
 

حکم نامه  معرفی

  ها

 (حاتمدکتر احمد خالد ) 

 مرکز حل منازعات تجارتی افغانستانحکم در 

 رییس فاکولته علوم اجتماعی                 وظیفه 

 ، کنر افغانستان1982  متولد: 

 004 894 788 93+  مبایل:

 hatamkhalid@gmail.com  ایمیل:

  ، لب جر، کابل افغانستان1553، خانه نمبر 3 نمبر کوچه  ادرس:

   جواز:    

 
 

 تحصیالت
 

 ( 2017دکترا در حقوق و شریعات، پوهنتون بین المللی اسالمی، اسالم آباد، پاکستان) 

  ،(2010پوهنتون بین المللی اسالمی، اسالم آباد، پاکستان )ماستر حقوق بین الملل 

  ،(2006پوهنتون بین المللی اسالمی، اسالم آباد، پاکستان )لسانس حقوق و شریعات 
 

 

 شغل فعلی
 

 الی اکنون( 2018م اجتماعی، پوهنتون کاردان، کابل )رییس فاکولته علو 

 الی اکنون( 2018) و نوری حاتم دمات حقوقی و مشورتیخ شریک، شرکت 

 

 تجربه
 

 ( 2016عضو بورد شریعه، بانک اسالمی افغانستان )الی اکنون 

 ( 2018الی  2016وکیل مدافع ارشد، ریا بکر جیلیت افغانستان) 

 ( در فاکولته حقوق، پوهنتون دعوت، کابل )(2017الی  2013استاد یاور )پروفیسور 

 (2013الی  2008پوهنتون بین المللی اسالمی، اسالم آباد، پاکستان )یاور )پروفیسور( در فاکولته حقوق،  استاد 

 ( 2012الی  2010استاد در انستیتوت تحقیقات اسالمی، اسالم آباد) 
 

 تخصص
 

 تجارت حقوق 

 حقوق قرارداد ها و بیع 

 کار و اتحقوق مالی 
 

 تجربه در حکمیت

  

 (2019تراک در برنامه آموزشی حکمیت تجارتی بین المللی در کشور مالدیو )اش 

 (2018) اسریالنکتراک در برنامه آموزشی حکمیت تجارتی بین المللی در کشور اش 

 (2016) کویتتراک در برنامه آموزشی حکمیت تجارتی بین المللی در کشور اش 
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و بیوگرافی اثر علمی  
 

  اپ شده در ژورنال کاردان، فاکولته علوم سیاسی و چ "عودت مهاجرین افغان از پاکستان: تحلیل حقوقی"مقاله تحت عنوان

 2، نشریه 1انسانی، جلد 

  چاپ شده در جماعت اسالمیه هزاره،  "استراتیژی برای انقالب جهانی: بازخوانی تیوری مادودی درباره اصالحات جنگها"مقاله

 2، نشریه 7 جلد

 آموزشی در رابطه به کودکان کار در افغانستان/موسسه بین المللی کار، اصول و حقوق اساسی در محیط کاری  کتابچه راهنما

 2018)اساسی(، جنیوا، آی ایل او، 

 

 


