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پیام رئیس موسسه
الحاج مولوی جمال الدین احمدی 

تفعالیبهشروعوایجاد(تربیهوتعلیموشرعیات)پوهنحیدودر(1393)سالدراکادمیکوعلمینهادیکحیثبهقدس،عالیتحصیالتموسسه
من.استافغانستانجامعهوبغالنوالیتسطحدرجوان نسلپرورشوجامعهبهانگیزهءخدمتعلمینهاداینایجاددردلیلترینعمده.نمود

معرفتومعلچراغباوکردمبارزهجامعهدرنابسامانی هاوجهلبرابردرمی توانانسانیمهارت هایودانشزیوربادانشجویانپرورشکهباورمندم
عرضهروگدراکادمیکنهاداینبهنسبترامردماعتمادورضایتقدس،عالیتحصیالتموسسه.دادسوقتعالیوانکشافسویبهراجامعه

هزینهکمترینبارالیتحصیهایزمینهبهترینتامی نمایدتالشپیوستهروازاینداند،میجامعهنیازهایخوردرمعیاریوکیفیتباتحصیلیخدمات
تعهدداشتنظردرابعلمی،نهاداینرهبری.بگیردقراروطناوالدتربیتدرخدمتصادقانهوساختهمساعدآموزشیوسایلترینمؤثرباوتحصیلی
میتدوینوطرحرایتیتربوتعلیمیمؤثرفعالیتوهابرنامهشرایطدرکباوعالیتحصیالتمحترموزارتلوایحوقوانینبامنطبقهموارهوظیفوی

وآبادانیدرارخودسهموورزیدهاهتمامومسلکیعلمیشخصیت هایپرورشبرایافغانستانجامعهمقتضایوعلومپیشرفتباموازیتانماید
عالیتحصیالتهمؤسسرهبریدانشجویان،نیازمندی هایوجامعهتقاضایوعالیتحصیالتوزارتپالیسی هایبهتوجهبا.نمایدایفاجامعهانکشاف

تحصیالتابرینبن.نمایدفراهمجوانانبرایراتحصیلهایزمینهخوب ترینوگماردکاربهرامسلکیومجرباستادانبهترینتامی کوشدقدس
ماستریمقطعدرلتحصیزمینه هایتسهیلجهتتاداردتالشعلمی،نهاداینسالهپنجاستراتیژیکپالنوماموریتدیدگاه،روشناییدرقدسعالی
ارتقای.نمایددمنعقرااکادمیکهمکاریهایزمینهوعلمیتوامیتکشورازخارجوکشورسطحدرمعتبرعلمینهادهایبامؤسسهاینفارغانبرای
میییارآموزشیاهدافتحققدررامؤسسهاینکهمهمشاخصومؤثرقدم هایازیکیبناءماست،شعاروطنجوانقشرتربیتودانشسطح

ارائۀدرکیفیتشافانکساختننهادینهبااست،علمینهاداینسطحدراداریوعلمیتدریسی،فعالیت هایدرکیفیتساختننهادینهبهتوجهرساند،
ادمیکاکوآموزشیسازندهفعالیت هایوجامعهدرخدمتجهتانسانیمعقولوروشنمسیر درمی تواندمؤسسهاینمعیاری،تحصیلیخدمات
افغانیفرهنگدیغنامناسالمی،اصیلفرهنگازهراستجامعه،سالمتی،کشوردرپایدارصلحتحکیمجوانان،تربیتودانشتقویت.ورزدمبادرت

.ماستآروزیانسانیواسالمیواقعیتمدنسویبهافغانستانجامعهتکاملومعرفتبلندقله هایبهرسیدنوماسر زمیندر

علم اساس جامعه 
متمدن است، چه 

زیباست به سمت آن 
بشتابیم



پیام معاون علمی

هستی با علم پدید 
آمد، پس بیاموز تا 

آنکه فنا شوی

استکتحردرشگوفاییبطرفآهستهآهستهاخالقیوانسانیاسالمی،برینهایارزشبریممیسربهکهجهانیدر
هایارزشیجترودروبرداریمگاماسالمیهنجارهایحفظباتمدنیوتکنالوژیهایپیشرفتپایبهکهمیکندایجاب

برداشتماعی،اجتمفاسدانواعمظالم،فقر،بیکاری،.نماییمایفاراخودماندنییادبهوبزرگسهماسالمیهایآموزهودینی
ازوانیمتنمیماوساختهدردمندرااسالمپیکرکههستندخونینیهایزخمدینیهایارزشواسالمیهایآموزهازناسالم

تحصیالتسهموسچوکاتدرمقدسوواالمنظورهمینبهکهشرعیاتپوهنحیبگذریمتفاوتبیوانگارانهسهلآنهاکنار
بخشیدناهیآگدرتاداردمسوولیتپوهنحیاینکند،ایفارااشراستیننقشتاداردجااستشدهگذاریهستهقدسعالی
استحکامتفریط؛وافراطکجمداری،وکجرویوتحجرتعصب،وتبعیضبامبارزهاسالم؛مبیندینهایآموزهازمردم

