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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



هستی با علم پدید آمد، 

پس بیاموز تا آنکه فنا 

شوی

پیام آمر دیپارتمنت فقه و قانون
دالناصر نظریعب

آمر دیپارتمنت فقه و قانون

پوهحیایجادباهمگام1393درسالشرعیاتپوهنحیدرچوکاتمستقلدیپارتمنتیکحیثبهوقانون،فقهدیپارتمنت
باجواننسلورشپروجامعهبهخدمتانگیزهوقانونفقهدیپارتمنتایجاددردلیلترینعمده.نمودفعالیتآغازبهشرعیات

باکهاستباورمندانونوقفقهدیپارتمنتآمر.استافغانستانجامعهوبغالنوالیتسطحدرسیاسیودینیفکرینبوغداشتن
کردبارزهمجامعهدرهانابسامانیوجهلبرابردرتواندمیانسانیهایومهارتدانشزیوربادانشجویاناستعدادهایپرورش

بهنسبترادممرواعتمادرضایتوقانون،فقهدیپارتمنت.دادسوقتعالیوانکشافسویبهراجامعهومعرفتعلمچراغوبا
تالشیوستهپرواینازداند؛میجامعهنیازهایخوردرمعیاریوکیفیتباتحصیلیخدماتعرضهگرودردیپارتمنتاین
درصادقانهوساختهاعدمسآموزشیوسایلترینمؤثرباوتحصیلیهزینهکمترینباراتحصیلهایزمینهبهترینتانمایدمی

.بگیردقراروطناوالددهیآموزشوتربیتخدمت
تحصیالتحترمموزارتلوایحوقوانینبامنطبقهموارهوظیفوی،تعهدداشتنظردرباوقانون،فقهدردیپارتمنتمسؤولین

نمایدمیتدوینورحطراتربیتیوتعلیمیمؤثرفعالیتوهابرنامهشرایط؛درکباشرعیاتپوهنحیولوایحپالسیوباعالی
خودوسهمورزیدهاهتماممسلکیوعلمیهایشخصیتپرورشبرایافغانستانجامعهمقتضیاتوعلومپیشرفتباموازیتا
نیازمندیوامعهجتقاضایوعالیتحصیالتمحترموزارتهایپالیسیبهتوجهبا.نمایدایفاجامعهانکشافوآبادانیدررا

زمینهترینخوبوگماردکاربهرامسلکیومجرباستادانبهترینتاکوشدمیوقانونفقهدیپارتمنتآمردانشجویان،های
.نمایدفراهمجوانانبرایراتحصیلهای



ونفقه و قانمعرفی دیپارتمنت 

عالیتحصیالتموسسهچوکاتدر1393سالدرشرعیاتدانشکدهقانونوفقهدیپارتمنت

جامعهتقدیمراتن248تعدادبهدورهپنجطیفعالتادیپارتمنتاینگردید،ایجادقدس

.استنموده

برایلیعمهایکاروتحقیقتدریس،هایزمینهسازیفراهمشدگفتهکهآنچهبنابر

باهایمهدرسناسازیبروزوتهیهعلمی،کادراعضایظرفیترشددانشجویان،واستادان

سازیفراهمتخصصی،هایکتابخانهایجاد،SCLوOBEدرسیهایشیوهتطبیقکیفیت،

وقوقیحهاینگارشقضایی،قرارواقعات،ثبتشناسی،جرم)عملیهایکارتسهیالت

درجویاندانشواستادانبرایتحصیلیهایبورسیهسازیفراهم،(واقعاتنوعتشخیص

.دهدمیتشکیلرادیپارتمنتایناهدافمهمترینتحصیلیباالترمقاطع



رسالت

دانشطحسانکشافمنظورتابهداردرسالتوقانونفقهدیپارتمنت
دانشفراگیریهایزمینهومحصلیناستادانومسلکیتخصصی
حسبرادانشجویانمسلکیهایمهارتورشدمعیاری

قومحقمتخصصافرادتقدیمبهتانمایدمساعدنیازبازارکار
فاایراخویشواسالمیملیرسالتجامعهبهوقانونفقهدرحوزه
.نماید

