عناوین تصویب شده مقطع ماستری پوهنتون کاتب

شماره

نام

 1محمد
 2میرویس
 3عتیق الله
 4اسدالله
 5عبدالرئوف
 6عصمت الله
 7نذیر احمد
 8محمد عظیم
 9عزت الله
 10نقیب الله
 11منیب الله
 12حشمت الله
 13رامین
 14احمد نبیل
 15امیر الدین
 16سید فاروق
 17عبدالثمر
 18سید احسان
 19محمد عظیم
 20حبیب الله
 21محمد علی
 22میرویس
 23حامد
 24محمد انور
 25فضل الرحیم
 26نوروز علی
 27سید علی اکبر
 28روح الله

تخلص

رشته

عنوان

استاد راهنما

تار یخ تصویب

فیاض

حقوق جزا و جرم شناسی بررسی تطبیقی جرم اسقاط جنین و مجازات آن از دیدگاه فقه و قانون جزایی افغانستان

دکتر عزیزالله فصیحی

9/9/1393

تره خیل

حقوق جزا و جرم شناسی محاکمه اطفال در پرتو اسناد تقنینی افغانستان و بین المللی

دکتر غالم حیدر عالمه

9/9/1393

دکتر غالم حیدر عالمه

9/9/1393

جنرال

حقوق جزا و جرم شناسی نقش پلیس در پیشگیری و کشف جرایم

دکتر احمدرضا صادقی

9/11/1393

اسدی

حقوق جزا و جرم شناسی حمایت جزایی از اصل رقابت آزاد اقتصادی در افغانستان

دکتر محمد یحیی بالغت 6/8/1393

طیب صافی حقوق جزا و جرم شناسی جایگاه قرائن در قوانین اجرائات جزایی افغانستان

سلطانی

حقوق جزا و جرم شناسی شناسایی مرتکب از طریق آثار جرم

دکتر عیدمحمد احمدی

6/8/1393

فرهنگ

حقوق جزا و جرم شناسی بررسی جامعه شناختی تاثیر سرمایه اجتماعی بر امنیت اجتماعی در شهر کابل در ده سال اخیر

دکتر امان الله فصیحی

6/8/1393

بشارت

حقوق جزا و جرم شناسی جرایم سایبری و مبارزه با آن در نظام کیفری افغانستان

دکتر محمد یحیی بالغت 6/3/1393

روش

حقوق جزا و جرم شناسی سیاست جنایی تقنینی افغانستان در قبال جرایم مالیاتی

دکتر احمدرضا صادقی

6/3/1393

احساس

حقوق جزا و جرم شناسی موانع تعقیب دعوی جزایی در حقوق افغانستان

دکتر غالم حیدر عالمه

4/5/1394

ظهوری

حقوق جزا و جرم شناسی نقش عدالت ترمیمی در حل و فصل دعاوی جزایی در افغانستان

دکتر محمد یحیی بالغت 6/3/1393

روحانی

حقوق جزا و جرم شناسی وضعیت شکنجه در ارگانهای مجری قانون در افغانستان

دکتر عبدالکریم اسکندری 6/3/1393

دبیر

حقوق جزا و جرم شناسی بررسی تطبیقی سیاست جنایی تقنینی علیه تمویل تروریزم (افغانستان ،پاکستان ،اسناد بین المللی)

دکتر احمدرضا صادقی

هدف

حقوق جزا و جرم شناسی بررسی حمایت از مجنی علیه در قوانین جزای افغانستان و اسناد بین المللی

دکتر محمد یحیی بالغت 13/7/1394

امانپور

حقوق جزا و جرم شناسی جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص (قذف) در قانون جزای افغانستان و ایران

دکتر عبدالکریم اسکندری 6/3/1393

6/3/1393

عمر

حقوق جزا و جرم شناسی سیاست جنایی تقنینی افغانستان در قبال خشونت علیه زنان

دکتر احمدرضا صادقی

6/3/1393

سیرت

حقوق جزا و جرم شناسی نقش وکیل مدافع در دعوای جزایی

دکتر عزیزالله فصیحی

4/10/1393

خلیق

حقوق جزا و جرم شناسی نقش سازمان بین المللی کار در حمایت از زنان کارگر

دکتر عبدالعزیز دانش

4/10/1393

مختاری

حقوق جزا و جرم شناسی تدابیر امنیتی و بازتاب آن در مقررات جزایی افغانستان

دکتر محمد یحیی بالغت 4/10/1393

هوتک

حقوق جزا و جرم شناسی قصاص اعضاء از دیدگاه فقهاء حنفی و جعفری

دکتر علی احمد رضایی

رضایی

حقوق جزا و جرم شناسی تضمینات حقوق دفاعی مظنونان و متهمان در قوانین اجرائات جزایی افغانستان ( )1393،1382،1353،1344

دکتر عبدالکریم اسکندری 3/6/1393

ثاقب

حقوق جزا و جرم شناسی بررسی تطبیقی جرم قتل عمد در فقه و قانون جزای افغانستان

دکتر عبدالکریم اسکندری 3/6/1393

4/10/1393

بهرامی

حقوق جزا و جرم شناسی بررسی تطبیقی جرم قتل خطا در فقه اسالمی (حنفی و جعفری) و قانون جزای افغانستان

دکتر علی احمد رضایی

3/6/1393

جهش

حقوق جزا و جرم شناسی سیاست جنایی تقنینی و اجرایی افغانستان و ایران در مورد جرم رشوه

دکتر عیدمحمد احمدی

3/6/1393

سایق

حقوق جزا و جرم شناسی تطهیر پول و راهکارهای مقابله با آن در حقوق افغانستان و اسناد بین المللی

دکتر عبدالکریم اسکندری 3/6/1393

احمدی

حقوق جزا و جرم شناسی جلوه های مشارکت مردمی در حل و فصل اختالفات کیفری در افغانستان

دکتر احمدرضا صادقی

هاشمی

حقوق جزا و جرم شناسی بررسی تطبیقی جرم قاچاق انسان در حقوق کیفری افغانستان ،ایران و اسناد بین المللی
حقوق جزا و جرم شناسی نقش زندان در کاهش جرایم در افغانستان

دکتر عبدالکریم اسکندری 3/6/1393

حمیدی

دکتر احمدرضا صادقی

3/6/1393
3/6/1393

 29محمد حارث
 30گل احمد
 31اختر محمد
 32محمد عارف
 33محمد بصیر
 34محمد صادق
 35احمد جمیل
 36محمد نسیم

3/6/1393

اجمل

حقوق جزا و جرم شناسی سیاست جنایی تقنینی افغانستان در قبال تخلفات اطفال

دکتر عیدمحمد احمدی

امینی

حقوق جزا و جرم شناسی تعدد و تکرار جرم و مجازات آن از دیدگاه فقه و قانون جزای افغانستان

دکتر عبدالکریم اسکندری 3/6/1393

بخشی

حقوق جزا و جرم شناسی سیاست جنایی تقنینی افغانستان در قبال جرایم مواد مخدر

دکتر عیدمحمد احمدی

3/6/1393

طیب

حقوق جزا و جرم شناسی بررسی اعاده حیثیت در حقوق جزای افغانستان

دکتر عزیزالله فصیحی

27/10/1393

حقیار

حقوق جزا و جرم شناسی بدیلهای حبس در اسناد تقنینی ملی و بین المللی

دکتر احمدرضا صادقی

22/7/1393

صادقی

حقوق جزا و جرم شناسی بررسی تطبیقی سیاست جنایی افغانستان و ایران در قبال جرم جاسوسی

دکتر عیدمحمد احمدی

22/7/1393

اعظمی

حقوق جزا و جرم شناسی تمویل مالی تروریسم در حقوق جزای افغانستان و ایران

دکتر غالم حیدر عالمه

15/4/1394

مرادی

حقوق جزا و جرم شناسی بررسی تطبیقی رابطه سببیت در حقوق افغانستان و ایران

دکتر محمد یحیی بالغت 9/9/1394

نعیم

حقوق جزا و جرم شناسی مقایسه حقوق مظنونین و متهمین در قانون اجرائات جزایی افغانستان و کنوانسیونهای بین المللی

