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مدت زمان تحصیل و تعداد کریدیت ها
رشته حقوقتمام رشته ها

4 سال4 سالدوره مکمل
22 کریدیت20 کریدیتدروس عمومی
18 کریدیت40 کریدیتدروس اساسی

14 کریدیت12 کریدیتدروس اختیاری
86 کریدیت68 کریدیت دروس تخصصی

140 کریدیت140 کریدیت مجموع

امتیازات تحصیلي

80% تخفیفنفر برتر کانکور و اول نمره هر سال تکمیلي

60% تخفیفنفر دوم کانکور و دوم نمره هر سال تحصیلي

40% تخفیفنفر سوم کانکور و سوم نمره هر سال تحصیلي

اعضاي از  نفر  یك  از  بیش  که   محصالني 
خانواده شان در حال تحصیل باشند

10% تخفیف

شرایط ورود به دانشگاه
ارائه شهادت نامه صنف دوازدهم	 
موفقیت در کانکور و مصاحبه علمی	 
پایبندی به مقررات دانشگاه و پرداخت هزینه تحصیلی	 

Law                            حقـــوق
تأسیس  پوهنتون  کار  شروع  با   1387 سال  در  حقوق  دانشکده 
و  څارنوالی  و  )قضا  دیپارتمنت  دو  دارای  دانشکده  این  گردید. 
دارای  لیسانس می باشد. هم چنین  مقطع  حقوق عامه و خاصه( در 
دو رشته )حقوق جزا و  جرم شناسی و حقوق بین الملل( در مقطع 

ماستری نیز می باشد.

اهداف

عدالت  تامین  نظم،  برقراری  حقوق  رشته  تاسیس  از  هدف 
رشته  امروزه  است.  مردم  اساسی  وآزادی های  حقوق  وگسترش 
بین الملل،  حقوق  نظیر  متنوعی  گرایش های  داشتن  با  حقوق 
و  جزا  حقوق   حقوق خصوصی،  حقوق عمومی،  حقوق بشر، 
شمار  به  انسانی  علوم  مهم  رشته های  از  یکی  و...  جرم شناسی 
رشته  یافته  توسعه  کشور های  اکثر کشور ها خصوصاً  در  می آید. 

حقوق جزء رشته های پر انتخاب است.

فارغ التحصیالن این رشته توانایی های زیر را کسب می نمایند:

توانایی فعالیت در محاکم داخلی و بین المللی . 1
توانایی فعالیت در څارنوالیها. 2
و . 3 سفارت خانه ها  خارجه،  امور  وزارت  در  کار  توانایی 

کنسولگری ها
توانایی انجام وظیفه در سازمان ها و نهادهای بین المللی . 4
وکالت دعاوی خصوصی، دولتی و بین المللی. 5
تنظیم قرارداد های اقتصادی و بازرگانی . 6
ارائه مشاوره حقوقی در وزارت خانه ها، مؤسسات و شرکت ها.. 7

تسهیالت تحصیل
فیس مناسب	 
محیط امن و آرام	 
کتابخانه مجهز	 
انترنت تمام وقت	 
صنوف درسی تیوری با ظرفیت 40	20 محصل در یك فضای مناسب	 
صنوف درسی عملی با ظرفیت 20	15 نفر تا همه محصالن بتوانند 	 

همزمان به استاد و مواد درسی دسترسی کافی داشته باشند.
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علوم سياسی
پوهنتون  کار  با شروع  سال 1387  در  سیاسی  علوم  دانشکده 
)روابط  دیپارتمنت  دو  دارای  پوهنځی  این  گردید.  تأسیس 

بین الملل و اندیشه سیاسی( در مقطع لیسانس می باشد.
در  بین الملل(  )روابط  رشته  دارای  پوهنځی  این  اکنون  هم 

مقطع ماستری نیز می باشد.

اهداف
یکی از مشکالت اساسی در کشور ما بحران های سیاسی بوده 
است. بسیاری از معضالت کنونی در کشور ریشه در شرایط 
نابسامان گذشته دارد. علوم سیاسی برای تنظیم روابط قدرت 
پا به عرصه وجود گذاشته است. یافته های تحقیقات در رشته 
علوم سیاسی اگر درست به کار گرفته شود کشور را بسوی 
انکشاف و سامان دهی سوق خواهد داد. از این رو علوم سیاسی 

برای کشور ما یك ضرورت اولیه به حساب می آید.