بازارتضایاقحسببدیعدانشوعلماشاعهطریقازگروهاواقشارساختنمتحدوصلحباهمی،واخوتهایپایهبخشیدن
واسالمچترزیردراقشارجامعههمهانسانیحقوقوهاآزادیبرآوردندرتابرداریمگاممتمدنجامعههاینیازوکار

بهباشدمارفیققتوفیکیفیتباومعیاریعالیتحصیالتیکطریقازعادالنهوهمگانیصلحبهرسیدنبرایباالخص
ولمیعنهاداینبسویمساعدتومرافقتدستدانشمندانونظرانصاحبخبرگان،همهیاریوتعالیباریاستعانت

اسالمیوجیبهورساندهیاریآنانسانیواسالمیعلیایاهدافبهرسیدندرراقدسعلمیوکانونکنیمدرازاکادمیک
.نماییماداءراخویش

محمد شفیق جیالنی 



پیام آمر تضمین کیفیت و اعتبار دهی

مهد متدن کتاب و 
اصل تحول مطالعه 

است

.استشهاندیوعلمجنسازمعاصرجهانکند،میایفاانسانیجامعهارتقایدرراسهمبیشتریندانشوعلمامروز،جهاندر
بهبود.نمودزیستدانشواطالعاتدنیایدرتواننمیاطالعاتجزابزاریهیچبابشری،جامعهدرزندگیکنونیشرایطدر

نظریهومتفکرانهخردمندانوآگاهانههایتالشنتیجهمحصولبلکهنیست؛اتفاقیکبشرامروزیتمدنوزندگیکیفیت
شناخت،علمیواعدقطبقبشریتبرایراهستیناشناختههایالیهعلمی،هایپژوهشبهتوسلباکهاسترسالتیباپردازان

سطحدرهانپوهنتو.نمایندمیترسیمهاانسانبرایراسعادتوتکاملباالیمدارجبهرسیدنهایراهوکنندمیتبیین
در.رندداعهدهبرنیزرادانشوعلمتولیدسترگِمسولیتوظایف،سایرپهلویدراکادمیکهاینهادعنوانبهجامعه

فعالیتیجهنتداناییاست؛داناییبشریجوامعدرافرادقدرتمندیمالکامروزسنجیدند،میزروزورباراقدرتهاگذشته
توسعههایزمینههبلکشودمیافزودهعلمغنامندیبهتنهانهبدیع،دانشتولیدباکهمیباشداکادمیکهاینهادپژوهشیهای

واندامروزیجوامعدرتوسعهمدارومحورهادانشگاه.نمایدمیمساعدجامعهدرراگراییعلموداناییبرمبتنیپایدار
درلمیعاندیشیآزادوعلمیتحقیقکهآیند،میدردانشوعلمپایدارتوسعهمدارومحورعنوانبههاپوهنتونزمانی
انسانیویملرسالتومشغلهتریناساسیرادانشوعلمتولیدوشودنگهداشتهپویاوزندهاکادمیکهایمحیطسطح

.کرداغماضتواننمیدانشوعلمتولیددراعتباردهیوکیفیتتضمینهایمعیارنقشازامرایندریقینبه.بدانندخویش
اهدافقتحقجهتراامکاناتوهاظرفیتکهاستآنعملیومعقولهایشیوهبهوابستهفعالیتیکموفقیتزیرا

تولیدجهتدرارادهکیفیت،همانطوریکه.نمایدمیایجادوفراهماطالعاتودانشباروریبرایروشنمسیردرسازمانی
تواندمیکیفیتبهبودعملیمکانیزموهاشیوهمثابهبهدهیاعتباروکیفیتتضمینهایمعیاراست،برترمحصولیک

.بکشاندتولیدیوپویاییحالتبهدانشمصرفیوایستاییوضعیتازراهادانشگاه

ذبیح اهلل صَفر



هستی با علم پدید 
آمد، پس بیاموز تا 

آنکه فنا شوی

پیام رئیس دانشکده 
صدر الدین احمدی 

رئیس پوهنحی شرعیات 

الیتفعبهوشروعایجادقدسعالیتحصیالتتاسیسباهمگام1393سالدرمستقلپوهنحییکحیثبهشرعیات،پوهنحی
ودینیکریفنبوغداشتنباجواننسلپرورشوجامعهبهخدمتانگیزهشرعیاتپوهنحیایجاددردلیلترینعمده.نمود

استعدادهایپرورشباکهاستباورمندشرعیاتپوهنحیرهبری.استافغانستانجامعهوبغالنوالیتسطحدرسیاسی
علمچراغوباکردمبارزهجامعهدرهانابسامانیوجهلبرابردرتواندمیانسانیهایومهارتدانشزیوربادانشجویان