دکتر عیدمحمد احمدی

22/7/1393

پیمان

حقوق جزا و جرم شناسی اطالع دهی جرایم فساد اداری و حمایت حقوقی از اطالع دهندگان (مطالعه مقایسه ای در افغانستان و اسناد مرتبط بین المللی)

دکتر احمدرضا صادقی

22/7/1393

شهریار

حقوق جزا و جرم شناسی بررسی استرداد مجرمین و متهمان در نظام حقوقی افغانستان و ایران

دکتر محمد یحیی بالغت 22/7/1393

همتیار

حقوق جزا و جرم شناسی کودکی و تاثیر آن بر مسئولیت جزایی در حقوق افغانستان

دکتر محمد ابراهیم رضایی 4/5/1394

 41عبدالولی
 42سلطانه

خیری

حقوق جزا و جرم شناسی روش های قانونی ،کشف ،تحقیق و تعقیب جرایم با تاکید بر قانون اجرائات جزایی 1393

دکتر عبدالکریم اسکندری 22/7/1393

خاک نژاد

حقوق جزا و جرم شناسی عوامل خشونتهای خانگی علیه زنان در شهر کابل از  1371تا 1393

دکتر عزیزالله فصیحی

 43غالم رسول

محمدی

حقوق جزا و جرم شناسی اصل فردی شدن مجازات در حقوق جزای افغانستان

دکتر محمد یحیی بالغت 9/11/1393

 37احمد نعیم
 38رستم علی
 39محمد ایوب
 40رحمت الله

22/7/1393

 44بهزاد

افضلی

حقوق جزا و جرم شناسی منع شکنجه در قوانین افغانستان و اسناد بین المللی

دکتر صادق باقری

19/1/1394

 45میرذبیح الله
 46محمدمهدی

ولی زاده

حقوق جزا و جرم شناسی بررسی حق دفاع متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در سیستم قضایی افغانستان و ایران

دکتر غالم حیدر عالمه

19/1/1394

اسحاقی

حقوق جزا و جرم شناسی تناسب جرم ومجازات در قانون جزای افغانستان

دکترعزیزالله فصیحی

4/3/1394

فقیری

حقوق جزا و جرم شناسی نقش سارنوالی در تأمین عدالت جزایی از منظر حقوقی افغانستان

دکترعیدمحمد احمدی

4/3/1394

برالس

حقوق جزا و جرم شناسی جرایم سازمان یافته در حقوق افغانستان و کنوانسیون پالرمو

دکتر بالغت

4/3/1394

حقیق

حقوق جزا و جرم شناسی سیاست جنایی قضایی افغانستان درمورد خشونت علیه زن

دکتر احمدرضا صادقی

23/9/1394

نیکویی

حقوق جزا و جرم شناسی تعلیق اجرای مجازات در حقوق جزای افغانستان

دکتر محمد یحیی بالغت 7/10/1394

محظوظ

حقوق جزا و جرم شناسی بررسی تطبیقی شرکت در جرم در حقوق افغانستان و ایران

دکتر محمد یحیی بالغت 7/10/1394

 47محمدنذیر
 48غالم عباس
 49احمد نور
 50شیر احمد
 51عبدالصبور
 52احمد سیر
 53نجف
 54محمد احرار
 55محمد هارون
 56نقیب الله
 57محمد اسحق
 58محمد نعیم

دالورزاده

حقوق جزا و جرم شناسی تآثیرات رسانه ها در افزایش جرایم در افغانستان

دکتر ضامن علی حبیبی

21/10/1394

رجایی

حقوق جزا و جرم شناسی بررسی جرم شناختی هم باشی در ایران و افغانستان

دکتر احمدرضا صادقی

21/10/1394

احرار

حقوق جزا و جرم شناسی حقوق و تکالیف جانیشنان متهم و مجنی علیه در قوانین افغانستان

دکتر محمد ابراهیم رضایی 21/10/1394

جواهری

حقوق جزا و جرم شناسی جرایم علیه عدالت قضایی در افغانستان

دکتر عیدمحمد احمدی

21/10/1394

اوریاخیل

حقوق جزا و جرم شناسی بررسی جرم جعل و تزویر در حقوق افغانستان

دکتر عیدمحمد احمدی

12/11/1394

فیضی

حقوق جزا و جرم شناسی بررسی اجرائات قضایایی منع خشونت علیه زنان در افغانستان

دکتر احمدرضا صادقی

20/2/1395

لتون

حقوق جزا و جرم شناسی شروع به جرم در حقوق جزای افغانستان

دکتر محمد یحیی بالغت 3/3/1395

 59محمد علی
 60عبدالوهاب
 61روح الله
 62محمدناصر
 63محمد مهدی
 64عبدالفهیم
 65فرید
 66شفیع الله
 67محمد حمید
 68احمد قسیم
 69نورزادخان
 70غالم یحیی
 71محمد امیر
 72ضیاءالدین
 73محمد سرور
 74غالم فاروق
 75محمد ربیع
 76سید نورالله
 77محمد ظاهر
 78فیض الله
 79عبدالودود
 80مسعود
 81محمد سالم
 82عبدالفتاح

غالمی

حقوق جزا و جرم شناسی بررسی عوامل اعتیاد به مواد مخدر در بین جوانان شهر کابل (با رویکرد جرم شناختی)

دکتر امان الله فصیحی

3/3/1395

بهزاد

حقوق جزا و جرم شناسی حقوق زندانیان از منظر فقه اسالمی و قوانین افغانستان

دکتر عزیزالله فصیحی

3/3/1395

حبیب

حقوق جزا و جرم شناسی بررسی عوامل پدیده فرار زنان از منزل

دکتر احمدرضا صادقی

3/3/1395

عادل

حقوق جزا و جرم شناسی سیاست جنایی تقنینی و قضایی افغانستان در قبال تروریسم

دکتر احمدرضا صادقی

3/3/1395

باتور

حقوق جزا و جرم شناسی انتقال محبوسین و شناسایی احکام جزایی خارجی در حقوق افغانستان

دکتر محمد یحیی بالغت 19/3/1395

احمدی

حقوق جزا و جرم شناسی تاثیر اختالالت روانی بر مسئولیت جزایی در حقوق افغانستان

دکتر محمد ابراهیم رضایی 19/3/1395

شیرزی

حقوق جزا و جرم شناسی بررسی راه کار های کاهش جمعیت زندان در افغانستان

دکتر محمد یحیی بالغت 19/3/1395

ابراهیمی

حقوق جزا و جرم شناسی علل سقوط دعوایی جزائی در حقوق افغانستان

دکتر محمد یحیی بالغت 19/3/1395

طهماسی

حقوق جزا و جرم شناسی سیاست جنایی تقنینی افغانستان و ایران در مورد تخلفات اطفال

دکتر عبدالکریم اسکندری 19/3/1395

مخلص

حقوق جزا و جرم شناسی خدمات اجتماعی جایگزین حبس در حقوق جزای افغانستان

دکتر عید محمد احمدی

حنیف

حقوق جزا و جرم شناسی مطالعه اجرائات محالت سالب آزادی و اصالح و تربیه مجدد مجرمین در حقوق جزای افغانستان

دکتر محمد یحیی بالغت 14/4/1395

ابراهیمی

حقوق جزا و جرم شناسی مطالعه حق دفاع مشروع در حقوق کیفری افغانستان

دکتر محمد ابراهیم رضایی 14/4/1395

فایق

حقوق جزا و جرم شناسی جرایم مطبوعاتی در حقوق افغانستان

دکتر محمد یحیی بالغت 14/4/1395

جامیزاده

حقوق جزا و جرم شناسی تاثیر اجبار و اکراه بر مسئولیت جزایی در حقوق افغانستان و فقه حنفی

دکتر محمد یحیی بالغت 14/4/1395

رسولی

حقوق جزا و جرم شناسی ارتکاب جرایم جنگی در افغانستان و نحوه رسیدگی به آن از منظر حقوق ملی و بین المللی

