
 

  حکم هانامه  معرفی

 (روح هللا رحیمی)

 مرکز حل منازعات تجارتی افغانستانحکم در 

 
 کارشناس ارشد حقوقی وزارت مالیه  وظیفه 
 کابل -  متولد: 

 +93731231111  مبایل:

 +93700675696  مبایل:

 rnrahimi@yahoo.com   ایمیل:

 افغانستان-ناحیه چهارم، کابل ٬تایمنی 8سرکت 56خانه نمبر   ادرس:

 مدافع افغانستان یوکالانجمن مستقل  5337٬شماره   جواز:    

 
 

 تحصیالت
 

 (2017سال ) ٬ترکیه کشور ٬کوجاییلی پوهنتون  ٬ماستر حقوق خصوصی 

 (2011سال ) ٬ افغانستان-کابل ٬کاتبپوهنتون  ٬(حقوق )قضا وحارنوالی لسانس 

 (2012سال ) ٬ افغانستان-کابل ٬کابلپوهنتون  ٬(لسانس ادبیات )فارسی دری 
 

 

 شغل فعلی
 

 کارشناس ارشد حقوقی وزارت مالیه 
 ئیس شرکت تجارتی آکامر 

 

 تجربه
 

  ،الی اکنون 2020دسامبر12وزارت مالیه افغانستان ازتاریخ کارشناس ارشد حقوقی هیات نظارت شرکت های دولتی 

  2020الی  2019مشاور حقوقی موسسسه ریت جرمنی درافغانستان از تاریخ اول جنوری 

  1398الی  13۹۷استاد بلمقطع پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون رنا از حوت 

 2018دیسامبر 31الی  2018نوری مشاور ارشد حقوقی موسسه ریت انترنیشنل در افغانستان از اول ج. 

  2018سرپرست موسسه بین المللی ریت انترنیشنل درافغانستان از تاریخ اول جون تا اگست. 

  2017الی اکتوبر  2017سپتامبر 18کارآموز در مرکز حکمیت های استانبول ترکیه از تاریخ. 

  2013سپتامبر  18الی  2011ر کارمند اداری ریاست تعلیمات قضایی ستره محکمه افغانستان اول دسمب. 

 
 

 تخصص
 

 حقوق خصوصی 
  تجارتحقوق 
 حقوق تجارت بین الملل 
 حکمیت های ملی و بین المللی. 
 

 

 تجربه در حکمیت

  

  مرکز حکمیت های استانبول 
  تدریس وتالیف درمورد حکمیت 

 

 اثر علمی
 

  2019سپتامبر  5و 4در نشست حقوقی افغانستان، کابل افغانستان، « حکمیت های بین المللی » ارایه سیمنار علمی . 

  2017می  25درکنگره علمی دانشگاه کوجاییلی ترکیه، « تعارض قوانین افغانستان» ارایه سیمنار علمی  . 
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  حکم هانامه  معرفی

  نشر شده مجله علمی فاکولته حقوق دانشگاه « افغانستان و ترکیهوت و همسانی حکمیت درحقوق تفا» مقاله علمی زیر عنوان
 .2017کوجاییلی ترکیه، تاریخ نشر فبروری 

  بررسی عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی »مقالهWTO  » 2016صبح، تاریخ نشر جنوری  ۸نشرشده روزنامه. 

  2017اصالح، تاریخ نشر جنوری  نشر شده روزنامه« بررسی نهضت های اصالحی صد سال اخیر» مقاله. 
 


