این محصلین. است اسالمی علوم عرصه

 .باشد می علمی کدر چهار دارای مذکور دیپارتمنت حاضر حال در. شوند می گماشته کار به شان

 اهداف دیپارتمت تعلیمات اسالمی: 

اسالمی  به عنوان نیمی از بدنه پوهنحی شرعیات و علوم اسالمی  در چوکات مؤسسه تحصیالت عالی اسالمی دیپارتمنت تعلیمات 

الغیاث  فعالیت می نماید و یقینا مرام این دیپارتمنت نیز به تاسی از اهداف و مرام مؤسسه تحصیالت عالی اسالمی الغیاث و پوهنحی 

  :منت برای اجرای رسالت خود این اهداف را مد نظر داردشرعیات و علوم اسالمی  می باشد. این دیپارت

 تالش در جهتت تربیت نسلی مسلمان و مؤمن که بتواند حقایق اسالمی را درک و با بصیرت آنرا بیان دارد. .1

 نشر و پخش علوم شرعی در جامعه از طریق محصالن در رشته. .2

 اط و تفریط.تالش گسرده در جهت تحقق بخشیدن بر منهج اسالمی بدور از افر .3

 مشارکت و سهم گیری در حفاظت از میراث بزرگ علمی سلف صالح از طریق پخش و نشر علوم اسالمی آموخته شده. .4

 رفع مشکالت و شبهات عقیدتی، فکری و قضایای معاصر که نیاز به تبیین و روشنگری دارد. .5

 رهای علمی و مسلکی در علوم اسالمیتالش در جهت خود کفایی جامعه افغانی در علوم اسالمی در خالل تربیت کاد .6

 تربیت کادرهای ورزیده در امور عدلی و قضایی در سطح کشور. .7

 تربیت نسل متعهد و متخصص معارف اسالمی در معارف افغانستان. .8
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 فهرست اساتید دیپارتمنت تعلیمات اسالمی

 مالحظات دایمی/ مقطعی صصتخ رشتۀ تحصیلی سویۀ تحصیلی اسم و تخلص شماره

   دایمی تفسیر شریف شرعیات دانشجوی دکتورا عبدالبصیر مبصر 1

   دایمی تفسیر شریف شرعیات دانشجوی دکتورا محمد اسماعیل حقانی 2

 دایمی تعلمیات اسالمی شرعیات ماستر عبدالستار بهرامی 3
 

   دایمی تعلیمات اسالمی شرعیات لیسانس غزاله محمدی 4

    دایمی تعلیمات اسالمی عیاتشر ماستر عبدالرسول طاهری 5

   دایمی تعلیمات اسالمی شرعیات لیسانس مال محمد کبابیانی 6

   دایمی تعلیمات اسالمی شرعیات لیسانس هیبت اهلل فاضلی 7

   دایمی تعلیمات اسالمی شرعیات لیسانس محمد داوود احمدی 8

   مقطعی حدیث شریف شرعیات ماستر محمد معصوم عزیزی 9

  مقطعی تعلیمات اسالمی شرعیات لیسانس همینه شکیبت 10

   مقطعی تعلیمات اسالمی شرعیات لیسانس محمد ابراهیم رحمانی 11

   مقطعی تعلیمات اسالمی شرعیات لیسانس اسداهلل توکلی 12

   مقطعی تعلیمات اسالمی شرعیات لیسانس نور احمد احمدی 13

   مقطعی اسالمیتعلیمات  شرعیات لیسانس ساجده صالح 14

   مقطعی تعلیمات اسالمی شرعیات لیسانس سلطان احمد حقگو 15

   مقطعی تعلیمات اسالمی شرعیات لیسانس غالم سخی مومنی 16

   مقطعی تعلیمات اسالمی شرعیات لیسانس 2عبدالرووف ثاقب 17

   مقطعی تعلیمات اسالمی شرعیات لیسانس میر عبدالبصیر صدیقی 18

   مقطعی تعلیمات اسالمی شرعیات لیسانس حازمشفیقه  19

  مقطعی تعلیمات اسالمی شرعیات لیسانس 1عبدالرووف ثاقب 20
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 و سمستر وار در مؤسسۀ تحصیالت عالی الغیاث نامتحانات کانکور  جدید الشموال برگزاری