دکتر محمد یحیی بالغت 28/4/1395

علیم

حقوق جزا و جرم شناسی نقش اقرار در اثبات جرم از منظر حقوق جزای افغانستان و فقه

دکتر محمد ابراهیم رضایی 28/4/1395

نبی زاده

حقوق جزا و جرم شناسی جرایم علیه محیط زیست با نگاهی به سیاست جنایی تقنینی افغانستان و اسناد بین المللی

دکتر محمد یحیی بالغت 28/4/1395

سادات

حقوق جزا و جرم شناسی آسیب شناسی سیاست جنایی تقنینی افغانستان در قبال جرایم علیه امنیت

دکتر محمد یحیی بالغت 28/4/1395

سلیم

حقوق جزا و جرم شناسی تعقیب عدلی موظفین خدمات عامه (کارکنان دولت)

اسحاق زی حقوق جزا و جرم شناسی پیامد های بطالن اجرائات جزایی در حقوق جزایی افغانستان
حقمل

کوهستانی حقوق جزا و جرم شناسی جرایم مانع در حقوق افغانستان

 87نبیله
 88ذکرعلی

28/4/1395

دکتر محمد یحیی بالغت 14/4/1395
دکتر محمد تقی مناقبی

11/5/1395

دکتر محمد یحیی بالغت 11/5/1395

صدیق

حقوق جزا و جرم شناسی مطالعه تطبیقی جرم راهزنی در قوانین افغانستان با محاربه در فقه اسالمی

دکتر محمد تقی مناقبی

عزیزی

حقوق جزا و جرم شناسی مطالعه حقوقی جرم شناختی جرم قتل و عوامل آن در یک دهه اخیر در شهر کابل

دکتر محمد یحیی بالغت 25/5/1395

حقوق جزا و جرم شناسی حمایت از حریم خصوصی در حقوق افغانستان و ایران

دکتر محمد یحیی بالغت 28/4/1395

 83محمد همایون نورستانی
فخری
 84مژگان
 85محمد جبران
 86نجیبه

حقوق جزا و جرم شناسی مبانی شوه ها و راهکار های تقنین حدود ،قصاص و دیات در حقوق افغانستان

دکتر محمد تقی مناقبی

19/3/1395

25/5/1395

حقوق جزا و جرم شناسی مطالعه تطبیقی آزادی مشروط در حقوق جزای افغانستان و ایران

دکتر ضامن علی حبیبی

29/6/1395

حقوق جزا و جرم شناسی دیه و خسارت های مازاد برآن در فقه و حقوق افغانستان

دکتر محمد تقی مناقبی

29/6/1395

مدبر

حقوق بین الملل

ادله اثبات دعوی در رویه قضایی دیوان بین المللی داد گستری

دکتر صادق باقری

4/5/1394

احمدی

حقوق بین الملل

بررسی حقوق سیاسی زن از دیدگاه اسالم و اسناد بین المللی

دکتر عبدالعزیز دانش

4/5/1394

محمودی

حقوق بین الملل

نقش نهاد های ناشی از معاهدات حقوق بشری سازمان ملل در روند حسن اجرای تعهدات دولت ها

دکتر صادق باقری

19/5/1394

مدثر

 89سخی داد
 90عبدالمنیر
 91امین الله
 92محمد اجمل
 93زمان
 94احمد مرید
 95ذاکر حسین
 96محمد موسی

ابرار

حقوق بین الملل

مکلفیت دولت افغانستان در قبال میثاقهای بین المللی الحاقی حقوق بشر

دکتر عبدالعزیز دانش

9/9/1393

احمدی

حقوق بین الملل

بررسی ضمانت های اجرایی ملی آزادی بیان در پرتو اسناد بین المللی

دکتر صادق باقری

16/6/1394

یونسی

حقوق بین الملل

بررسی حل و فصل اختالفات تجارتی در افغانستان مبتنی بر اسناد حقوق بین الملل

عبدالوهاب رحمانی

16/6/1394

فرایند رسیدگی به تخلفات اطفال در حقوق جزای افغانستان

دکتر عزیزالله فصیحی

9/11/1393

سلطانی

حقوق بین الملل

نقش و جایگاه سازمانهای منطقه ای در تامین صلح و امنیت بین المللی

دکتر عبدالعزیز دانش

9/11/1393

گردیزی

حقوق بین الملل

نقش شهادت در اثبات دعوای جزایی از نظر فقه و حقوق جزایی

دکتر عزیزالله فصیحی

4/10/1393

مهرزاد

حقوق بین الملل

مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال پناهندگان با تاکید بر وضعیت حقوقی پناهندگان افغانستانی در ایران

دکتر عبدالعزیز دانش

3/7/1393

نقد و بررسی حقوقی موافقتنامه همکاری های درازمدت استراتژیک میان دولت جمهوری اسالمی افغانستان و ایاالت متحده امریکا

دکتر عبدالعزیز دانش

3/6/1393

حقوق بین الملل

تحریک دعوای جزایی در قانون اجراات جزایی افغانستان

دکتر عبدالکریم اسکندری 27/3/1393

حقوق بین الملل

فساد اداری از دیدگاه قوانین افغانستان و حقوق بین الملل

عبدالعزیز دانش

27/3/1393

حقوق بین الملل

بررسی کاپی رایت در نظام حقوقی افغانستان و سازمان تجارت جهانی

دکتر محمد رضا فوالدی

27/10/1393

حقوق بین الملل

بررسی مجازات های مالی در فقه و حقوق جزای افغانستان

دکتر محمد ابراهیم رضایی 22/8/1393

استانکزی حقوق بین الملل

حاجی زاده حقوق بین الملل
منان

 97تواب
 98محمد همایون آگاه

عزیزی

 99بکتاش
 100سید عبدالغفار حلیم

حسینی

حقوق بین الملل

بررسی تغییر مفهوم صلح و امنیت بین الملل

دکتر عبدالعزیز دانش

22/8/1393

رئوفی

حقوق بین الملل

جایگاه نسل دوم حقوق بشر در قانون اساسی افغانستان

دکتر عبدالعزیز دانش

22/7/1393

 103سید شاه فیصل سادات
رضایی
 104عبدالکریم

حقوق بین الملل

بررسی اسناد بین المللی حقوق محیط زیست و وضعیت افغانستان

دکتر عبدالعزیز دانش

15/5/1393

حقوق بین الملل

نقش سازمان ملل متحد در زمینه ی توسعه و تضمین حق آزادی بیان

دکتر عبدالعزیز دانش

9/9/1394

افضلی

حقوق بین الملل

ارزیابی مخاصمات مسلحانه درافغانستان پس از  2001بر اساس حقوق بین الملل بشردوستانه

دکتر سید محمد عالمی

9/9/1394

مبشر

حقوق بین الملل

نقش شورای حقوق بشر سازمان ملل در ارتقاء و حمایت از حقوق بشر

دکتر عبدالعزیز دانش

4/3/1394

همت

حقوق بین الملل

تدابیر حقوقی در حمایت از کارگران در نظام حقوقی افغانستان با نگاهی به اسناد بین الملل

دکتر صادق باقری

18/3/1394

شریفی

حقوق بین الملل

جایگاه انصاف در حل و فصل اختالفات بین المللی

دکتر سید محمد عالمی

25/8/1394

تاثیر

حقوق بین الملل

حقوق غیر نظامیان در جنگ از دید گاه اسالم وحقوق بشردوستانه

دکتر سید محمد عالمی

25/8/1394

غنی زاده

حقوق بین الملل

جایگاه معاهدات بین المللی در نظام حقوقی افغانستان

دکتر سید محمد عالمی

25/8/1394

تالش

حقوق بین الملل

حمالت سایبری و توسل به زور در حقوق بین الملل

دکتر صادق باقری

7/10/1394

حقوق بین الملل

نقش شورای امنیت سازمان ملل در حل و فصل منازعات بین المللی

دکتر عبدالعزیز دانش

21/10/1394

سروری

حقوق بین الملل

اصول و استاندارد های بین المللی حقوق بشر در رفتار با زنان محبوس و رعایت آن در افغانستان