با فراگیری دانش علوم سیاسی محصالن این رشته توانایی های زیر را کسب می نمایند:
توانایی فعالیت در مدیریت های داخلی کشور مانند پارلمان و سایر ادارات دولتی. 1
توانایی فعالیت در امور بین المللی، وزارتخانه ها، سفارت خانه ها و بخش های کنسولی خارج از کشور. 2
توانایی فعالیت در رسانه های همگانی . 3
توانایی تحلیل کار شناسانه مسایل سیاسی داخلی و خارجی. 4
توانایی مشاوره در مراکز سیاسی مانند احزاب وغیره. 5
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اقتصـــاد
محترم  وزارت  رسمی  مجوز  با   1388 سال  در  اقتصاد  دانشکده 
تحصیالت عالی آغاز به کار نمود. این دانشکده در حال حاضر 
حدود 800 محصل و 35 استاد با درجه تحصیلی دکترا و ماستر 
از دانشگاه های معتبر خارجی دارد. دانشکده اقتصاد دارای دو 
دیپارتمنت اقتصاد تجارتی و اداره تجارت در مقطع لیسانس و دو 
رشته علوم اقتصادی و اقتصاد توسعه در مقطع ماستری می باشد 

که به دو زبان دری و انگلیسی تدریس می شوند.

اهداف
دانشکده اقتصاد با ارائه دانش با کیفیت مبتنی بر بازار کار و تربیت 
نیروی انسانی متحصص و کارآمد جهت پاسخگویی به نیازهای 
مدیریتی و انکشافی جامعه تالش می نماید. این دانشکده از طریق 
فراهم سازی فضای استاندارد آموزشی و تکیه بر تحقیقات کمی، 
تکنالوژی  کارگیری  به  متخصص،  و  مجرب  اساتید  از  استفاده 
نوین و روش های درسی به روز و جلب همکاری نهادهای معتبر 
علمی بین المللی در جهت تحقق این مهم گام بر می دارد. در این 
رستا پیشرفت علمی اساتید و ارتقای ظرفیت کارمندان از اولویت 

های اصلی محسوب می گردد.

مهارت ها وتوانمندی های فارغ التحصیالن:
فارغ التحصیالن رشته اقتصاد تجارتی توانمندی های زیر را کسب 

می نماید:
انجام وظیفه در موسسات و سازمان های دولتی و خصوصی. 1
فعالیت در بازارهای پولی و مالی. 2
مدیریت پروژه های اقتصادی و مدیریت تولید. 3
راه اندازی فعالیت های اقتصادی و تجاری . 4
همکاری با برنامه ریزان و سیاستگذاران اقتصادی. 5

فارغ التحصیالن رشته اداره تجارت توانمندی های زیر را کسب 
می نمایند:

کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای شخصی. 1
تحلیل مسائل مدیریتی و تجاری و ارائه راه حل. 2
اداره شرکت های خصوصی و دولتی. 3
مدیریت بازاریابی و تبلیغات شرکت ها . 4
مدیریت مالی و حسابداری. 5

Political Science

Economics & BBA
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از  بعد  محصالن  تخصص  می توان  کلی  طور  به 
فراغت را در حوزه های ذیل پیش بینی کرد:

توسعه سیستم های کمپیوتری برای اهداف مختلف که از 
آن جمله میتوان به طراحی سیستم برای اتوماتیك کردن 
است که  یادآوری  قابل  اشاره کرد.  اداری  پروسیجر های 
با  پروگرامینگ  مختلف  حوزه های  در  تنها  نه  محصالن 

کالس های  کردن  و سپری 
به  قادر  محصالن  بعالوه  می شوند.  آشنا 

طراحی و دیزاین نیز می شوند. 