درپوهنحیاینبهنسبترامردمواعتمادرضایتشرعیات،پوهنحی.دادسوقتعالیوانکشافسویبهراجامعهومعرفت
بهترینتامایدنمیتالشپیوستهرواینازداند؛میجامعهنیازهایخوردرمعیاریوکیفیتباتحصیلیخدماتعرضهگرو
وتربیتخدمتردصادقانهوساختهمساعدآموزشیوسایلترینمؤثرباوتحصیلیهزینهکمترینباراتحصیلهایزمینه

.بگیردقراروطناوالددهیآموزش
لوایحوقوانینابمنطبقهموارهوظیفوی،تعهدداشتنظردرباقدس،عالیتحصیالتمؤسسهشرعیاتدرپوهنحیمسؤولین

موازیتانمایدمینتدویوطرحراتربیتیوتعلیمیمؤثرفعالیتوهابرنامهشرایط؛درکباوعالیتحصیالتمحترموزارت
درراخودسهموورزیدهاهتماممسلکیوعلمیهایشخصیتپرورشبرایافغانستانجامعهمقتضیاتوعلومپیشرفتبا

هاینیازمندیوجامعهتقاضایوعالیتحصیالتمحترموزارتهایپالیسیبهتوجهبا.نمایدایفاجامعهانکشافوآبادانی
هایزمینهرینتوخوبگماردکاربهرامسلکیومجرباستادانبهترینتاکوشدمیشرعیاتپوهنحیرهبریدانشجویان،

.نمایدفراهمجوانانبرایراتحصیل



ة معرفی دانشکد
شـــــرعیات 

دورتهشاکنونتاپوهنحیاینگردید،ایجادقدسعالیتحصیالتموسسهچوکاتدر1393سالدرشرعیاتدانشکده

دودارایشرعیاتپوهنحی.استنمودهجامعهتقدیماسالمیتعلیماتوقانونوفقههایدیپارتمنتازرافارغان

تن28تعدادبهپوهنحیایندر.داردموقعیتموسسهدایمیساختماندربوده(اسالمیتعلیماتووقانونفقه)دیپارتمنت

تعدادبه1400سالدر.نمایندمیتدریسدایمیودادیقرارشکلبهماسترولیسانستحصیلیدرجاتداشتنبااستاد

درسیهایترسمستکمیلوتحصیلمصروف(شبانهوظهرازبعدصبح،)تایمسهدردرسیصنف14دردانشجوتن780

.باشندمیخویش

ظرفیترشدیان،دانشجوواستادانبرایعملیهایکاروتحقیقتدریس،هایزمینهسازیفراهمشدگفتهکهآنچهبنابر

هایکتابخانهایجاد،SCLوOBEدرسیهایشیوهتطبیقکیفیت،باهایدرسنامهسازیبروزوتهیهعلمی،کادراعضای

تشخیصوقیحقوهاینگارشقضایی،قرارواقعات،ثبتشناسی،جرم)عملیهایکارتسهیالتسازیفراهمتخصصی،

ایناهدافمترینمهتحصیلیباالترمقاطعدردانشجویانواستادانبرایتحصیلیهایبورسیهسازیفراهم،(واقعاتنوع

.دهندمیتشکیلراپوهنحی



رسالت

ضهعروآموزشیسالمفضایایجاددرشرعیاتپوهنحی
ویمسلککادرهایپرورشعرصهدرکیفیتباخدمات
ودینیمعیارهاینظرداشتدرباتخصصیدانشباآراسته

وونقانپژوهش،اصلسویبهوبودهمصممالمللیبین
.میداردبرگامانسانیهایمهارت

دیدگاه

عتشریمعیارهایواصولازانتباهباشرعیاتپوهنحی
دردالتعتأمینوقانونتطبیقجهتالمللیبینواسالمی

ادرهایکوضعیوالهیقانونبهمنطبقافغانستان،جامعه
میورشپروتربیهراتخصصیدانشباآراستهمسلکی

.دهد



ارزش ها
. این دانشکده به تمامی ارزش های مسلکی و معنوی که بر بنیاد آن نظام آموزشی استوار است، متعهد می باشد

ایمان داری، تعهد، تخصص و شایسته ساالری؛

ق؛ابتکار و نو آوری در راستای تحصیل و تحقی

؛اهتمام به اعتالی کیفیت در همه ابعاد و سطوح

ترکیز در اجرای حل مسایل از طریق مفاهمه در روشنی مبانی شرعی؛ 

تخصص گرایی، تامین شفافیت و عدالت؛ 

.استقاللیت علمی و مالی، احترام به آزای های فردی



: اهداف

ارائه خدمات علمی برای محصالن و دیگر متقاضیان با بهترین وجه ممکن؛
آماده ساختن زمینهء رشد استعداد و توانمندی های محصالن؛
تقویت زمینه های رشد علمی استادان؛
فراهم ساختن تجهیزات مدرن غرض اعتالی کیفیت پوهنحی؛
حفظ جایگاه دینی و اجتماعی پوهنحی؛
هنتون های فراهم نمودن زمینه ایجاد توأمیت پوهنحی با سایر پوهنحی های مماثل کشور و پو

معتبر جهان؛
یافتن راه حل های مسایل جدید بر مبنای اصول و مناهج استنباط؛
در آنها پاسخ متناسب با شرایط عرف جامعه به پرسش های مردم در مسایل که نص صریح

وجود داشته باشد؛
قانون گرایی و حکومت داری خوب در اصالحات و بهبود فعالیت ها؛
کسب مراحل اعتبار دهی؛
جذب استادان دایمی با سویه های تحصیلی ماستر و دکتر؛
ایجاد مرکز مشاوره حقوقی؛
ایجاد مرکز فتوا در ارائه خدمات اجتماعی.