دکتر عبدالعزیز دانش

21/10/1394

امیری

حقوق بین الملل

اصل نسبی بودن آثار معاهدات در حقوق بین الملل و استثنا آت آن

دکتر سید محمد عالمی

12/11/1394

ایوبی

حقوق بین الملل

دکترین "مسئولیت حمایت" و تاثیر آن بر مفهوم حاکمیت دولت ها

دکتر عبدالعزیز دانش

12/11/1394

حقوق بین الملل

آثار حقوقی ثبت عالئم تجاری در حقوق افغانستان و اسناد بین الملل

دکتر محمد رضا فوالدی

10/3/1395

شیرزاد

حقوق بین الملل

چالشهای فراروی روش حل و فصل اختالفات در سازمان جهانی تجارت

دکتر صادق باقری

10/3/1395

افغان

حقوق بین الملل

توجیهات حقوقی برای توسل به زور در دوران جنگ سرد

دکتر عبدالعزیز دانش

19/3/1395

 101محمد عارف
 102همایون

 105محمد داود
 106عزیزالله
 107عبدالهادی
 108یما
 109پروانه
 110شیر شاه

 111بختیار
 112محمد جمشید احدی
 113رقیه
 114غالم عباس

 115محمد فهیم
 116حمید الرحمن رحمانی
 117عزیزالله
 118عبدالسالم

سلطانی

حقوق بین الملل

موازین بین المللی حمایت از حقوق اطفال در نظام حقوقی افغانستان

دکتر صادق باقری

19/3/1395

 119نصرالله
 120انجیال

هدایت

حقوق بین الملل

مبانی و پیامد های حقوقی حمله امریکا به افغانستان برای مبارزه با تروریسم

دکتر سید محمد عالمی

25/5/1395

 121محمد همایون شهاب
فهیمی
 122علی حسن

حقوق بین الملل

بررسی مقایسوی اصول حقوق بشردوستانه بین المللی و اسالم

دکتر محمد تقی مناقبی

28/4/1395

حقوق بین الملل

بررسی تطبیقی حقوق اقتصادی زن در قوانین ملی و اسناد بین المللی حقوق بشر

دکتر علی محمد میرزایی

29/6/1395

حقوق بین الملل

حمایت حقوقی از اسیران جنگی در اسالم و اسناد بین المللی

دکتر عبدالعزیز دانش

29/6/1395

حقوق بین الملل

جانشینی دولت ها در معاهدات بین المللی

دکتر سید محمد عالمی

29/6/1395

حقوق بین الملل

ضمانت اجرا در حقوق بین الملل و نقش سازمان ملل متحد در تطبیق آن

دکتر عبدالعزیز دانش

29/6/1395

حقوق بین الملل

نقش کمیته بین المللی صلیب سرخ در توسعه و اجراء حقوق بشر دوستانه بین المللی

دکتر صادق باقری

12/7/1395

مدقق

حقوق بین الملل

نظام حقوقی حاکم بر رود خانه های بین المللی با نگاه خاص رود خانه هلمند

دکتر عبدالعزیز دانش

12/7/1395

زاهد

حقوق بین الملل

تحوالت حقوق بین الملل کار در یک قرن اخیر

دکتر صادق باقری

26/7/1395

نقش معاهده بن بر فرایند دولت سازی در افغانستان

دکتر محمد وحید بینش

9/9/1393

رستمی

روابط بین الملل

بررسی نقش دیپلماسی رسانه ای بر سیاست خارجی افغانستان از  2004تا 2014

دکتر محمد شفق خواتی

9/9/1393

رضایی

روابط بین الملل

بررسی نقش آمریکا در توسعه سیاسی جمهوری اسالمی افغانستان (از 1380تا1390خورشیدی)

دکتر محمد وحید بینش

9/9/1393

رادمند

روابط بین الملل

تعارض میان منافع بازیگران خارجی و تاثیر آن بر ناکامی استراتژی نظامی ناتو در افغانستان بین سالهای  2001تا2011

دکتر محمد شفق خواتی

9/9/1393

سادات

روابط بین الملل

عوامل اساسی تمایل افغانستان به عضویت در سازمان همکاری شانگهای

دکتر خانم زکیه عادلی

9/9/1393

عمری

روابط بین الملل

منازعه دیورند و تاثیر آن بروابط سیاسی افغانستان و پاکستان

دکتر فاروق انصاری

6/8/1393

عثمانی

روابط بین الملل

حادثه  11سپتامبر و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسالمی افغانستان

دکتر محمد وحید بینش

9/9/1393

موسوی

روابط بین الملل

رابطه تولید مواد مخدر در افغانستان و تروریسم بین المللی بعد از حادثه  11سپتامبر 2001

دکتر فریداحمد خروش

16/6/1394

سمیع

روابط بین الملل

سیاست بازدارندگی امریکا در راستای مبارزه با تروریزم

فرید احمد خروش

9/11/1393

بهروز

روابط بین الملل

عوامل پیدایش بنیادگرایی اسالمی در خاورمیانه از  1370تا  1393خورشیدی

دکتر امان الله فصیحی

9/11/1393

وثیق

روابط بین الملل

جایگاه افغانستان در سیاست خارجی ترکیه ( ) 1393 - 1381

فرید خروش

9/9/1393

نورستانی

روابط بین الملل

علل عضویت افغانستان در سازمان اکو

دکتر محمد اکرم عارفی

9/11/1393

صفری

روابط بین الملل

چالشهای امنیتی افغانستان و مداخالت پاکستان در سالهای  1393تا 1380

دکتر خانم زکیه عادلی

9/11/1393

وفایی

روابط بین الملل

بررسی تطبیقی نظام انتخاباتی افغانستان و ایران

دکتر خانم زکیه عادلی

9/11/1393

باقری

روابط بین الملل

سیاست خارجی روسیه در قبال افغانستان پس از سقوط دولت دکتر نجیب الله تا  1393خورشیدی

دکتر محمد اکرم عارفی

9/11/1393

سروری

روابط بین الملل

چگونگی تاثیر رابطه سیاسی افغانستان و هندوستان بر افزایش تروریزم در افغانستان

فرید احمد خروش

9/11/1393

فیروز

روابط بین الملل

استراتیژی هند به انرژی آسیای میانه و تاثیر آن بر امنیت افغانستان ()2015 - 2001

دکتر موسی جعفری

13/7/1394

ندیم

روابط بین الملل

نقش گروه های اسالمی به روابط افغانستان و پاکستان از سال  1352الی 1370

دکتر غالم فاروق انصاری 15/11/1393

قبچاق

روابط بین الملل

بررسی سیاست خارجی افغانستان در قبال پاکستان از سال  1357تا سقوط حکومت دکتر نجیب الله

دکتر غالم فاروق انصاری 9/11/1393

بهرامی

روابط بین الملل

علل و عوامل ارتکاب جرم سرقت در کابل در سالهای  1391و1392

 123میرمحمد رفیع انصاری
کریمی
 124عبدالرازق
 125سلطان محمود حیدری
احمدی
 126عبیدالله
 127عبدالوهاب
 128محمد ضمیر
 129فاطمه
 130علی اکبر
 131فوزیه
 132خان علی
 133سید وحیدالله
 134محمد داود
 135بشیر احمد
 136رحیمه
 137سمیع الله
 138شجاع الدین
 139احمد ذکی
 140جمیله
 141محمد مختار
 142محمد حسن
 143علی
 144زهرا
 145محمد یونس
 146نادیه
 147نقیب الله
 148محمد خالد

حکیم زاده روابط بین الملل

دکتر احمدرضا صادقی

6/3/1393

 149عبدالحفیظ
 150احمد یما
 151عبدالله
 152محمد طاهر
 153ظریفه
 154محمد حسین
 155خالد
 156زرمینه
 157محمد شفیق
 158عبدالشکور
 159طاهر
 160محمد لطیف
 161محمد سمیع
 162ولید امید
 163بصیر
 164خالد احمد
 165حسین علی
 166احمد جاوید
 167رفیع الله
 168احمد شعیب
 169عبدالقدیر
 170عبدالواحد
 171محمد ایوب
 172عبیدالله
 173غالم حیدر
 174عبدالرفیع
 175مطیع الله
 176جلیل احمد
 177محمد ابراهیم
 178بسم الله