بازکردن صندوق سواالت 

با حضورداشت هیئت 

 نظارت 

 

 وربرگزاری امتحانات کانک
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 بحران ویروس کرونا در ایام علیۀمبارزه 

 

 

 معاینۀ طبی قبل از ورود به مؤسسه

 

 

توزیع ماسک، مواد ضد عفونی و معاینۀ طبی 

 قبل از ورود به صحن امتحانات و صنوف

 درسی

 

 

، لوازم و تتجهیزا ،ضد عفونی کردن صنوف

صحن امتحانات و محل تجمع محصالن و 

 مراجعین در مؤسسه

 

 

برای جلوگیری از شیوع  اشتعاراتتبلیغات و 

، رعایت کردن فاصلۀ ویروس کرونا

اجتماعی، برگزاری صنوف در فضای آزاد و 

 نظارت بر آن
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 مؤسسۀ تحصیالت عالی الغیاث عمومیمدیریت های 

1 

 

 منصور غمی زی

 مدیر استادان و انکشاف مسلکی

 کشور نتونپوه سال فراغت رشتۀ تحصیلی مقطع تحصیلی

 ایران دانشگاه مذاهب تهران 1396 فقه حقوق خصوصی ماستر

 :مدیریت استادانمعرفی 

مدیریت استادان، توسط یک مدیر که امور استادان اعم از دایمی و قراردادی را تنظیم و انسجام می بخشد. هدف از ایجاد مدیریت 

ات وظایف استادان و نظارت بر اجراآت استادان می باشد. مدیر استادان، اجرای وظایف مرتبط به استادان کادر علمی، تقسیماستادان، 

علمی دایمی و تنظیم قراردادهای استادان کادر مسؤول  علمی محترم معاونیت در روشنایی لوایح و طرزالعمل های موجود و تصامیم 

ن، آرشیف فیصله ها و جلسات شورای علمی مؤسسه، تکمیل اسناد استادان ، آرشیف اسناد استخدام، ترفیع و انفکاک استاداقراردادی، 

نظارت بر حضور و عدم حضور استادان، همکاری در ارزیابی اساتید کادر علمی و پالن های بهبود تدریس در پوهنحی ها و دیگر 

 وظایفی که حسب ضرورت از طرف معاونیت علمی به ارتباط استادان محول می گردد.

2 

 

 

 غریق سلطان احمد

 نشرات مومیع مدیر

 کشور پوهنتون سال فراغت رشتۀ تحصیلی مقطع تحصیلی

 افغانستان الغیاث 1394 شرعیات لیسانس

 مدیریت نشرات: معرفی

مدیریت نشران، امور نشراتی و چاپی مؤسسۀ تحصیالت عالی الغیاث را به پیش می برد. امور کاری این اداره توسط مدیر نشرات، 

نشرات مسؤول  مدیر ، کارمند پیشکار ماشین های چاپ، عکاس و کارکن تخنیکی به پیش برده می شود.متون کارمند تایپ و دیزاین

چاپ اطالعیه ها، تابلوهای تبلیغاتی، چارتها، گراف ها، اسناد محصالن، کتب، مقاالت، سواالت امتحانات تنظیم، نظارت و رهبری از 

طور از نیازها و احتیاجات چاپی و نشراتی شعبه های همین ی در مؤسسه می باشد.کانکور و دیگر امور چاپی و نشراتوار و اعم از سمستر

مختلف این مؤسسه ارزیابی و برای رفع آن برنامه ریزی کرده و در قسمت فصلنامه الغیاث و ویژه نامه های مؤسسه برنامه های جامعی 