دیدگاه
ی دیپارتمنت فقه وقانون با درنظرداشت قانون الهی و وضع

درآموزش وتربیت کادرهای متخصص ومسلکی در بخش 
ونی  درمطابقت با اصول فقهی وقان.امورعدلی وقضای می پردازد

میخواهد با تقدیم افراد متخصص وماهر دربازار کار جایگاه  
.علمی را کسب کند



ارزش ها
. این دیپارتمنت 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

ممکن؛ارائه خدمات علمی برای محصالن و دیگر متقاضیان با بهترین وجه➢
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؛➢
ل کشور فراهم نمودن زمینه ایجاد توأمیت پوهنحی با سایر پوهنحی های مماث➢

و پوهنتون های معتبر جهان؛
یافتن راه حل های مسایل جدید بر مبنای اصول و مناهج استنباط؛➢
ه نص پاسخ متناسب با شرایط عرف جامعه به پرسش های مردم در مسایل ک➢

صریح در آنها 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➢



وناستراتژی های دیپارتمنت فقه و قان

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 

قانونوفقهشـتهربـرایطوریکـهاسـت،شـدهریـزیبرنامـهجداگانـهبطـورتحصیلـیرشـتههـربـرایچهارسـالهآموزشـیبرنامـهایـندر

بــهنظــرهــاپوهنحــی.کریدیــت(168)اسالمیتعلیماترشــتهبــرایواســتشــدهگرفتــهنظــردرســاعتکریدیــت(167)

واحـدسـاعتکریدیـت.نماینـدتکمیـلراسـاعتکریدیـت(167)اقـلحـدمیتواننـدخویـشکریکولـممطابــقکریدیــتالیحــه

تعیـنـورمذکنصـابدرمضمـونهـرسـهمهمچنـانوهـاسمسـترتفکیـکبـاتحصیلـیدورنصـابآناسـاسبـهکـهاسـتدرسـی

.میباشـدسمسـتریکدردرسـیسـاعات16کریدیـتیـک.میشـود

دادهتخصیـصکریدیـت(30)اسالمیتعلیماتوقانونوفقهرشـتهدراختیـاری،وشـمولپوهنتـونمضامیـنبـهآموزشـیبرنامـهایـندر

راـیاختصاصمعلومـاتتهدابوباشـدمـیالزمیرشـتهاصـلبـهورودبـرایآنهـاآمـوزشکـهاساسـیمضامیـنبـهاسـت؛شـده

ســازدمـیراصـیتخصرشـتهکـهتعویـضقابـلغیـروتخصصـیحتمـیمضامیـنبـهگیـرد؛مـیتعلـقکریدیـت(105)میدهـدتشـکیل

.اسـتشـدهدادهاختصــاصکریدیــت(20)انترنشــیپومونوگــرافبــهوکریدیــت(180)



عبدالناصر نظری
ونآمر دیپارتمنت فقه وقان

نجم الدین محمدی
استاد

عبدالغفار عابد
استاد

محمد طاهر حنفی
استاد

نهضت یار احمدی
استاد

حبیب اهلل مسعود
استاد

صدرالدین احمدی
استاد

میر احمد احمدی
استاد

فطرت اهلل جالل
استاد

نزاکت صافی
استاد

تعبدالوکیل فطر
استاد

صبغت اهلل حکیمی
استاد

میرزا رحیم رحیمی
استاد

ونچارت تشکیالتی دیپارتمنت فقه وقان



عبدالناصر نظری

مسئول کمیته

قه وقانونچارت تشکیالتی کمیته فرعی تضمین کیفیت دیپارتمنت ف
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فقه و قانون–دیپارتمنت 
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عبداهلل عبداللطیف  
سمستر چهارم قانون

محمد یعقوب محمد 
ابراهیم  سمستر چهارم

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

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 

هایکتگوریدراهکریدیتتعدادمجموعکریکولمایندرمیگیرد،بردرراتحصیلیسالچهارعادیطوربهقانونوفقهرشتهلیسانسدوره
ShariaمعنیبهSL_IL(SLانگلیسیحروفبهرشتهاینمضامیننمبرکود.استگردیدهتثبیتکریدیت167گانهچهار Lawیعنی