مانند  دروسی  گذراندن  با  دانشکده  این  محصالن 
امنیت شبکه  شبکه های کمپیوتری، شبکه های وایرلیس و 
آشنایی  کامپیوتری  شبکه های  پیشرفته  و  اساسی  اصول  با 
پیدا می کنند. قابل ذکر است که کریکولم، مواد درسی و 
امکانات دانشکده در این رشته از جمله بهترین ها در سطح 
افغانستان می باشد. محصالن نه تنها با موضوعات به صورت 
درسناریوهای  نیز  را  آنها  بلکه  می کنند  برخورد  تئوری 

مختلف پیدا کرده که باعث فهم بهتر و عمیق تر می شود.
آکادمی  در  عضویت  با  ساینس  کامپیوتر  دانشکده  ضمناً 
مسابقات  برگزار کننده  تنها  عنوان  به  همچنین  و  سیسکو 
همه  رشد  جهت  گسترده ای  تالش   ACM پروگرامینگ 

جانبه محصالن داشته و دارد. 

به  شروع   1390 سال  از  کاتب  دانشگاه  کمپیوتر ساینس  دانشکده 
جذب محصل در مقطع لیسانس نموده است. این دانشکده دارای دو 

دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی و سافت ویر می باشد.
و  کادر  استاد   40 از  بیش  دارای  دانشکده  این  حاضر  حال  در 
از  ماستری  و  دکترا  مدارک  دارای  موجود  اساتید  می باشد.  مدعو 
جاپان،  ترکیه،  جرمنی،  کانادا،  منجمله  جهان  مختلف  دانشگاه های 
هند و ایران هستند که باعث بوجود آمدن یك برنامه منظم و مطابق 
با درک  است.  افغانستان  شده  بازار کار  و  استانداردهای جهانی  با 
جوانی رشته کمپیوتر ساینس  و فراوانی مطالب و منابع انگلیسی در 
این رشته، زبان رسمی تدریس در دانشکده کمپیوترساینس دانشگاه 
کمپیوتر  علوم  با  تنها  نه  محصالن  بنابراین  می باشد.  انگلیسی  کاتب 
نیز  آنها  انگلیسی  زبان  مهارت های  بلکه  می شوند  آشنا  تکنالوژی  و 
با  اساتید  داشتن  با  ساینس،  کمپیوتر  دانشکده  شد.  خواهد  تقویت 

امکانات آموزشی کافی  برنامه منظم و  استاندارد،  تجربه، کریکولم 
بستری مناسب را برای پرورش نیروی متخصص در زمینه های طراحی 
پردازش تصویر،  دیتابیس،  طراحی  ویب سایت،  طراحی  نرم افزار، 
هوش مصنوعی، برنامه نویسی، نیتورک و توسعه نرم افزارهای مبایل 
فراهم کرده است. بعالوه، با داشتن برنامه های متمرکز زبان انگلیسی، 
نتیجه برای  محصالن برای گذراندن دوره های بین المللی زبان و در 

شرکت در بورسیه های رقابتی آماده خواهند شد.
کالس هایی  کردن  سپری  با  کمپیوتر ساینس،  دانشکده  محصالن 
که ارایه می شود و با استفاده از مواد علمی بین المللی و کریکولکم 
کمپیوتر ساینس  به  مربوط  حوزه های  از  بسیاری  در  روز  به  درسی 
از  بعد  را  کار  بازار  به  پیوستن  برای  الزم  مهارت های  تکنولوژی  و 

فراغت کسب می کنند.

کمپیوتر ساینس

دانشگاه کاتب8

Computer ScienceC, C++, Java,C# 
 Android
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دانشگاه فیض محمد کاتب به منظور ارتقاء  وضعیت صحي جامعه و افزایش کیفیت خدمات معالجوي که از نیازهاي اساسي کشور 
به حساب مي آید، دانشکده طب را در سال 1390 تأسیس نموده است. در دانشکده طب دانشگاه کاتب تمام تالش ها صورت گرفته 
تا آموزش محصالن در باالترین سطح و بر اساس استانداردهاي بین المللي صورت گیرد. بدین منظور از بهترین، مجرب ترین و با 
تجربه ترین اساتید داخل و خارج کشور با سویه علمي دکترا و ماستري استفاده شده است. اعضاي بورد علمي مشورتي دانشکده 
رفرنس هاي  و  تدریس  هاي  روش  مدرن ترین  از  استفاده  مي باشند.  کشور  خارج  و  داخل  از  علمي  برجسته  شخصیت هاي  طب 
بین المللي از بهترین دانشگاه هاي دنیا،  همچنین به کارگیري جدید ترین و مجهزترین وسایل و امکانات البراتواري، کتابخانه، فضاي 
مناسب و امکانات رفاهي عالي تنها بخشي از داشته هاي دانشکده طب مي باشد. امید است که بتوانیم با تربیه اطبای چیره دست و 