استراتژی های پوهنحی شرعیات 

جذب افراد متخصص و با مهارت 

ارتقای ظرفیت بلند و کوتاه مدت 

ایجاد سیستم مدیریت شیرینگ 

جلب کمک های مالی دونر ها

مدیریت خلق عواید و افزایش سقف عواید

تقویت خدمات و محصوالت 

بهبود و افزایش سطح مطالعات و پژوهش های علمی

کسب مراحل اعتبار دهی 

افزایش کمیت محصالن 

تقویت بازار کار و تحصیالت عالی 

تقویت نصاب بازار محور و محصل محور

تسریع کار و انجام امور به موقع در تقویت روابط



تعداد کریدیت های مورد نیاز 
برای تکمیل دوره لیسانس 

(167)قانونوهفقرشـتهبـرایطوریکـهاسـت،شـدهریـزیبرنامـهجداگانـهبطـورتحصیلـیرشـتههـربـرایچهارسـالهآموزشـیبرنامـهایـندر

کریدیــتالیحــهبــهنظــرهــاپوهنحــی.کریدیــت(168)اسالمیتعلیماترشــتهبــرایواســتشــدهگرفتــهنظــردرســاعتکریدیــت

آناسـاسبـهکـهاسـتدرسـیواحـدسـاعتکریدیـت.نماینـدتکمیـلراسـاعتکریدیـت(167)اقـلحـدمیتواننـدخویـشکریکولـممطابــق

دردرسـیسـاعات16کریدیـتیـک.میشـودتعیـنمذکـورنصـابدرمضمـونهـرسـهمهمچنـانوهـاسمسـترتفکیـکبـاتحصیلـیدورنصـاب

.میباشـدسمسـتریک

شـدهدادهتخصیـصکریدیـت(30)اسالمیتعلیماتوقانونوفقهرشـتهدراختیـاری،وشـمولپوهنتـونمضامیـنبـهآموزشـیبرنامـهایـندر

(105)میدهـدلتشـکیرااختصاصـیمعلومـاتتهدابوباشـدمـیالزمیرشـتهاصـلبـهورودبـرایآنهـاآمـوزشکـهاساسـیمضامیـنبـهاسـت؛

بــهوکریدیــت(180)ســازدمـیراتخصصـیرشـتهکـهتعویـضقابـلغیـروتخصصـیحتمـیمضامیـنبـهگیـرد؛مـیتعلـقکریدیـت

.اسـتشـدهدادهاختصــاصکریدیــت(20)انترنشــیپومونوگــراف



صدر الدین احمدی

رئیس دانشکده

امین اهلل اعتمادی
آمر دیپارتمنت تعلیمات 

اسالمی

عبدالناصر نظری
آمر دیپارتمنت فقه و 

قانون

نجیب اهلل میرزایی

مدیر تدریسی

نجم الدین محمدی
استاد

عبدالغفار عابد
استاد

محمد طاهر حنفی
استاد نهضت یار احمدی

استاد

حبیب اهلل مسعود
استاد

سید علی حسینی
استاد

محمد شفیق جیالنی
استاد

میر احمد احمدی
استاد

فطرت اهلل جالل
استاد

نزاکت صافی
استاد

ذبیح اهلل صَفر
استاد

عبدالقدیر مرادی
استاد

جمال الدین احمدی
استاد

عبدالوکیل فطرت
استاد

صبغت اهلل حکیمی
استاد

میرزا رحیم رحیمی
استاد

چارت تشکیالتی پوهنحی 
شـــــرعیــــات



میر احمد احمدی

مسئول دفتر

امین اهلل اعتمادی

عضو دفتر

کرشمه کبیری

عضو دفتر

جمال الدین احمدی

عضو دفتر

چارت تشکیالتی کلینیک 
حقــــوقی
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پوهنحی1399دانشجویان ممتاز سال 

نه
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ه 
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د