 تطبیق می نماید.و را طرح  
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 ظفرعبدالقیوم 

 مؤسسه اقبتمدیر عمومی حفظ و مر

 کشور پوهنتون سال فراغت رشتۀ تحصیلی مقطع تحصیلی

 روسیه انستیتوت تعلیم و تربیه 1368 تعلیم و تربیه ماستر

 مدیریت حفظ و مراقبت: معرفی

همه جانبه یک مدیر و همکاری کمیتۀ نظم و دسپلین  و مراقبت مدیریت حفظ و مرافقبت مؤسسۀ تحصیالت عالی الغیاث، با نظارت

و در کل سرسبزی ها ساختمانها، امکانات فزیکی مؤسسه، نظارت و مراقبت از تعمیرات،  ،. هدف این مدیریتبه پیش می رودسسه مؤ

نظارت از پرسونل خدماتی در استفاده از امور ساختماتی، تخنیکی، کمپلکس مؤسسه می باشد. مدیر حفظ و مراقبت مؤسسه، مسؤول 

؛ مراقبت و اکشاف ساحات سبز، مراقبت از امور تنظیف و پاک کاری محیط مؤسسه؛ کنترل و برق، آبیاری و سرسبزی محیط موسسه

مراقبت از اجراآت کارمندان، حاضر کارکنان و مدیریت رفت و آمد های مراجعین و دیگر امور محوله در حاالت اضطراری در مؤسسه 

 می باشد.

4 

 

 خانیجلیل احمد 

 خانهمدیر عمومی کتاب

 کشور پوهنتون سال فراغت رشتۀ تحصیلی مقطع تحصیلی

 افغانستان الغیاث صنف سوم حقوق محصل

 مدیریت کتابخانه: معرفی

مدیریت کتابخانه با مدیر عمومی کتابخانه و یک کارکن و صفاکار تمام امور کتابخانه مؤسسۀ تحصیالت عالی الغیاث را به منظور 

 غیره و ها نامه پایان ها، روزنامه ها، فصلنامه مجالت، کتاب، مانند تحصیلی منابع تسهیالت ، ایجادعالی تحصالت کیفی سطح ارتقای

 احصائیه نویسی، محققان؛ فهرست نیاز مورد علمی اطالعات و منابع آوری جهان اعم برای محصلن و استادان،فراهم معتبر و موثق منابع

 در مراجعان آموزش و راهنمایی محققان؛ و محصالن اساتید، به خدمات اری، ارائهکتابد سیستم اساس به کتابها بندی طبقه و گیری

 اعضای به منابع امانت کتابخانه؛ خدمات سیستم در جستجو طریق از مراجعان اطالعاتی نیازهای اطالعاتی، رفع منابع از استفاده و بازیابی

 به محصالن مدرن و تشویق وسایل با کتابخانه تجهیز و کتابداری یدجد های شیوه گیری کتابخانه، بکار طرزالعمل آساس بر کتابخانه

 کتابخوانی می باشد. و مطالعه



25 

 

 

5 

 

 سارانیحشمت اهلل 

 مدیر عمومی منابع بشری

 کشور پوهنتون سال فراغت رشتۀ تحصیلی مقطع تحصیلی

 هندوستان Calicut University 1397 تجارت ماستر

 مدیریت منابع بشری: معرفی

ریت منابع بشری، به کمک مدیر منابع بشری و یک کارمند اداری امور پروسه استخدام کادر علمی پوهنتون و کارکنان اداری را مدی

نیازمندی های کادر علمی و اداری در مؤسسه، اعالن بست های  تحلیل و تجزیه به پیش می برند. عمدۀ ترین فعالیت های این اداره

ه استخدام، آرشیف اسناد تقرری و انفکاک کادر علمی و اداری و دیگر الزامات اداری استخدام می اداری و علمی، طی مراحل پروس

 باشد. 