IslamicمعنیبهILوشرعیاتپوهنحی Lawاستگردیدهتنظیم(قانونوفقهیعنی.
:شوندمیتقسیمدستهچهاربهکریدیتالیحهمطابققانونوفقهرشتهتحصیلینصابدرموجودمضامین

.استشدهدادهاختصاصآنبهکریدیت50مجموعاکریکولمایندرگردیده؛بینیپیشفیصد30اکثرحدکهاساسیمضامین•
.استشدهدادهاختصاصآنبهکریدیت92مجموعاکریکلمایندرگریده؛بینیپیشفیصد50اقلحدکهتخصصیمضامین•
.استشدهدادهاختصاصآنبهکریدیت14مجموعاکریکولمایندرگردیده؛بینیپیشفیصد12کهشمولپوهنتونواختیاریمضامین•
.استشدهدادهاختصاصآنبهکریدیت11کریکولمایندرمجموعاگردیده؛بینیپیشیفیصد8کهمنوگرافوعملیمضامین•

مجموع
مضامین کار عملی و  

منوگراف
مضامین اختیاری و 

پوهنتون شمول
مضامین تخصصی مضامین اصلی

تعداد 
کریدیت

تعداد 
مضام
ین

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 (7)مضامین اختیاری رشته حقوق، محصل مکلف است به تعداد ( 24)شایان تذکر است که از جمع : نوت
. نماید



برنامه  
درسی 

دیپارتمنت 
فقه 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 

قدسعالیتحصیالتموسسهشرعیاتپوهنحیوقانونفقهبرنامه
اراتاد)برایمسلکیومتخصصکادرهایتربیتمنظوربه

خشبوهادارالمعلمینها،دارالعلومها،پوهنتونقضایی،وعدلی
اساسنایبه.استشدهایجاد(افغانستانمکاتبدینیعلومهای

سانسلیدورهالتحصیلفارغرافردیقانونوفقهدیپارتمنت
چهارتحصیلیدورهیکدرراکریدت167کهمیداندخویش

انش،دبخشدرونمودهتکمیلروزانهبخشدر(سمستر8)ساله
:باشدداراراذیلشرایطسلوکوهامهارت

حـــددرواندبتقانونوفقهدیپارتمنتالتحصیلفارغ:دانشبخشدر1
بهمهارتوبودهحاکمحقوقیواسالمیموضوعاتبالیسانس

باشدداشتهزندگیدرراحقوقیواسالمیهایآموزهبستنکار
جامعهدرونوقانفقهبخشکردهتحصیلکادرعنوانبهبتواندتا

.نمایدخدمتووجودعرض
فردینوقانوفقهدیپارتمنتالتحصیلفارغ:هامهارتبخشدر2

است
هایمهارتدارایوداشتهعربیزبانباآشناییالزمحددرکه

خویشلمشکحلتواناییوبوده،...تدریسیمدیریتی،حقوقی،
.داردبخشایندررا

کهاستیفردوقانونفقهدیپارتمنتالتحصیلفارغ:سلوکبخشدر3

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

هروازودهبمتعهدهاارزشاینتمامیبهواستگرفتهفرارااخالقیوانسانی
.باشدمبراتعصبوتبعیضنوع



آمریت دیپارتمنت تعلیمات اسالمی

دفتر آمریت دیپارتمنت فقه وقانون



آمریت کلینیک حقوقی 

مدیریت تدریسی دانشکده شرعیات I.C.Tمرکز 



البراتوار مرکز صحی

جریان محکمه تمثیلی دانشجویان



جریان جلسه با دانشجویان

جریان سمینار با دانشجویان



جریان تدریس استادان دیپارتمنت فقه و قانون



جریان اخذ امتحان کادری استادان دیپارتمنت فقه و قانون



جریان جلسه با استادان دیپارتمنت فقه و قانون



کتابخانه پوهنحی شرعیات

کمپیوتر لب
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