عبداهلل عبداللطیف 
سمستر چهارم قانون

محمد یعقوب محمد 
ابراهیم  سمستر چهارم

فریده محمد هاشم 
ماتسمستر هشتم تعلی

زرینه عبدالقادر 
سمستر پنجم قانون

نیلوفر عبدالحلی 
سمستر هشتم قانون

عبدالفتاح محمد امین 
سمستر هشتم قانون

زفت اهلل امام نظر 
سمستر دوم قانون

د سیدعبدالمحفوظ سی
ههمت سمستر ششم فق

ر بصیره علی یار  سمست
سوم قانون

نثار احمد نور احمد 
سمستر هفتم قانون

انوشه محمد قاسم 
سمستر چهارم قانون

اهلل داد عبدالغفار 
سمستر هشتم فقه

سید عالم سید اعلی 
سمستر پنجم قانون

محمد امین عبدالغفار 
ماتسمستر هشتم تعلی

محمدآجان نجم الدین 
تسمستر هشتم تعلیما

فضیله زلمی سمستر
پنجم فقه و قانون

الهه نور محمد سمستر 
پنجم فقه و قانون

صفیه محمد ظفر 
سمستر دوم قانون



تعداد کریدیت های مورد نیاز 
برای تکمیل دوره لیسانس 

167گانهچهارهایکتگوریدرهاکریدیتتعدادمجموعکریکولمایندرمیگیرد،بردرراتحصیلیسالچهارعادیطوربهقانونوفقهرشتهلیسانسدوره
ShariaمعنیبهSL_IL(SLانگلیسیحروفبهرشتهاینمضامیننمبرکود.استگردیدهتثبیتکریدیت LawوشرعیاتپوهنحییعنیILمعنیبهIslamic
Lawاستگردیدهتنظیم(قانونوفقهیعنی.

:شوندمیتقسیمدستهچهاربهکریدیتالیحهمطابققانونوفقهرشتهتحصیلینصابدرموجودمضامین
.استشدهدادهاختصاصآنبهکریدیت50مجموعاکریکولمایندرگردیده؛بینیپیشفیصد30اکثرحدکهاساسیمضامین•
.استشدهدادهاختصاصآنبهکریدیت92مجموعاکریکلمایندرگریده؛بینیپیشفیصد50اقلحدکهتخصصیمضامین•
.استشدهدادهاختصاصآنبهکریدیت14مجموعاکریکولمایندرگردیده؛بینیپیشفیصد12کهمولشپوهنتونواختیاریمضامین•
.استشدهدادهاختصاصآنبهکریدیت11کریکولمایندرمجموعاگردیده؛بینیپیشیفیصد8کهمنوگرافوعملیمضامین•

مجموع
مضامین کار عملی و 

منوگراف
مضامین اختیاری و 

پوهنتون شمول
مضامین تخصصی مضامین اصلی

تعداد 
کریدیت

تعداد 
مضامین

تعداد کریدیت تعداد مضامین تعداد 
کریدیت

تعداد 
مضامین

تعداد 
کریدیت

تعداد 
مضامین

تعداد 
کریدیت

تعداد 
مضامین

167 86 11 6 14 13 92 44 50 23

. کریدیت را در جریان تحصیل تکمیل نماید(7)مضامین اختیاری رشته حقوق، محصل مکلف است به تعداد ( 24)شایان تذکر است که از جمع : نوت