5 

 

 

 

 

 

 پژواکبرکت اهلل 

 مدیر آی تی

 کشور پوهنتون سال فراغت رشتۀ تحصیلی مقطع تحصیلی

 افغانستان دولتی هرات 1397 کمپیوتر ساینس لیسانس

 مدیریت آی تی: معرفی

آی تی، با یک مدیر و دو کارمند تخنیکی امور  محوله در پوهنتون الغیاث را به پیش می برد. هدف این مدیریت طرح، مدیریت 

محصالن و  های آموزش الکترونیکی در سطح مؤسسه می باشد. عمده ترین فعالیت های این اداره شناساییریزی و اجرای برنامهبرنامه

 الکترونیک؛  نیازسنجی آموزشهای از استفاده جهت آنان تشویق و ترغیب و الکترونیک شآموز به مندعالقه علمی کادر اعضای

 اموزشهای با رابطه در آموزشی ورکشاپهای الکترونیک؛ برگزاری آموزش زمینۀ در محصالن و کارکنان علمی، کادر اعضایی آموزشی

 اجرای جهت در وتالش الکترونیک آموزش زمینه در دیکاربر های پروژه تعریف و علمی؛ شناسایی کادر اعضای برای الکترونیکی

 آموزش استقرار جهت الزم زیرساختهای الکترونیکی؛ ایجاد های¬آموزش با مرتبط تحقیقی طرحهای تدوین و پروژهها؛ تهیه

 توسعۀ و رکشو از خارج و داخل پوهنتونهای و مؤسسات سایر با مؤسسه، ارایه خدمات به تمام محصالن  و تعامل در الکترونیک

 الکترونیک. آموزش زمینۀ در همکاری
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 کمیته های مؤسسۀ تحصیالت عالی الغیاث 

 تصویر مسؤول نام کمیته شماره

 نجیب اهلل اسحاق زیآقای  کمیتۀ تضمین کیفیت 1

 

 

 عزیز احمد کریمیآقای  کمیته تحقیقات 2

 

 

 

 

 خان محمد فراهملآقای  نصاب و انکشاف کاریکولمکمیته  3

 

 

 

 

 اسماعیل ساداتسید آقای  کمیته نظم و دیسپلین 4

 

 

 کمیته فرهنگی 5

 

 

 منصور امینیآقای 
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 قدرت اهلل محقآقای  کمیته امتحانات 6

 

 

 سعیده امیریخانم  کمیته جندر 7

 

 

 

 

 

 برکت اهلل پژواکآقای  کمیته آموزش های الکترونیکی 8

 

 حمد صالححاجی عزیز ا کمیته بورسیه ها 9

 

 

 

10 
 و نظارت پالن استراتیژیک تهیهکمیتۀ 

 مؤسسه
 آقای غالم یحیی سبحانی
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  :ی مؤسسۀ تحصیالت عالی الغیاثو زیربناها تسهیالت

1 
محیط فزیکی آرام و سرسبز برای مطالعۀ 

 محصالن و محققان

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 تعمیر اداری وتدریسی

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

برای امور اداری،  ساختمان در حال اعمار

 تحقیقی و تدریسی در مرکز شهر هرات
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4 

کتابخانۀ مجهز به کتابهای علمی و تحقیقی در 

بخش های حقوق، شرعیات و دیگر علوم 

 اجتماعی

 

 

 

 

5 

 

 

 

تعمیر کتابخانه و سالن کنفرانسهای علمی و 

 تحقیقی مؤسسه

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

و برنامه های علمی و ق جلسات استادان تاا 

 داریا

 

 

 

 

7 

 

 

 

صنوف مجهز به تخته، مارکر، چوکی، کمپیوتر 

 و تکنالوژی عصری
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8 

 

 

 

کلنیک حقوقی مجهز به لوازم و امکانات 

 اجرای محاکم تمثیلی و مسابقات

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

امکانات نشراتی با وسایل مدرن و پیشرفته برای 

نشر کتب، مقاالت، فصلنامه و دیگر برنامه های 

 نشراتی

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

جمنازیون ورزشی برای محصالن و استادانی که 

عالقه مندی به ورزش فوتبال، والیبال و فوتسال 

 دارند
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11 
ترانسپورت رایگان اعم برای محصالن و 