خبره براي رفع نیازمندي هاي صحي و تطبیق پالن هاي انکشافی صحي  در کشور عزیزمان افغانستان گامي محکم برداشته باشیم.

طب معالجوی
اهداف

کشور  عالي  تحصیالت  محترم  وزارت  قوانین  و  اصول  مطابق 
از  که  محصالني  سایر  همانند  مي توانند  دانشکده  این  فارغین 
دانشگاه هاي طب دولتي فارغ مي شوند از امتیاز اسناد در دست  
)مؤظف در شفاخانه هاي  معالج  داکتر  عنوان  به  داشته خویش 
شخصي(  خانه هاي  معاینه  و  کلینیك ها  دولتي،   و  خصوصي 
از فراغت مي تواند در رشته هاي مورد  بعد  یا  نمایند و  استفاده 
ادامه  تخصص  فوق  و  تخصص  های  سویه  تا  خویش  عالقه 

تحصیل دهند.

تسهیالت تحصیل: 
دانشکده طب براي سهولت محصالن این رشته در دو شعبه . 1

برچي و مرکز فعالیت مي نماید.
داشتن شفاخانه کدري . 2
فیس مناسب. 3
محیط امن و آرام . 4
کتابخانه مجهز . 5
انترنت تمام وقت . 6

با ظرفیت 60	40 محصل در یك . 7 صنوف درسي تیوری 
فضاي مناسب

صنوف درس عملی با ظرفیت 20	15 نفر تا همه محصالن . 8
بتوانند همزمان به استاد و مواد درسي دسترسي کافي داشته 

باشند.

مدت زمان تحصیل و تعداد کریدیت ها

6 سالدوره مکمل تحصیل

2 سالدوره پاراکلینیك

3 سالدوره کلینیك

1 سالدوره ستاژ

257مجموعه کریدیت

Medicine
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مقطع ماستري

دانشكده انجنيري
دانشکده انجنیری دانشگاه کاتب در سال 1391 در دو شعبه خویش 
شروع به جذب محصل در مقطع لیسانس نموده است. این دانشکده 
دارای دو دیپارتمنت از جمله انجنیری سیول و انجنیری برق می باشد. 

در حال حاضر این دانشکده دارای بیش از 30 استاد کادر و مدعو به سویه 
و  روسیه  هند،  جاپان،  ترکیه،  منجمله  جهان  مختلف  دانشگاه های  از  ماستر  و  دکترا 

ایران است؛ که باعث بوجود آمدن یك برنامه منظم، استاندارد و مطابق با بازار کار جهانی و 
افغانستان شده است.

اهداف
 پرورش نیروهای متخصص در بخش های ذیل: 

طراحی و دیزاین سرک. 1
استراکچرهای فوالدی و آهن کانکریتی. 2
ساختمان های هایدرو تخنیکی. 3
بندهای خاکی و کانکریتی. 4
تونل و دیوار استنادی و غیره فراهم نموده است.. 5

محصالن این دانشکده نه تنها با انجنیری سیول و انجنیری برق آشنا میشوند بلکه مهارت های علمی آن ها نیز تقویت خواهد شد.

Engineering
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دانشكده
علوم سياسي

روابط بین الملل
ویژگي ها

محصالن این رشته در طول تحصیل مضامین تئوري هاي روابط 
بین الملل،  سیاست بین الملل، اقتصاد سیاسي بین الملل، سازمان هاي 
بین الملل، سیاست خارجي  روابط  پژوهش در  بین المللي،  روش 
به  تحصیل  پایان  در  و  مي خوانند  منطقه  سیاست  و  افغانستان 
متخصصاني تبدیل مي شوند که با توجه به مونوگراف و تحقیقي 
که خواهند داشت، مي توانند در یك حوزه مشخص به صورت 
تصمیم گیري  در  همچنین  و  دهند  مشاوره  و  نظر  ارائه  علمي 
را طراحي و  پالیسي ها و سیاست ها  و  باشند  نظر  و  صاحب رأي 

تطبیق کنند.