برنامه درسی 
قه دیپارتمنت ف
و قانون 



برنامه درسی رشته فقه وقانون 
سمستر اول

کریدیت نوعیت مضمون مضمون شماره

2 اساسی مبادی حقوق 01

3 اساسی (1)عقاید الهیات 02

2 اساسی (قرآنعلوم)قرآن شناسی  03

2 اساسی (ص)النبی سیرت 04

2 تخصصی مبادی فقه  05

3 تخصصی فقه احوال الشخصیه( 1)فقه  06

3 اساسی (قواعد صرف)عربی  07

2 پوهنتون شمول انگلیسی  08

2 اختیاری منطق قدیم 09

21 مجموعه کریدیت ها



برنامه درسی رشته فقه وقانون 
سمستر دوم

کریدیت نوعیت مضمون مضمون شماره

2 اساسی (2)عقاید نبوات  01

2 اساسی علوم حدیث 02

2 اساسی تجوید 03

3 اساسی قواعد نحو( 2)عربی  04

2 اساسی منطق جدید 05

3 تخصصی (1)تفسیر آیات احکام  06

3 تخصصی عبادات( 1)حدیث احکام  07

3 تخصصی -انحالل نکاح–الشخصیه احوال( 2)فقه  08

1 پوهنتون شمول افغانستانتاریخ معاصر 09

1 پوهنتون شمول زیستمحیط 10

21 مجموعه کریدیت ها



برنامه درسی رشته فقه وقانون 
سمستر سوم

کریدیت نوعیت مضمون مضمون شماره

3 اساسی (3)عقاید سمعیات  01

2 اساسی (1)فقه اصول 02

2 اساسی فرق کالمی اسالمی 03

3 اساسی قواعد نحو( 3)عربی  04

2 تخصصی (2)تفسیر آیات احکام  05

3 تخصصی (3بیوع )فقه معامالت  06

2 تخصصی حقوق اساسی عمومی 07

2 تخصصی حقوق کار و تأمینات اجتماعی 08

2 اختیاری بشر مقایسویحقوق 09

21 مجموعه کریدیت ها



برنامه درسی رشته فقه وقانون 
سمستر چهارم

کریدیت نوعیت مضمون مضمون شماره

2 اساسی (2)اصول فقه  01

3 اساسی قواعد نحو( 4)عربی  02

2 تخصصی مناکحات( 2)حدیث احکام  03

2 تخصصی -توثیقات–معامالت ( 4)فقه  04

2 تخصصی نظام قضایی اسالم 05

2 تخصصی التزام در فقه و قانوننظریه 06

2 تخصصی حقوق جزای عمومی در فقه و قانون 07

2 تخصصی قانونحقوق بین الملل عمومی در فقه و 08

2 کار عملی اخالق و سلوک مسلکی منسوبین نظام عدلی و قضایی 09

2 اختیاری تمدن اسالم  10

21 مجموعه کریدیت ها



برنامه درسی رشته فقه وقانون 
سمستر پنجم

کریدیت نوعیت مضمون مضمون شماره

2 اساسی (3)اصول فقه  01

2 اساسی مقارنه ادیان 02

1 اساسی مبادی اقتصاد 03

2 تخصصی -معامالت-( 3)حدیث احکام  04

2 تخصصی دعوی( 5)فقه  05

2 تخصصی (1)علم میراث  06

2 تخصصی قواعد کلیه فقهی 07

1 تخصصی حقوق جزای خصوصی در فقه و قانون 08

2 تخصصی تحلیل فقهی قانون مدنی 09

2 تخصصی حقوق بین الملل خصوصی در فقه و قانون 10

2 کار عملی (1)نگارش حقوقی  11

21 مجموعه کریدیت ها



برنامه درسی رشته فقه وقانون 
سمستر ششم

کریدیت نوعیت مضمون مضمون شماره

3 اساسی (4)اصول فقه  01

3 تخصصی (3)تفسیر آیات احکام  02

2 تخصصی مسایل اثبات( 6)فقه  03

2 تخصصی (2)علم میراث  04

2 تخصصی -کلیات-( 1)حقوق تجارت در فقه و قانون  05

2 تخصصی اصول محاکمات مدنی در فقه اسالمی 06

2 تخصصی حقوق اداره 07

1 تخصصی کریمنالستیک 08

2 کار عملی (2)نگارش حقوقی  09

2 کار عملی روش تحقیق 10

2 اختیاری اسالمجهان 11

21 مجموعه کریدیت ها



برنامه درسی رشته فقه وقانون 
سمستر هفتم

کریدیت نوعیت مضمون مضمون شماره

2 اساسی (5)اصول فقه  01

2 تخصصی جنایات و حدود( 4)حدیث احکام  02

2 تخصصی احکام جنایات( 7)فقه  03

2 تخصصی قواعد افتاء 04

2 اساسی اسالمنظام سیاسی 05

1 تخصصی هاشرکت( 2)حقوق تجارت در فقه و قانون  06

2 تخصصی اصول محاکمات جزایی در فقه اسالمی 07

2 تخصصی و بانکداری اسالمینظام مالی 08

2 تخصصی عدلیطب 09

2 تخصصی روش قانون گذاری در فقه و قانون و معرفی قوانین 10

2 کار عملی کلینیک حقوقی 11

21 مجموعه کریدیت ها



برنامه درسی رشته فقه وقانون 
سمستر هشتم

کریدیت نوعیت مضمون مضمون شماره

2 اساسی (6)اصول فقه  01

3 تخصصی (4)تفسیر آیات احکام  02

3 تخصصی احکام جنایات( 8)فقه  03

2 تخصصی قضایای فقهی معاصر 04

2 تخصصی فقه مقارن بین مذاهب 05

2 تخصصی نظریه ملکیت در فقه و قانون 06

2 تخصصی حقوق جزای بین المللی 07

2 کار عملی منوگراف  08

2 تخصصی عدلیطب 09

2 اختیاری مقاصد شریعت 10

20 مجموعه کریدیت ها



از تعریف واضح فارغ التحصیل
دیپارتمنــت فقه و قانـــــون

منظوربهقدسعالیتحصیالتموسسهشرعیاتپوهنحیوقانونفقهبرنامه
پوهنتون،قضاییوعدلیادارات)برایمسلکیومتخصصکادرهایتربیت

(تانافغانسمکاتبدینیعلومهایبخشوهادارالمعلمینها،دارالعلومها،
التحصیلفارغرافردیقانونوفقهدیپارتمنتاساساینبه.استشدهایجاد
چهارتحصیلیدورهیکدرراکریدت167کهمیداندخویشلیسانسدوره
هامهارتدانش،بخشدرونمودهتکمیلروزانهبخشدر(سمستر8)ساله