 استادان مؤسسه

 

 

 

 

13 

 

 

 

سیسکو یا البراتوار کمپیوتر که برای تدریس 

برنامه های تکنالوژیکی و آموزشهای 

 ورد استفاده استالکترونیکی م

 

 

 

14 

 

 

 

به منظور مدیریت خطر و حادثات عاجل مانند 

آتش سوزی، بیماری ها و واقعات غیر پیشبینی 

صحی  و کمک های  شده، وسایل پیشگیری 

 عاجلاولیه 

 

 

 اناث طبقۀ ستقل برای محصالنمصنوف  14

 

 

 یکی مؤسسۀ تحصیالت عالی الغیاثآموزش الکترون 
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 در مؤسسۀ تحصیالت عالی الغیاث و ترجمه تألیف ،تحقیق

 : الف: کتاب

 تصویر عنوان مؤلف شماره

1 
شیخ الحدیث جناب 

 مولوی خداداد صالح

 

 

 

 شرح اذکار نووی

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 صاحب مولویجناب 

 محمد کبابیانی

 مبادی اصول فقه

 

میراث در اسالم و مدنیت های پیش از 

 اسالم
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م عالی ومسجد جامع بزرگ هرات  دارالعل

 غیاثیه

 

 جراهنمای ح

 

3 
الحاج موالنا جناب 

 عبدالرحمن مرادی
 هدایه الناسک
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 خان محمد فراهمل 4

 حقوق بین الملل خصوصی

 )جلد اول(

 

 حقوق بین الملل خصوصی

 )جلد دوم(

 

 

 

 

 

 

 

 

 حقوق بین الملل عمومی

 )جلد اول(

 

 1398بهار: 

 1398بهار: 
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5 
محمد معصوم جناب 

 عزیزی
 مباحثی در فقه بانوان

 

 

 

 

6 
یدالدین مولوی وحجناب 

 لبیب
 خلفای راشدین

 

 

7 
جناب دکتور فضل احمد 

 احمدی
 سازمانهای بین المللی
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 جناب منصور غمی زی 8

تعدیل قرارداد در فقه مذاهب اسالمی و 

 حقوق ایران و افغانستان

 

عوامل فقر و بیکاری در افغانستان و راه 

 کارهای بیرون رفت آن

 

 

 2و1شماره  1398فصلنامۀ بهار و تابستان                                                                    الغیاثب: فصلنامۀ 

8 
موسسۀ تحصیالت عالی 

  الغیاث
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 ج: ویژه نامه

9 
مؤسسۀ تحصیالت عالی 

 الغیاث

 نقش امام ابوحنیفه در توسعۀ اسالمی

 1395نوبت چاپ: اول خزان 

 

10 
ی مؤسسۀ تحصیالت عال

 اسالمی الغیاث

 سیرت معطر

 خیر البشر

 

11 

مؤسسۀ تحصیالت عالی 

الغیاث و کمسیون افتاء 

شورای علماء و روحانیون 

 حوزۀ غرب

حیله های مشروعه و غیر مشروعه و 

 بعضی مسایل ضروریه

 



38 

 

 :  مقاالت: ج

 سال و محل نشر عنوان نویسنده شماره

1 

 خان محمد فراهمل

الحق افغانستان به  نگاه نظام حقوقی سابق و

 معاهدات بین المللی

شماره -هرات -فصلنامۀ کتاب آسیا -1396

15. 

2 
تفاوتهای نظام حقوقی کامن ال و رومن 

 جرمن

شماره  -هرات -فصلنامۀ الغیاث -1398

 .2و1

 رویکردها و الزامات منطقه ای توسعه 3
-ایران-دانشگاه عالمه طباطبایی -1398

 تهران....

