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استاد پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی؛
تجربه










تدریس در پوهنتون از مدت  9سال بدینسو؛
عضو پارلمان آموزشی جوانان افغانستان2016 ،؛
وکالت دفاع در قضایائی جزایی ،مدنی ،تجارتی و فامیلی بین سالهای  2011و 2013؛
وکیل مدافع و مشاور حقوقی دفتر زنان برای زنان افغان2012-2011 ،
آموزگار ارتقای ظرفیت کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی2011 ،؛
آموزگار بخش آگاهیعامه کمیسیون مستقل انتخابات2010 ،
عضو تیم محمکه تمثیلی پوهنتون البیرونی2009 ،؛ و
اشتراک در محکمه تمثیلی حقوق بین الملل  Philip Jessup International Law Moot Court Competitionدر
واشنگتن دی سی ایاالت متحده امریکا2010 ،
تخصص





علوم سیاسی و روابط بینالملل؛
حقوق؛
وکالت دفاع؛

تجربه در حکمیت


بهصورت رسمی در زمینهی حکمیت تجربه ندارم ولی بصورت حرفوی قضایای مدنی ،جزایی ،تجارتی و فامیلی را از
طریق محاکم و سایر مراجع رسمی و غیر رسمی وکالت و پیشبرده ام.
اثر علمی



نگارش دو جلد کتاب درسی تاریخ اندیشۀهای سیاسی در غرب؛
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نگارش یک جلد کتاب درسی تاریخ اندیشۀهای سیاسی در اسالم (چاپ نشده)؛
کرونا و تاثیر آن بر نظم جهانی :چالشها و تغییرات ( به زبان انگلیسی و نشر در جراید داخلی و بین المللی)؛
نظم موجود جهانی و بررسی تاثیر آن بر نظام های لیبرال دموکراسی و اقتدارگرا؛
مجموعۀ امنیتی منطقه جنوب آسیا و تاثیر آن بر امنیت و ثبات افغانستان؛
بررسی استراتژی دولت ترامپ در قبال افغانستان؛
بررسی پیمان استراتژیک میان افغانستان و امریکا؛
نقش شورای امنیت سازمان ملل در تأمین صلح و ثبات در افغانستان ()2010-1996؛
اهمیت تصمیمگیری در حیات سیاسی یک کشور؛
جوانان و آینده؛