مهارت ها و فرصت ها
محصالنی که از این دوره ها بهره مند مي شوند با جذب در بازار 
حوزه هاي  در  ارشد  کارشناس  و  مشاور  عنوان  به  مي تواند  کار 
دولتي  تصمیم گیري  مراکز  در  و  بین المللي  و  سیاسي  مختلف 
مانند وزارت خارجه،  سفارت خانه ها و کنسولگري هاي کشور در 
سراسر دنیا مشغول به خدمت شوند و یا در نهادهاي غیر دولتي 
از قبیل مراکز تحقیقاتي،  سازمان هاي بین المللي و ملي و همچنین 
به عنوان پژوهشگر و استاد در دانشگاه ها و مؤسسات تحصیالت 

عالي فعالیت کنند.

منابع کانكور
عبدالعلي 	  بین المللي،   سیاست  و  خارجي  سیاست  اصول 

قوام،  انتشارات سمت
انتشـارات 	  آقـایي،   داود  سیـد  بین المللي،   سازمـان هاي 

نسل نیکان
نقیب زاده،  	  احمد  بین الملل،   روابط  در  دیپلوماسي  تاریخ 

انتشارات قومس
ظهور افغانستان جدید،  گریگوریان،  انتشارات عرفان	 
دکتر 	  بین الملل،   روابط  و  سیاست  علم  در  روش شناسي 

علي رضا سنجابي،  انتشارات قومس
 	 )English for student of Political Science(

انتشارات دانشگاه تهران

شرایط و مدارك الزم براي ثبت نام دوره ماستري:
فراغت از مقطع لیسانس	 
حداقل 65 فیصد بودن اوسط نمرات مقطع لیسانس	 
ولي 	  نیست،  ضروري  بشري  علوم  حوزه  در  رشته  انطباق 

انطباق  فیصد   60 باید  اوال  بودن  رشته  در صورت خالف 
پیش  عنوان  به  را  است که دروسي  الزم  ثانیاً  باشد،   رشته 

نیاز بگذرانند.
اصل و کپي ترانسکرپت و شهادت نامه لیسانس	 
اصل و کپي تذکره	 
4 قطعه عکس	 
پرداخت هزینه ثبت نام	 
موفقیت در امتحان کتبي و مصاحبه علمي	 

امكانات
منابع براي مطالعه و تحقیق به صورت کتابخانه اي و آنالین	 
برخورداري از اساتید با تجربه با مدرک دکترا	 
محیط مناسب براي تحقیق و پژوهش 	 
امکانات مناسب در بخش خدمات انترنیتي	 

تقویم آموزش دوره ماستري
 	 4 طول  در  را  درسي  کریدیت   45 حداکثر  و   40 حداقل 

این  پایان نامه،  موفقانه  دفاع  از  پس  و  میگذرانند  سمستر 
دوره به پایان مي رسد.

14
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دانشكده
علوم اجتماعی

جامعه شناسی
ویژگی ها

اجتماعي،    علوم  فلسفه  چون  درس هایي  رشته  این  محصالن 
علوم  در  پیشرفته  آمار  اجتماعي،   علوم  در  پیشرفته  نظریه هاي 
اجتماعي روش تحقیق کیفي،  سمینار شهري،  جامعه شناسي سیاسي 
افغانستان و دیگر مضمون ها را براي بدست آوردن سند ماستري در 

طول 4 سمستر خواهند خواند.

مهارت ها و فرصت ها
باال بردن سطح تحصیالت تا درجه ماستري،  ما را براي بهتر ساختن 
کیفیت  با  متخصصین  مي رساند. حضور  یاري  و کشورمان  جامعه 
داخلي سبب بي نیازي ما نسبت به مشاوران خارجي و ارتقاي پرستیژ 
از  بعد  جامعه شناسي  ماستري  محصالن  شد.  خواهد  کشورمان 
فراغت از تحصیل مي توانند به عنوان تصمیم ساز و تصمیم گیرنده،  
مشاور در نهاد اجتماعي،  سازمان هاي ملي و فراملي و یا به عنوان 
پژوهش گر، محقق و استاد در دانشگا ه هاي کشور و مراکز تحقیقاتي 

ایفاي وظیفه کنند.