4 
موانع شکل گیری دولت مدرن در  شفیع تراب محمدآقای 

 افغانستان

شماره  -هرات -فصلنامۀ الغیاث -1398

 .2و1

5 
دکتور عصمت اهلل جناب 

 محمدی

اعتدالگرایی فقهی د مذهب حنفی و اثر آن 

 در پویایی حقوق معاصر

شماره  -هرات -فصلنامۀ الغیاث -1398

 .2و1

 داد خیر اندیشآقای خدا 6

مصوبات قوه مجریه در بررسی نظارت بر 

 نظام حقوقی افغانستان

شماره  -هرات -فصلنامۀ الغیاث -1398

 .2و1

مطالعه تطبیقی استخدام هیئت دانشگاه ها 

 در افغانستان و ایران

پژوهشنامه حقوق تطبیقی دانشگاه 

 .2/7/1398مازندران، ایران، تاریخ قبولی

بررسی جایگاه مراجع شبه قضایی با 

 نظام حقوقی افغانستانرویکردی به 

ایران،  -کتاب، یادنامه دکتور هریسی نژاد

 .287-259ص -1398 -دانشگاه تبریز

 عبدالمجید صمیمآقای  7
رضایت ولی در عقد نکاح و جایگاه آن در 

 فقه و قانون

شماره  -هرات -فصلنامۀ الغیاث -1398

 .2و1

8 

 
 نعمت اهلل سروریآقای 

ی حقوق نگاه اجمالی بر جنبه های تطبیق

 مالکیت فکری

شماره  -هرات -فصلنامۀ الغیاث -1398

 .2و1

9 
محمد اسماعیل دکتور جناب 

 حقانی
 حکم موسیقی

شماره  -هرات -فصلنامۀ الغیاث -1398

 .2و1

10 
دکتور فضل احمد جناب 

 احمدی

 اعمال ممنوعه در جنگ از دیدگاه اسالم
شماره  -هرات -فصلنامۀ الغیاث -1398

 .2و1

نسان در میان جنگ طلبی و صلح ماهیت ا

 جویی

 -مجله علمی پژوهشی دانشگاه جامی

 .1398-هرات

جایگاه حقوق بین الملل در نظام حقوقی 

 افغانستان

 1397-هرات -مجله علمی پژوهشی، آسیا

 .23شماره 
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 سیاحت در اسالم

کتاب گردشگری، به کوشش وحید 

سلطانی، به حمایت ریاست اطالعات و 

 .1398، فرهنگ هرات

 موالنا جامی در نگاه شاگردانش عبدالمقیم نجرابیآقای  11
شماره  -هرات -فصلنامۀ الغیاث -1398

 .2و1

12    

13    

 و سیمینارهای علمی  د: کنفرانس ها

1 
تجلی وسطیت اسالم در 

 مذهب حنفی
6/9/1398 

 مؤسسه الغیاث

 

 

 کنفرانس علمی خیرالبشر 2
19/8/1398 

 مؤسسه الغیاث

 

 

 

 

 

 

 

 القضا و القدر 3
12/8/1398 

اسماعیل محمد دکتور جناب 

 حقانی
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 نظام سیاسی اسالم 4
28/7/1398 

 گل آقا آقای 

 محمدی

 

 

 

 

 

 

 

5 
راهکارهای تهیه و نشر 

 مقاالت علمی و پژوهشی

12/8/1398 
 خداداد آقای 

 خیر اندیش

 

6 
مقایسه تطبیقی حقوق زن 

 در اسالم و غرب

14/8/1398 

 نم غزاله محمدیخا

 

 

 سیمینار معرفی کمیته جندر 7
18/8/1398 

 خانم سعیده امیری
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8 

کنفرانس بازنگری و 

اصالح امور علمی و اداری 

مؤسسه تحصیالت عالی 

 الغیاث

9/10/1398 

 معاونیت علمی

 