اصولی

روابط بین الملل

نقش آمریکا در تحقق حکومت داری خوب در افغانستان ( 2001تا  2014میالدی)

دکتر محمد اکرم عارفی

4/10/1393

شیرزاد

روابط بین الملل

عوامل تاثیرگذار بر روابط سیاسی افغانستان و پاکستان در یک دهه اخیر

دکتر خانم زکیه عادلی

04/10/1993

فیض

روابط بین الملل

رابطه ایران و افغانستان در دوره دکتر احمدی نژاد

دکتر محمد اکرم عارفی

04/10/1993

زهیر

روابط بین الملل

جامعه شناسی احساس مذهبی انتحار در افغانستان

دکتر امان الله فصیحی

4/10/1395

فیضی

روابط بین الملل

نقش سازمان ملل در فرایند دولت  -ملت سازی در افغانستان ()2014-2001

دکتر محمد موسی جعفری 4/10/1394

نصرت

روابط بین الملل

تاثیرات سیاسی حقوق بشر بر حاکمیت ملی افغانستان ( 2001تا )2014

دکتر خانم زکیه عادلی

4/10/1393

قاری زاده

روابط بین الملل

دالیل حضور سیاسی و نظامی ناتو در افغانستان

دکتر محمد اکرم عارفی

4/10/1393

افضلی

روابط بین الملل

تاثیر ژئوپلتیک افغانستان بر تحوالت امنیتی منطقه

دکتر فریداحمد خروش

4/10/1393

رویکرد دولت پاکستان نسبت به طالبان پس از  11سپتامبر 2001

دکتر محمد وحید بینش

27/3/1393

سالنگی

روابط بین الملل

موانع شکل گیری نظم منطقه ای در آسیای مرکزی بعد از یازده سپتامبر

فرید احمد خروش

27/10/1393

زاهدی

روابط بین الملل

منطقه گرایی در سیاست خارجی افغانستان (در دوره حامد کرزی)

دکتر خانم زکیه عادلی

27/10/1393

فیاض

روابط بین الملل

بررسی تطبیقی رابطه تقسیم قدرت و ثبات سیاسی در لبنان و افغانستان

دکتر خانم زکیه عادلی

27/10/1393

هاشمی

روابط بین الملل

بررسی استراتژی مبارزه علیه تروریسم در سیاست خارجی اوباما و بوش در افغانستان پسا طالبان

دکتر محمد اکرم عارفی

27/10/1393

حبیبی

روابط بین الملل

تحول پدیده تروریسم در افغانستان در یک قرن اخیر

دکتر خانم زکیه عادلی

27/10/1393

عادل

روابط بین الملل

سیاست خارجی دولت افغانستان در دوره امان الله خان در قبال شوروی سابق

دکتر محمد اکرم عارفی

27/10/1393

اوریا

روابط بین الملل

تاثیر حضور نیروهای ناتو بر سیاست خارجی افغانستان در قبال ایران (در یک دهه اخیر)

دکتر محمد اکرم عارفی

27/10/1393

خاوری

روابط بین الملل

نقش  undpدر حکومتداری خوب در افغانستان بین سالهای  1383تا 1392

دکتر محمد وحید بینش

25/6/1393

شرفی

روابط بین الملل

سیاست خارجی دولت امان الله در قبال دولتهای اروپایی

دکتر محمد اکرم عارفی

25/6/1393

مجددی

روابط بین الملل

پیامدهای امنیتی حضور ناتو در افغانستان (یک دهه گذشته)

دکتر محمد وحید بینش

22/8/1393

فطری

روابط بین الملل

بررسی عوامل بزهکاری کودکان کار (ناحیه سیزدهم کابل)

دکتر امان الله فصیحی

22/8/1393

رشیدی

روابط بین الملل

بررسی عوامل موثر بر سیاست خارجی افغانستان در دوره ریاست جمهوری داودخان

دکتر محمد اکرم عارفی

22/7/1393

احدپور

روابط بین الملل

سیاست خارجی آمریکا در قبال افغانستان (از  1357تا 1381خورشیدی)

فرید احمد خروش

15/11/1393

آروین

روابط بین الملل

نقش جامعه بین المللی در توزیع قومی قدرت سیاسی در افغانستان پسا طالبان

فرید خروش

15/11/1393

پیمان

روابط بین الملل

بررسی چالش های سیاسی  -امنیتی انتقال انرژی آسیای مرکزی به آسیای جنوبی از مسیر افغانستان

دکتر محمد شفق خواتی

15/11/1393

جعفری

روابط بین الملل

مهمترین دالیل تیرگی روابط افغانستان و آمریکا در دور دوم ریاست جمهوری حامد کرزی

عبدالطیف نظری

15/11/1393

وردک

روابط بین الملل

تاثیر جهانی شدن بر توسعه اقتصادی در افغانستان از  2001الی 2015

دکتر عبدالله ذکاوت

9/9/1394

امین

روابط بین الملل

بررسی دالیل ناکار آمدی سازمان همکاری های اسالمی

دکتر خانم زکیه عادلی

9/9/1394

امینی

روابط بین الملل

افراط گرایی در آسیای مرکزی و امنیت ملی چین

دکتر محمد موسی جعفری 9/9/1394

حسن زاده روابط بین الملل

احمدزی

روابط بین الملل

بررسی عوامل حضور امریکا در افغانستان در سال 1380

دکتر محمد اکرم عارفی

9/9/1394

ایماق

روابط بین الملل

تاثیر جهانی شدن بر هویت ملی در افغانستان

دکتر محمد شفق خواتی

15/11/1393

 179فوزیه
 180فوزیه
 181عبدالخلیل
 182فوادفوالد
 183محمد رضا
 184لیاقت علی
 185سیدعبدالله
 186محمدیاسین
 187ایمل
 188سایمه
 189نفیسه
 190محمدعیسی
 191عذرا
 192احمد امید

رئوفی

روابط بین الملل

روابط سیاسی افغانستان با اتحادیه اروپا (از  2002تا  2014میالدی)