منابع کانكور
چاووشیان، 	  حسن  ترجمه  گیدنز،   جامعه شناسي،  انتوني 

انتشارات ني
ریترز، 	  جورج  معاصر،  دوران  در  شناسي  جامعه  نظریه هاي 

ترجمه محسن ثالثي،  انتشارات علمي
روش تحقیق در علوم اجتماعي،  جلد 1،  ساروخاني،  انتشارات 	 

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
پیمایش در تحقیقات اجتماعي،  دواس،  هوشنگ نایبي	 

دانشكده اقتصــاد
دانشکده اقتصاد دارای دو رشته علوم اقتصادی و اقتصاد توسعه 
در مقطع ماستری می باشد. این دانشکده به عنوان قطب علمی 
تا دانش آموختگان  نماید  اقتصادی کشور، تالش می  علوم 
علم  به  نسبت  تحلیلی  و  تخصصی  دید  یك  ماستری  مقطع 
اقتصاد پیدا نمایند. همچنان، استفاده از منابع درسی معتبر بین 
المللی و آشنایی محصالن با روش تحقیق کمی و نرم افزار 

های اقتصادی از اولویت های دانشکده اقتصاد است. 

مهارت ها و فرصت های فارغ التحصیالن
ایفای وظیفه در سازمان های اقتصادی ملی و بین المللی، 	 

وزارتخانه ها، بانك ها و شرکتهای خصوصی و دولتی
تدریس در دانشگاه ها و موسسات تحصیالت عالی	 
های 	  پروژه  اجرای  و  ریزی  برنامه  سیاستگذاری، 

اقتصادی
ارائه مشاوره به برنامه ریزان و سیاستگذاران اقتصادی	 
تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی و ارائه راهکار	 
انجام تحقیقات علمی و کاربردی در زمینه مسائل اقتصادی	 

منابع کانكور
ریاضي )ریاضیات و کاربرد آن در اقتصاد و بازارگاني،  	 

پورکاظمي، جلد 1 و 2(
آمار )جلد 1 و 2( محمد نوفرستي	 
اقتصاد خرد،  دومینیك سالواتوره	 
اقتصاد کالن،  گري گوري منکیو	 
انگلیسي براي محصلین اقتصاد )از یونت 1 تا یونت 15( 	 

این کتاب در بخش تکثیر دانشگاه موجود است.
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دانشكده حقوق

حقوق بین الملل
ویژگی ها

در این رشته به اصول و قواعد حقوق و تکالیف حاکم بر رفتار و 
اشخاص  همچنین  و  بین المللي  سازمان هاي  و  دولت ها  میان  روابط 
رشته  این  دانشجویان  مي پردازد.  مختلف  زمینه هاي  در  حقیقي 
حقوق  کنسولي،   و  دیپلماتیك  حقوق  با  تحصیلي  مدت  طول  در 
زبان  به  متون حقوقي  بین المللي،  معاهدات  بین المللي،  سازمان هاي 
خارجي،  مسئولیت بین المللي دولت ها،  حقوق بشر دوستانه بین المللي 
آشنا  بین المللي  اختالفات  فصل  و  آمیز حل  مسالمت  و روش هاي 
به  مربوط  مسایل  در  تحصیل  اتمام  از  پس  که  طوري  به  مي شوند 

حقوق بین الملل تخصص پیدا خواهند کرد.

منابع کانكور حقوق بین الملل
بایسته هاي حقوق بین الملل عمومي،  دکتر رضا موسي زاده	 
حقوق بین الملل خصوصي، دکتر نجاد علي الماسي	 
حقوق اساسي افغانستان )جلد اول و دوم( تألیف رامین مشتاقي 	 

افشار، ترجمعه داکتر حسین غالمي،  و ماندانا کنوست راسخ 
 مؤسسه ماکس پالک
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حقوق جزا و جرم شناسي
ویژگي ها

محصالن این رشته، درس هاي چون حقوق جزا،  اصول محاکمات 
عدلي،  طب  جرایم،   علمي  کشف  و  علمي  جزایي،  پولیس 
حقوق  جزا،  فقه  متون  اختصاصي،   جزاي  حقوق  مدني،   مسئولیت 
بردن  باال  براي  را  دیگر مضمون ها  و  بین الملل، جرم شناسي  جزاي 

توانمندي هاي خود خواهند خواند.