9 

اجرای مسابقات محکمۀ 

تمثیلی میان محصالن ذکور 

 و اناث

15/7/1398 

 کلنیک حقوقی

 

10 
شاپ آموزشی کمک ورک

 های اولیه 
 مالی -معاونیت اداری 

 

11 
 برگزاری ویبنارهای علمی

 و تحقیقی

پوهنحی حقوق و علوم 

و پوهنحی  سیاسی

 شرعیات و علوم اسالمی

 

 



42 

 

12 

در ویبنارهای بین اشتراک 

علمی  گفتمان های المللی)

 (فرامرزی و دینی

پوهنحی شرعیات و علوم 

 اسالمی

 نیمحمد اسماعیل حقا

6/7/1399 

 

 

13 

اشتراک در مباحث ملی 

 مسایل صلح و راجع به 

 اجتماعی و فرهنگی

 معاونیت علمی

31/4/1399 

برگزار کننده، وزارت دولت 

نقش : در امور صلح)موضوع

پوهنتونها در روند صلح 

 افغانستان(

 

14 

ورکشاپ ها و اشتراک در 

 توانمند آنالین برنامه های

 فرامرزی سازی

 

  لمیمعاون ع

10/6/1399   
Strenthening Research 

in Higher Education 

of Afghanistan. 

organization 

 یها تیانعکاس فعال)

افغانستان در  یقیتحق

و  یالملل نیب یژورنال ها

 روش های آن(
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15 

سهم گیری در برنامه های 

علمی، فرهنگی و اجتماعی 

 رسانه ای

 معاون علمی

2/3/1399 

حمایت و تقدیر از 

همکاری مؤسسه 

تحصیالت الغیاث از 

برنامه های دینی، 

اجتماعی و فرهنگی 

 تلویزیون نگین الغیاث

 

 مؤسسه تحصیالت عالی الغیاث و ورزشی برنامه های فرهنگی

 محافل فراغت 1
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 برنامه های ورزشی 2

 
 

 علما تقدیر از  3

 

 نمایندگان صنوفجلسات با برگزاری  
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 تقدیر از محصالن پرتالش

 

 

 

 مد گویی برای محصالن جدید الشمولخوشآ 4

 



46 

 

 سیر علمی برای محصالن 5

 

 انجمن محصالن الغیاث جلسات 6

 

 توامیت ها

1 
تفاهم نامه با پوهنتون 

 دولتی هرات
6/8/1398 
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2 
تفاهم نامه با تلویزیون 

 نگین الغیاث
9/10/1398 

 

3 

 

 

تفاهم نامه کلستر سازی 

نهادهای تحصیلی 

خصوصی با پوهنتون 

 دولتی

 

 

30/5/1399 

 

 

های است که ها و فعالیتداشتهای از در این کتالگ ذکر کردید، چکیدهمواردی که منحیث امکانات، تسهیالت و فعالیت ها 

امکانات، مؤسسه تحصیالت عالی الغیاث و پرسونل علمی و اداری آن مصمم است تا در طی سال گذشته صورت گرفته است. 

 5ه است بیشتر انکشاف و گسترش بخشد. در پالن استراتژیک های علمی، آموزشی و اداری خود را از آن کفعالیتیالت و هست

که هدف است،  شده ی برای امور مختلف علمی، اداری، مالی و محصالن در نظر گرفته طرح ها و برنامه های جامع ،ساله مؤسسه

با به اجرا گذاشتن کامل  ر و  مطلوب تر برای نسل حاضر و آینده کشور می باشد، کهاز آن ایجاد زمینه های علمی و آموزشی بهت

  های افغانستان خواهد شد.  یکی از نادرترین پوهنتون آن، می توان ادعا کرد که مؤسسۀ تحصیالت عالی الغیاث،

( مورد تایید قرار 1روتکل نمر)، پ27/1/1399این کتالُگ در جلسۀ شورای علمی مؤسسۀ تحصیالت عالی الغیاث به تاریخ 

  گرفت.