:باشدداراراذیلشرایطسلوکو
حـــددرواندبتقانونوفقهدیپارتمنتالتحصیلفارغ:دانشبخشدر1

بستنکاربهمهارتوبودهحاکمحقوقیواسالمیموضوعاتبالیسانس
نوانعبهبتواندتاباشدداشتهزندگیدرراحقوقیواسالمیهایآموزه
خدمتووجودعرضجامعهدروقانونفقهبخشکردهتحصیلکادر
.نماید

استردیفوقانونفقهدیپارتمنتالتحصیلفارغ:هامهارتبخشدر2

ی،حقوقهایمهارتدارایوداشتهعربیزبانباآشناییالزمحددرکه
بخشایندرراخویشمشکلحلتواناییوبوده،...تدریسیمدیریتی،

.دارد

کهاستیفردوقانونفقهدیپارتمنتالتحصیلفارغ:سلوکبخشدر3

قوانینبهاحترام،مسلکیمضامینو(قانونفقه)تخصصیمضامینگرفتنفرابا
اسالمی،هایارزشدوستی،وطنحسواکادمیکاخالقکشور،نافذه

هروازودهبمتعهدهاارزشاینتمامیبهواستگرفتهفرارااخالقیوانسانی
.باشدمبراتعصبوتبعیضنوع



برنامه درسی 
دیپارتمنت 
تعلیمات 
اسالمی



برنامه درسی رشته تعلیمات اسالمی
سمستر اول

کریدیت نوعیت مضمون مضمون شماره

3 تخصصی حدیث سنن ترمذی 01

2 تخصصی (1)عقاید الهیات 02

2 اساسی (قرآنعلوم)قرآن شناسی  03

2 اساسی -مصطلحات-( 1)علوم حدیث  04

2 اساسی (تاریخ تشریع)مبادی فقه   05

2 تخصصی فقه احوال الشخصیه( 1)فقه  06

2 اساسی (قواعد صرف)عربی  07

2 تخصصی 30تجوید و حفظ جزء  08

2 تخصصی عباداتاحکام 09

2 اساسی مبادی حقوق 10

21 مجموعه کریدیت ها



برنامه درسی رشته تعلیمات اسالمی
سمستر دوم

کریدیت نوعیت مضمون مضمون شماره

2 تخصصی (2)عقاید نبوات  01

2 تخصصی قواعد و آداب( 2)علوم حدیث  02

2 اساسی حقوق اساسی 03

2 اساسی قواعد نحو( 2)عربی  04

2 اساسی (قدیم و جدید)منطق  05

3 تخصصی -التفاسیرأیسر-( 1)تفسیر  06

3 تخصصی -عبادات–ترمذی سنن( 2)حدیث  07

2 تخصصی -انحالل نکاح–الشخصیه احوال( 2)فقه  08

1 پوهنتون شمول افغانستانتاریخ معاصر 09

1 پوهنتون شمول انگلیسی 10

21 مجموعه کریدیت ها



برنامه درسی رشته تعلیمات اسالمی
سمستر سوم

کریدیت نوعیت مضمون مضمون شماره

2 تخصصی (3)عقاید سمعیات  01

2 اساسی کتاب اهلل( 1)فقه اصول 02

3 تخصصی (ایمان)صحیح المسلم ( 3)حدیث  03

3 اساسی قواعد نحو( 3)عربی  04

3 تخصصی صفوه التفاسیر( 2)تفسیر  05

2 تخصصی (3بیوع )فقه  06

1 اختیاری تمدن اسالم 07

1 شمولپوهنتون کمپیوتر 08

2 اساسی سیرت النبی 09

2 اساسی  محاوره عربی 10

21 مجموعه کریدیت ها



برنامه درسی رشته تعلیمات اسالمی
سمستر چهارم

کریدیت نوعیت مضمون مضمون شماره

2 اساسی سنت و اجماع( 2)اصول فقه  01

2 اساسی قواعد نحو( 4)عربی  02

2 تخصصی صحیح المسلم( 4)حدیث احکام  03

2 تخصصی احکام بیوع( 4)فقه  04

2 اساسی نظام سیاسی اسالم 05

2 اساسی فرق کالمی اسالمی 06

1 اساسی تاریخ و مبادی فلسفه 07

1 پوهنتون شمول زیستمحیط 08

1 کار عملی اخالق و سلوک مسلکی منسوبین نظام عدلی و قضایی 09

2 اختیاری جهان اسالم 10

21 مجموعه کریدیت ها



برنامه درسی رشته تعلیمات اسالمی
سمستر پنجم

کریدیت نوعیت مضمون مضمون شماره

2 اساسی ، احکام و اهلیتقیاس( 3)اصول فقه  01

2 اساسی مقارنه ادیان 02

2 تخصصی نظریه التزام در فقه و قانون 03

3 تخصصی صحیح البخاری-( 5)حدیث احکام  04

2 تخصصی دعوی( 5)فقه  05

2 اساسی مدنی در فقه اسالمیاصول محاکمات 06

2 اختیاری حقوق تجارت 07

3 تخصصی مدارک التنزیل( 4)تفسیر  08

