
           

 خمترص دانشکده حقوق معریف

پوهنحي حقوق و علوم س يايس عبارت از واحد علمي و حتصييل دوليت است كه به منظور تربيه اكدر هاي علمي به درجه لیسانس در 

 دو ديپارمتنت فارغ ده اداري و ديپلاميس و قضايي و حارنوايل و از نقطه نظر شلکی به چهار ديپارمتنت ) حقوق عامه ، روابط بنی امللل ،

بطور ش بانه و روزانه در تشکیل  پوهنتون البريوين  دانشکدهجزا و علوم جنایی ( تقس می شده است. این  حقوق خصویص و حقوق

 فعاليت میامنيد.

اتسیس گرديد. که فعاًل در یک تعمري موقیت نسبتًا مناسب    1378حقوق و علوم س يایس دانشگاه البريوین در سال  دانشکده     

 فعاليت می منايد.

که از مجهل یک تن به ماسرت و لیسانس دارد  داکرت، تن اس تادان شامل اكدر علمی به سويه 18دانشکده در تشکیل خود این      

مدیر تدرییس ، مدیر اجرائيه و یک خدمه به حیث رئیس دانشکده ايفای خدمت می منايند و اكرمندان اداری این دانشکده شامل 

 فعاليت های مس متر شان ادامه میدهند.

تن آ هنا ذکور میباش ند. دروس  340اانث و  78تن حمصلنی داش ته که از مجهل  418دانشکده حقوق و علوم س يایس  1398ال طی س

 امن در حال فراگريی و کسب علوم حقویق و س يایس هستند.ایشان در فضای مناسب و 

الزم میداند  دانشکدهتوازن رهربی اكدر علمی برای رس يدن به هدف تربيه اكدر های علمی و انکشاف پروگرام های حتصيیل موثر و م    

که پالن اسرتاتژییک را در چهار چوب قانون وزارت حتصيالت مجهوری اسالمی افغانس تان و پالن اسرتاتژییک پوهنتون البريوین طرح 

، قوت ها ، ضعف ها ، فرصت ها و  تعهدات ،ها  ، برانمه ها  ف اسرتاتژییک، پالنو اهدا  ديدگاه حاوی این پالن وتدوین منايد.

 ابشد.  دانشکده می هتديدات 

های علمی که بتواند در عرصه توليد دانش و  توامنند و اب صالحیت  هدف اصیل و اسایس پالن اسرتاتژییک اجیاد یک اداره سامل، مؤثر،

 ختصص در جامعه ااكدمیک کشور سهم ارزنده داش ته ابشد. 

عرصی سازی پروسه حتصيالت عایل، ارتقای   چند اصل اسایس که عبارت اند از شفاف سازی اداری،این پالن بصورت معده ابالی 

 ابشد.  علمی و بلند بردن کيفیت حتصيالت و مهچنان مبارزه اب فساد اداری می ظرفیت

 

 

 

 

 

 



 ديدگاه 

تربيه و پرورش نريوی برشی تواان و اب ظرفیت اب دانش حقویق و س يایس که  نقش اسایس در رهربی و انکشاف کشور داش ته 

 ابش ند. 

 ماموريت 

 

ی علمی و اكدرهااعضای اجیاد حميط سامل آ موزیش برای دانش آ موزان مطابق اس تاندارد های میل و بنی امللیل  و ارتقای ظرفیت 

ارايه مهاکری های ختصیص در ابتاکرات و گفامتن های معومی که منجر به هبسازی ، حامکيت قانون و  دانشکده. این مس ئولنی اداری

 سیس مت اداری در افغانس تان و هجان گردد.

 

 هدف 

سالمی اجیاد نظام اداری و علمی موثر و ممثر برای آ موزش نريوی برشی اب ظرفیت ابال و متعهد به کشور مطابق قواننی و ارزش های ا

 کشور