توانمندي و فرصت ها و حقوق
جرم شناسي  و  جزا  حقوق  و  بین الملل  حقوق  ماستري  محصالن 
بعد از فراغت از تحصیل مي توانند به عنوان استاد در دانشگاه ها و 
مراکز  در  متخصص  و  مشاور  عنوان  به  عالي  تحصیالت  مؤسسات 
حقوقي کشور مانند څارنوايل، ستره محکمه و وزارت عدلیه جذب 
بازار کار شوند. ماستر حقوق به راحتي مي تواند به نیاز هاي کشور در 
بین المللي و محاکم  بین الملل در سازمان هاي  عرضه مسایل حقوق 
بین المللي و وزارت امور خارجه پاسخ دهد و یا به عنوان وکیل در 

محاکم داخلي و بین المللي دعاوي حقوقي  را به عهده بگیرد.

منابع کانكور حقوق جزا و جرم شناسي
توحید 	  صدر  محمد  تألیف  افغانستان،   عمومي  جزاي  حقوق 

خانه، مؤسسه ماکس پالنك
تشکیالت محاکمات افغانستان، انطباق آن ها با قانون اساسي و 	 

حقوق بین الملل،  تألیف رامین مشتاقي،  مؤسسه ماکس پالنك
برنارد و جفري 	  جرم شناسي نظري، تألیف جرج ولد، توماس 

 2 فصل  سمت،  انتشارات  شجاعي،  علي  ترجمه  اسنپس، 
)ص31( تا فصل 8 )ص145(
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امتيازات و امكانات دانشگاه 
اساتید مجرب با تحصیالت دکترا و ماستری	 
البراتوارهای مجهز	 
کمپیوتر لب و اینترنت پر سرعت	 
کتابخانه غنی و دسترسی به منابع آنالین 	 
اعتبار بین المللی	 
تفــاهم نــامــه هــای همکــاری با دانشگاه های معتبر منطقه 	 

و جهان
مرکز تحقیقات علمی	 
نصاب تحصیلی استاندارد	 
نشرات علمی و دانشجویی	 
بورسیه برای محصالن برتر	 
صنوف درسی مناسب و معیاری	 
شفاخانه کادری	 
دارالترجمه رسمی	 

مرکز مشاوره دانشجویی	 
مرکز مشاوره شغلی و ارتباط با جامعه	 
مرکز خالقیت و نوآوری	 
مرکز آموزش فنی و حرفوی	 
مرکز آموزش زبان های خارجی	 
عضو رسمی آکادمی سیسکو	 
بین المللی 	  امتحانات  مرکز رسمی اخد 

)TOEFL. GRE.ACCA. Pearson(
سیستم آنالین آموزشی	 
انجمن های ورزشی	 
محیط آرام و امن	 
پارکینگ وسیع	 
انجمن های دانشجویی	 

سیرهای تفریحی دسته جمعی و کوهنوردی
سیرهای علمی و تحقیقی
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Educational MoUs:
In order to enhance student experience, improve the quality of education, stimulate and 
facilitate the development of collaborative and mutually beneficial programs which serve 
to enhance the intellectual life and cultural development among students and faculty, and 
to contribute to increased international cooperation Kateb University has signed a number 
of MoUs with some International Universities, Hospitals and organizations. 

They are as follows: 
 	 Yasri University Indonesia 
 	 Tehran University 
 	 Medal East University 
 	 Medanta Hospital 
 	 President University Indonesia 
 	 Institut Francais Afghanistan 
 	 Vancouver TESOL Training Center (VTTC) 
 	 International Student Identity Card Association 
 	 Institute of Technology Development of Canada 
 	 Can Health International 
 	 Pasteur Institute of Iran
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