دکتر محمد اکرم عارفی

15/11/1393

ناصر یار

روابط بین الملل

تاثیر جهانی شدن بر حاکمیت دولت در افغانستان

دکتر محمد اکرم عارفی

15/11/1393

کیهان

روابط بین الملل

بررسی مقایسه ای فعالیتهای سیاسی -امنیتی ناتو در افغانستان و بوسنی

دکتر محمد شفق خواتی

19/1/1394

خوگیانی

روابط بین الملل

محدودیتهای سیاسی اجرای معاهدات کنترول تسلیحاتی در سطح بین المللی

عبداللطیف نظری

19/1/1394

میرزایی

روابط بین الملل

بررسی مقایسه ای رابطه فرهنگ سیاسی و توسعه سیاسی در کوریای جنوبی و افغانستان

دکتر محمد شفق خواتی

19/1/1394

سکندری

روابط بین الملل

سیاست امنیتی آمریکا در افغانستان ()2014-2001

دکتر فریداحمد خروش

19/1/1394

ایوبی

روابط بین الملل

سیاست منطقه ای پاکستان و تاثیر آن بر امنیت ملی افغانستان 2015 - 2001

دکتر محمد شفق خواتی

4/3/1394

صمیم

روابط بین الملل

بررسی سیاست خارجی پاکستان در قبال افغانستان از  2001تا  2015میالدی

دکتر محمد موسی جعفری 4/3/1394

احمدی

روابط بین الملل

جایگاه افغانستان در سیاست خارجی چین ()1393-1381

عبدالطیف نظری

4/3/1394

خوگیانی

روابط بین الملل

تاثیر هیدروپلیتیک بر روابط سیاسی افغانستان و پاکستان

دکتر فاروق انصاری

15/4/1394

منصف

روابط بین الملل

هیدروپلیتیک آب هلمند و تآثیرات آن بر روابط ایران و افغانستان

دکتر فاروق انصاری

15/4/1394

صالحی

روابط بین الملل

بررسی رابطه اصالحات امانی و دیپلوماسی فرهنگی آن 1929 - 1919

دکتر فرامرز تمنا

4/3/1394

جوادی

روابط بین الملل

ریشه یابی بحران سوریه در چارچوب الگوی پیدایش بحران مایکل برچر

دکتر محمد موسی جعفری 12/11/1394

میثم

روابط بین الملل

بررسی سیاست خارجی افغانستان در دوران حامد کرزی با تاکید بر نظر جیمز رونا

دکتر محمد اکرم عارفی

12/11/1394

زاهد

روابط بین الملل

تاثیر جهانی شدن بر روند دموکراتیزسیون در افغانستان

دکتر خانم زکیه عادلی

12/11/1394

هاشمی

روابط بین الملل

تاثیر سلفی گری عربی بر جریان های اسالمی در افغانستان

دکتر محمد اکرم عارفی

3/3/1395

محمودی

روابط بین الملل

سیاست خارجی عربستان سعودی در قبال افغانستان از سال 1371الی  1392ه ش

دکتر خانم زکیه عادلی

3/3/1395

بها

روابط بین الملل

نقش پاکستان در ترویج بنیاد گرایی اسالمی در هند و افغانستان

دکتر محمد اکرم عارفی

3/3/1395

شیخانی

روابط بین الملل

بررسی روابط ایران و عربستان و تاثیر آن بر افغانستان

دکتر عبدالله ذکاوت

10/3/1395

نیکزاد

روابط بین الملل

رویکرد کشور های تاثیر گزار در مورد مذاکرات صلح افغانستان

دکتر محمد اکرم عارفی

19/3/1395

 199محمد نسیم
 200نورالحق

طاهری

روابط بین الملل

بررسی تطبیقی سیاست خارجی ایران و عربستان در قبال افغانستان از(  1383الی  )1388ه ش

دکتر خانم زکیه عادلی

31/3/1395

نور

روابط بین الملل

بررسی روابط هندوستان و پاکستان و تاثیرات آن بر تحوالت افغانستان

دکتر عبدالله ذکاوت

31/3/1395

 201محمد کریم
 202عبدالرحمن

روابط بین الملل

موانع همگرایی منطقه ای در آسیایی مرکزی بعد از جنگ سرد الی 2014

دکتر محمد اکرم عارفی

31/3/1395

زعیم

روابط بین الملل

تاثیر نظم منطقه ای جنوب آسیا بر پروسه صلح افغانستان

دکتر محمد موسی جعفری 28/4/1395

 193احمد ذکی
 194سید رحیم
 195خال محمد
 196محمد یوسف
 197خاطره
 198آقا رضا

 203احمد خالد
 204نجیب الله
 205میا گل
 206محمد عیسی
 207قربان علی
 208عقیل شاه

موحد

روابط بین الملل

موانع همکاری های منطقه ای و بین المللی در امر مبارزه با مواد مخدر و تاثیرات آن بر فازایش کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان 2015-2005

دکتر عبدالله ذکاوت

28/4/1395

هاشمی

روابط بین الملل

بررسی تطبیقی مجلس نمایندگان افغانستان و هندوستان

دکتر خانم زکیه عادلی

11/5/1395

خالد

روابط بین الملل

روابط جمهوری دموکراتیک افغانستان با اتحاد شوروی سوسیالستی از سال  1357الی 1366

دکتر زکیه عادلی

26/7/1395

جمال

جامعه شناسی

بررسی موانع اجتماعی توسعه سرمایه اجتماعی فراقومی در شهر کابل

دکتر امان الله فصیحی

16/6/1394

حکمت

جامعه شناسی

تبیین جامعه شناختی نقش سرمایه اجتماعی درجلوگیری از کجروی در غرب کابل با تاکید بر قانون شکنی رانندگان

دکتر امان الله فصیحی

15/11/1393

الیاسی

جامعه شناسی

تبین جامعه شناختی رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه سیاسی در افغانستان

دکتر امان الله فصیحی

15/11/1393

 209ودیر
 210معصومه
 211حوا
 212رحمن علی
 213عبدالرزاق
 214بریالی

بررسی عوامل موثر بر افزایش مصرف گرایی در محافل عروسی در شهر کابل

دکتر نورالدین علوی

15/11/1393

طوطاخیل جامعه شناسی

بررسی عوامل آسیب دیده گی اجتماعی زنان کابل ( مطالعه موردی محبس زنان و خانه های امن در شهر کابل )

دکتر محمد امین رشادت

13/7/1394

بررسی عوامل اجتماعی نابرابری شغلی میان مردان و زنان در شهر کابل

دکتر نورالدین علوی

15/11/1393

جاوید

جامعه شناسی

موانع فرهنگی تحقق صلح در افغانستان 1394 - 1381

دکتر محمد امین رشادت

13/7/1394

رائد

جامعه شناسی

الگوی چرخش نخبگان قدرت "در افغانستان معاصر "

دکتر امان الله فصیحی

16/6/1394

فطرت

جامعه شناسی

بررسی نقش دانشگاها در توسعه فرهنگی در شهر کابل

دکتر سید نورالدین علوی

4/3/1394

رسول

جامعه شناسی

بررسی موانع فرهنگی توسعه افتصادی در عنابه پنجشیر

دکتر سید نورالدین علوی

4/3/1394

جامعه شناسی

بررسی ارتباط عوامل خانوادگی و میزان افکار خودکشی زنان شهر کابل

دکتر سید جعفر احمدی

25/8/1394

رضایی

جامعه شناسی

علل فرهنگی  -اجتماعی فساد اداری در ارگانهای محلی

دکتر امان الله فصیحی

15/11/1393

مسرور

جامعه شناسی

موانع احساس امنیت اجتماعی در شهر کابل

دکتر امان الله فصیحی

19/1/1394

اشراق

جامعه شناسی

عوامل قانون گریزی ترافیکی در ناحیه سیزدهم شهر کابل

دکتر امان الله فصیحی

19/1/1394

محمودی

جامعه شناسی

بررسی الگوی توسعه و تغیر ارزشها در افغانستان پسا طالبان ( با تاکید بر شهر کابل )

دکتر امان الله فصیحی

7/10/1394

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر شکل گیری هویت ملی جوانان شهر کابل

دکتر محمد امین رشادت

31/3/1395

مناسبات قومیت و عقب ماندگی تحصیلی در نظام تحصیالت عالی

دکتر امان الله فصیحی

31/3/1395

رحیمی

جامعه شناسی

بررسی ویژگی های سبک زندگی مردم در شهر کابل

دکتر امان الله فصیحی

31/3/1395

فکور

جامعه شناسی

بررسی دو رویکرد سنت و تجدد در عرصه اشتغال زنان افغانستان پسا طالبان

دکتر امان الله فصیحی

14/4/1395

محسنی

جامعه شناسی

بررسی قشر بندی و نابرابری های اجتماعی در شهر کابل پسا طالبان ()1394 - 1381

دکتر عوضعلی سعادت

29/6/1395

قاسمی

اقتصاد

پیش بینی ورشکستگی مالی کابل بانک با استفاده از مدل آلتمن

دکتر علی اکبر صادقی

9/9/1393

مصدق

اقتصاد

تاثیر رشد جمعیت و تورم بر رشد اقتصادی در کشور های کم در آمد طی سال های 2013 - 2000

دکتر علیرضا محسنی

16/6/1394

یوسفی

اقتصاد

بررسی رابطه تجمیع شهری و رشد اقتصادی در کشور های عضو همکاری اقتصادی آ کو

دکتر سید کاظم حسینی

27/10/1393

رویین

اقتصاد

تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تولید ناخالص داخلی (در کشورهای سارک یا جنوب آسیا طی سالهای  2003تا  2013میالدی)