2 تخصصی حقوق بین الملل عمومی 09

1 کار عملی (1)نگارش حقوقی  10

21 مجموعه کریدیت ها



برنامه درسی رشته تعلیمات اسالمی
سمستر ششم

کریدیت نوعیت مضمون مضمون شماره

2 اساسی ادله اختالفی( 4)اصول فقه  01

3 تخصصی مدارک التنزیل( 5)تفسیر  02

2 تخصصی وسایل اثبات دعوی( 6)فقه  03

2 اساسی اصول تفسیر 04

2 اساسی و دراسۀ االسانیداصول التخریج 05

2 تخصصی اصول محاکمات جزایی در فقه اسالمی 06

3 تخصصی صحیح البخاری( 6)حدیث  07

2 اختیاری کریمنالوژی 08

1 کار عملی نگارش حقوقی 09

2 کار عملی روش تحقیق 10

21 مجموعه کریدیت ها



برنامه درسی رشته تعلیمات اسالمی
سمستر هفتم

کریدیت نوعیت مضمون مضمون شماره

2 تخصصی مختصر ابن کثیر( 6)تفسیر  01

2 تخصصی سنن ابی داوود( 7)حدیث  02

2 تخصصی احکام جنایات( 7)فقه  03

2 تخصصی قواعد افتاء 04

2 اساسی الدفاع عن السنۀ 05

2 تخصصی قواعد کلیه فقهی 06

3 تخصصی علم میراث 07

2 تخصصی ملکیت در فقه و قانوننظریه 08

2 تخصصی اصول دعوت و فن خطابۀ 09

2 اختیاری صلح و حل منازعات 10

21 مجموعه کریدیت ها



برنامه درسی رشته تعلیمات اسالمی
سمستر هشتم

کریدیت نوعیت مضمون مضمون شماره

2 تخصصی سنن ابی داوود( 8)حدیث  01

2 تخصصی کثیرمختصر ابن( 7)تفسیر  02

2 تخصصی احکام جنایات( 8)فقه  03

2 تخصصی روش قانون گذاری در فقه و قانون و معرفی قوانین 04

3 اساسی فلسفه اسالمی 05

2 کار عملی حقوقیکلینیک 06

2 تخصصی در فقه وقانونحقوق جزای عمومی 07

2 کار عملی منوگراف  08

2 اساسی عدلیطب 09

2 اختیاری مقاصد شریعت 10

21 مجموعه کریدیت ها



از تعریف واضح فارغ التحصیل
میدیپارتمنــت تعلیمات اسـال

بهقدسعالیتحصیالتموسسهشرعیاتپوهنحیاسالمیتعلیماتبرنامه
،اییقضوعدلیادارات)برایمسلکیومتخصصکادرهایتربیتمنظور

مکاتبدینیعلومهایبخشوهادارالمعلمینها،دارالعلومها،پوهنتون
رافردیالمیاستعلیماتدیپارتمنتاساساینبه.استشدهایجاد(افغانستان

دورهیکدرراکریدت168کهمیداندخویشلیسانسدورهالتحصیلفارغ
بخشدرونمودهتکمیلروزانهبخشدر(سمستر8)سالهچهارتحصیلی

:باشدداراراذیلشرایطسلوکوهامهارتدانش،
دربتـوانداسالمیتعلیماتدیپارتمنتالتحصیلفارغ:دانشبخشدر1

ارکبهمهارتوبودهحاکمحقوقیواسالمیموضوعاتبالیسانسحد
بهواندبتتاباشدداشتهزندگیدرراحقوقیواسالمیهایآموزهبستن

وجودوعرضجامعهدراسالمیتعلیماتبخشکردهتحصیلکادرعنوان
.نمایدخدمت

فردیمیاسالتعلیماتدیپارتمنتالتحصیلفارغ:هامهارتبخشدر2

هایمهارتدارایوداشتهعربیزبانباآشناییالزمحددرکهاست
ایندرراخویشمشکلحلتواناییوبوده،...تدریسیمدیریتی،حقوقی،

.داردبخش

استفردیاسالمیتعلیماتدیپارتمنتالتحصیلفارغ:سلوکبخشدر3

احترامسلکی،ممضامینو(اسالمیتعلیمات)تخصصیمضامینگرفتنفراباکه
المی،اسهایارزشدوستی،وطنحسواکادمیکاخالقکشور،نافذهقوانینبه

هروازهبودمتعهدهاارزشاینتمامیبهواستگرفتهفرارااخالقیوانسانی
.باشدمبراتعصبوتبعیضنوع



ریاست پوهنحی شرعیات 

آمریت دیپارتمنت تعلیمات اسالمی آمریت دیپارتمنت فقه و قانون



آمریت کلینیک حقوقی 

مدیریت تدریسی دانشکده شرعیات I.C.Tمرکز 



کتابخانه پوهنحی شرعیات

کمپیوتر لب
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0706010071: شماره تماس

gmail.com@qudsuniversityایمیل 

mailto:gmail.com@qudsuniversity