دکتر علی اکبر صادقی

15/11/1393

رشیدی

اقتصاد

بررسی رابطه علی بین نرخ بهره و تورم با استفاده از داده های تابلویی

دکتر علی اکبر صادقی

15/11/1393

اندازه گیری فقر چند بعدی در شهر کابل

دکتر سید کاظم حسینی

9/9/1394

امان

اقتصاد

بررسی اثر سیاست های مالی دولت بر رشد اقتصادی

دکتر علیرضا محسنی

9/91394

فطرت

اقتصاد

بررسی عوامل موثر برکاهش فساد اداری مطالعه موردی (وزارت مالیه)

دکتر علیرضا محسنی

30/6/1394

فرحت

اقتصاد

بررسی رابطه علی بین نرخ بهره و رشد اقتصادی با استفاده از داده های تابلویی

دکتر سید کاظم حسینی

کریمی

اقتصاد

تعیین تابع مصرف شهر کابل در سال  1392خورشیدی

دکتر علیرضا محسنی

14/4/1393

نظری

اقتصاد

بررسی اثر عامل سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در افغانستان و کشور های همسایه

دکتر سید کاظم حسینی

5/11/1394

میرزایی

اقتصاد

بررسی تجربی تاثیر سطح توسعه مالی بر رشد اقتصادی

دکتر سید کاظم حسینی

5/11/1394

کاظمی

اقتصاد

نگرش بر توسعه اقتصادی از دیدگاه اسالم و مقایسه آن با رویکرد توسعه اقتصادی مکاتب کالسیکها و نئو کالسیکها

دکتر سید محمد حسینی

5/11/1394

توسلی

فاضل زاده جامعه شناسی

 215احمد رسول
 216سید محمد علی فاتح
 217محمد سخی
 218داود
 219مرتضی
 220رمضان علی

جامعه شناسی

 221محمد مصطفی کوهستانی جامعه شناسی
جامعه شناسی
یوسفی
 222عبدالخلیل
 223نصرالله
 224عبدالله
 225محمد رضا
 226راحله
 227محمد صادق
 228احسان الله
 229محمد آصف
 230محمد شعیب
 231بیژن
 232عتیق الله
 233فرشید
 234فاطمه
 235محمد نسیم
 236عارفه
 237طال خان
 238مصطفی

اسحاق زی اقتصاد

2/6/1394

 239نوید الله
 240سید هارون
 241معصومه
 242احمد حارث
 243محمد تمیم
 244محمد سالم
 245حسین علی
 246محمد ذهین
 247احمد شاه
 248اسرافیل
 249عبدالباری
 250مریم

امان

اقتصاد

نقش زنان کوچی در نظام اقتصادی کوچی ها

دکتر سید کاظم حسینی

5/11/1394

سادات

اقتصاد

بررسی عوامل تاثیر گذار بر رشد اقتصادی در کشور های منتخب عضو سازمان همکاری های اقتصادی (اکو)

دکتر علیرضا محسنی

31/3/1395

حسینی

اقتصاد

بررسی موثریت پروژه های توانمند سازی اقتصادی زنان افغانستان

دکتر علیرضا محسنی

28/4/1395

فرازی

اقتصاد

بررسی رضایت مشتریان کابل بانک نو  -شهر کابل (براساس مدل سروکوال)

دکتر سید کاظم حسینی

28/4/1395

رافع

اقتصاد

فرصت ها و بستر های مورد نیاز بانکداری موبایلی در شهر کابل

دکتر سید کاظم حسینی

28/4/1395

نوری

اقتصاد

بررسی اثر آزاد سازی تجاری روی شاخص توسعه ی انسانی منتخب از کشور های در حال توسعه

دکتر علی اکبر صادقی

29/6/1394

کریمی

اقتصاد

تخمین تابع تقاضای برق بخش خانگی شهر کابل ()1394 - 1388

دکتر علیرضا محسنی

29/6/1394

ندیم

اقتصاد

اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تجارت خارجی در کشور های عضو آ کو

دکتر علیرضا محسنی

26/7/1395

یعقوبی

اقتصاد

اثر باز بودن اقتصاد روی رشد اقتصادی کشو رهای منتخب آسیایی

دکتر علیرضا محسنی

26/7/1395

واقف

اقتصاد

رابطه فساد اداری و رشد اقتصادی در کشور های عضو سارک

دکتر علیرضا محسنی

26/7/1395

خرداد

حقوق خصوصی

آثار غصب در حقوق افغانستان و فقه حنفی

دکتر محمد ابراهیم رضایی 25/8/1394

انصاری

حقوق خصوصی

اثر قوه قاهره بر تعهدات در حقوق افغانستان و اسناد بین المللی

دکتر محمد ابراهیم رضایی 25/8/1394

 251ضیاء الحق
 252محمد سرور

زاهد

حقوق خصوصی

بررسی مقایسوی احکام و اثار رهن درفقه احناف و امامیه و قوانین افغانستان

دکتر محمد تقی مناقبی

25/8/1394

حسینی

حقوق خصوصی

بررسی جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی

دکتر محمد تقی مناقبی

7/10/1394

 253خالد

وردک

حقوق خصوصی

مسئولیت مدنی وکیل مدافع

دکتر محمد تقی مناقبی

10/3/1395

عناوین گرفته شده اما تصویب نشده
1

مسئولیت جزایی اطفال در نظام حقوقی افغانستان

2

سیر جریان تجدد طلبی در افغانستان معاصر

3

عدم همکاری سیاسی منطقه ای در عرصه قاچاق مواد مخدر

4

علل عملکرد نا موفق سازمان کنفرانس اسالمی

5

ادله اثبات دعوی در رویه قضایی دیوان دادگستری بین المللی

6

جانشینان متهم و مجنی علیه در قوانین افغانستان

7

تعلیق و تاجیل اجرا مجازات در حقوق جزایی افغانستان

8

جرایم ضد بشری

9

بررسی مشروعیت حمله نظامی آمریکا در افغانستان

10

رابطه تولید مواد مخدر و تروریزم و در افغانستان بعد از حادثه  11سبتمبر 2001

11

اقرار به جرم و نقش آن در اثبات دعوی

12

کشف و بررسی صحنه جرم

13

الگوی چرخش نخبگان قدرت در افغانستان معاصر

14

بررسی توقیف موقت در اسناد بین المللی و حقوق جزای افغانستان

15

بررسی انتخابات در نظام داخلی افغانستان در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر

16

شروع به جرم در حقوق افغانستان و ایران

17

نقش آمریکا در شکل گیری دولت مدرن در افغانستان ()1392-1380

18

بررسی رابطه فقر و نا به هنجاری های اجتماعی

19

پولشویی درحقوق افغانستان و ایران

20

جرایم فساد اداری در حقوق افغانستان با نگاهی میثاق مبارزه علیه فساد اداری

21

بررسی پایگاه اقتصادی-اجتماعی زن ها و عوامل موثر بر بهبود آن

22

رعایت حقوق متهم در محاکمه عادالنه از منظر حقوق جزای افغانستان و اسناد بین المللی

23

موضع حقوق جزای افغانستان در قبال اطفال قربانی جرایم جنسی

24

بررسی عامل مرتبط به افزایش مهاجرت جوانان در سال  1394در افغانستان

25

اندازه گیری فقر چند بعدی در شهر کابل

26

بررسی سیر تحول سازمان تجارت جهانی و آثار الحاق در افغانستان

27

اجبار و اکراه و تاثیر آن بر مسئولیت جزای در حقوق افغانستان

28

علل اجتماعی جرم

29

مجازات های سنتی جایگزین حبس در حقوق جزای افغانستان

30

رابطه سببیت در حقوق افغانستان و ایران

31

اکراه  ،اجبار و اضطرار از دیدگاه فقه اسالم و حقوق افغانستان

32

مشکالت و چالش های زندانیان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی

33

بررسی رقابت هند و پاکستان در افغانستان در سال  2001تا 2014

34

سیاست جنایی قضایی افغانستان در مورد خشونت علیه زنان

35

تاثیر رسانه ها در افزایش و کاهش جرایم در افغانستان

36

بررسی اجراآت قضایی منع خشونت علیه زنان در افغانستان

37

سیاست خارجی عربستان در قبال افغانستان ار دوره مجاهدین الی اکنون

38

دیپلوماسی در اسالم و حقوق بین الملل

39

نقش رضایت مجنی علیه در ارتکاب جرم و تبعات حقوقی و قانونی آن

40

بررسی تطبیقی شرکت در جرم در حقوق افغانستان و ایران

41

جرایم و تخلفات انتخاباتی در حقوق افغانستان

42

تناست جرم و مجازات در حقوق جزای افغانستان

43

فرار از منزل  ،بررسی جرم شناسانه و جزایی

44

جامعه شناسی الگوهای توزیع قدرت در افغانستان (با تاکید بر سه دهه اخیر

45

انتقال محبوسین و شناسایی احکام جزایی خارجی در حقوق افغانستان

46

سیاست جنایی تققنینی و قضایی افغانستان در قبال جرایم تروریستی

47

بررسی مسئولیت جزای ناشی از اختالالت روانی

48

بررسی علل موجه جرم

49

علل سقوط دعوای جزای

50

نقش تسهیالت شبکه بانکی در رشد اقتصادی

51

بررسى اصول و مبانى سیاست خارجى افغانستان در دوره کرزى

52

نقش بیماری روانی و اختالالت روانی در ارتکاب جرم

53

تاثیرات جامعه شناسی سیاسی افغانستان در شکل دهی روابط خارجی کشور

54

نقش قاضی در دعوای جزایی

55

استقالل قوه قضائیه در حقوق افغانستان

56

بررسی همکاری سازمان سارک در افغانستان

57

حقوق بشردوستانه در اسالم و اسناد بین الملل

58

ترورسم بین الملل و تنگنما های امنیتی در افغانستان

59

جهانی شدن و آینده ی دموکراسی در افغانستان

60

تروریسم بین الملل تاثیرات آن بر فرایند دولت وملت سازی در افغانستان

61

جهانی شدن و چالشهای توسعه سیاسی در افغانستان

62

اصل نسبی بودن اثار معاهدات در حقوق بین الملل و استثناآت آن

63

جایگاه صلح در حقوق بین الملل و اسالم

64

بررسی اصول بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه از دیدگاه حقوق بین الملل اسالمی و حقوق بین الملل عمومی

65

بررسی سیاست خارجی دولت جورج بوش در قبال افغانستان

66

ارزیابی نقش تسهیالت شبکه بانکی در رشد اقتصادی

67

مشروعیت توسل بزور و تحول در مفهوم دفاع مشروع با تاکید حادثه  11سپتامبر

68

داوری سریع با داوری معمولی ( در دعاوی تجاری بین المللی )

69

بررسی مجازات ارتداد آیا (حد است یا تعزیر)

70

بررسی مجازات اسالمی ( سزا محور است یا اصالح محور )

71

مسئولیت بر حمایت و تحول در مفهوم حاکمیت دولت ها

72

بررسی جرایم جعل و تزویر در حقوق افغانستان

73

اجرائات سارنوالی در مرحله کشف  ،تحقیق و محاکمه

74

حمایت از شهود و مجنی علیه در حقوق افعانستان و محکمه ای بین المللی عدالت جزایی

75

حقوق زندانیان در اسناد بین الملل و افغانستان

76

سیاست جنایی تقنینی افغانستان در قبال جرام علیه امنیت

77

حقوق زوجین از دیدگاه فقه و قانون مدنی

78

منع شکنجه در فقه و قانون

79

بررسی پدیده مجرمیت

80

صالحیت و مسئولیت پولیس

81

ارزیابی زمینه ها و فرصت های مورد نیاز تجارت الکترونیکی و بانکداری مبایلی در شهر کابل

82

رویکرد کشور های تاثیر گزار در مورد مذاکرات صلح افغانستان

83

مفهوم و جایگاه صلح در نظام حقوق بین الملل

84

اجرایی سازی آرا داوری حکمیت تجارت بین المللی در افغانستان

85

پذیریش و اجرایی آرای داوری حکمیت تجارت بین المللی با توجه ویژه به حکمیت مخابراتی در افغانستان

86

حقوق کارکنان صحی در جنگ

87

بررسی عوامل فرار زنان از منزل

88

جرایم علیه محیط زیست با نگاهی به سیاست جنایی تقنینی افغانستان و اسناد بین المللی

89

بررسی حقوق سیاسی و اقتصادی زنان در نظام افغانستان و اسناد بین الملل

90

نقش زنان در پروسه صلح بر اساس اسناد ملی و بین المللی (قطع نامه های شورای امنیت  1820 ، 1325؛  1960 ، 1889 ، 1888و 2122

91

نقش خانواده بر تخلفات اطفال

92

عوامل موثر بر توقیف های غیر قانونی و راهکار های پیش گیری از آن

93

نوسانات نرخ ارز و تاثیرات آن بر تجارت خارجی افغانستان

94

حقوق زندانیان از منظر فقه اسالمی و قوانین افغانستان

95

حمایت از کودکان در منازعات مسلحانه در افغانستان از دیدگاه قوانین ملی و قوانین بشر دوستانه بین الملل

96

تعقیب عدلی سوی استفاده کارکنان دولت از صالحیت های وظیفوی چالشها و راهکار ها ( در یک دهه آخیر )

97

بررسی جرایم ارتشا از منظر فقه و حقوق افغانستان و ایران

98

بررسی جرایم محاربه و افساد فی االرض در قوانین افغانستان و فقه ( حنفی و جعفری )

99

جرایم مالی کارمندان دولت ( ارتشا و اختالس )

100

آثار حقوقی الحاق افغانستان به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد اداری در زمینه جرم انگاری

101

ارتشا در نظام حقوقی افغانستان و اسناد بین المللی

102

رهبری و مدیریت در اسالم

103

تخمین تابع تقاضای انترنیت در شهر کابل

104

ارزیابی رضایت مشتریان از سیستم خدمات بانکداری کشور

105

بررسی حق دفاع متهم در قوانین افغانستان و اسناد بین الملل

106

مطالعه جرایم عضویت در سازمان های تروریستی در حقوق افغانستان و ایران

107

بررسی اجراآت محالت سالب آزادی در حقوق جزای افغانستان در جهت اصالح و تربیه مجدد مجرمین

108

نقش و اهمیت کشاورزی در رشد اقتصادی کشور

109

نقش پولیس در پیش گیری از جرایم آدم ربایی و تامین امنیت کشور

110

نقش پولیس انترپول در پیش گیری از جرایم و تامین صلح جهانی

111

مطالعه حق دفاع مشروع در حقوق افغانستان

112

مطالعه تطبیقی حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق افغانستان و ایران

113

اصل قانونی بودن جرایم و جزاها در قوانین افغانستان واسناد بین المللی

114

تاثیر هیدروپلیتیک بر روابط سیاسی افغانستان و ایران

115

جرایم جنگی ارتکابی در افغانستان از منظر حقوق بین الملل

116

ممنوعیت کار کودک در حقوق افغانستان و حقوق بین الملل

117

بررسی حق کار زنان در اسناد سازمان بین الملل کار

118

مفهوم و جایگاه حقوقی معاهدات صلح در حقوق بین الملل

119

نقس آلمان در حکومت داری افغانستان از سال  2001الی 2015

120

بررسی اثر آزاد سازی تجاری روی شاخص توسعه ای انسانی منتخب از کشور های در حال توسعه

121

بررسی تطبیقی آزادی مشروط در حقوق جزای افغانستان وایران

122

ضمانت اجرا در حقوق بین الملل با تاکید بر سازمان ملل متحد

123

بررسی مرور زمان جزایی از دیدگاه حقوق

124

نیرو های محرک رشد اقتصادی در ایران و کشور های منتخب اوپیک

125

چالش و فرصت ها در روابط اتحادیه ای اروپا و افغانستان بعد از  11سپتمبر 2001

126

مداخله بشردوستانه و ارتباط آن به حاکمیت ملی کشور ها

127

حمابت از افراد غیر نظامی در مخاصمات مسلحانه و اسناد بین المللی

128

سیاست بی طرفی افغانستان در جنگ جهانی اول

129

جرم فریبکاری در حقوق افغانستان و فقه

