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 تحصیالت
 

 3131سال  ٬پوهنتون پیام نورایران ٬زا وجرم شناسی(ج)ماستردر 

 3131سال  ٬ افغانستان٬کابلپوهنتون  ٬(اداره وپالیسی عامه)ماستردر 

  3111 سال کابل،پوهنتون  پوهنحی حموق وعلوم سیاسی، رشته لضا و سارنوالی،لسانس  

  
 

 

 شغل فعلی
 

 استاد پوهنتون 
 معاون انجمن مستمل وکالی افغانستان 
 وکیل مدافع 
 ازهر، خورشید، باختر، استمامت"پوهنتون های " البیرونی، دعوت تدریس در ، 
 )تدریس در برنامه مسلکی وکالت و استاد در مرکز آموزشهای حمولی پوهنتون کابل) ستاژ سارنوالی 

 
 

 تجربه
 

مدافع در بخش های جزایی)لواعد متنی و شکلی(، مدنی بخصوص احکام بصفت آموزگار در لسمت ظرفیت سازی مسلکی وکالی  .3

میراث،  مهارت های وکالی مدافع، دفاعیه نویسی و تحریر حمولی در زون مرکز و زون های والیتی)هرات، مزار، کندهار،بلخ، 

 (3131ــــ 3131ننگرهار و کندز( از سال )

 ـــ اکنون( 3113یی و میتودهای وکالت دفاع )استاد در پوهنتونهای دولتی و خصوص در مضامین جزا .2

الی اکنون( و استاد ستاژ وکالت دفاع در مضامین تحلیل کدجزا، رعایت حموق بشر در جریان 3131عضو کمیته تعلیمات از سال) .1

 تعمیب عدلی و اجراآت جزایی  ادامه دارد.

 کالت دفاعپیشبرد ده ها لضایای رایگان برای افراد بی بضاعت در سالها متمادی و .4

ممایسه طرز سلوک وکالی مدافع کشور با طرز سلوک ایاالت نیویاک کشور امریکا، طرزسلوک هندوستان و لواعد بین المللی  .1

 (3131ـــ 3134وکالی مدافع، ترتیب، تنظیم و تدریس ان. )

 «3131ــ  3132»هیت تحریر مجله انجمن مستمل وکالی مدافع در سالهای .6

 
 

 تخصص
 

  سارنوالیلضا و 
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 تجربه در حکمیت

  

 دو سال تجربه حکمیت
 

 اثر علمی
 

 احکام میراث 
  اثبات حك 
 وسایل اثبات در دعوی جزایی 
 رعایت حموق بشر در جریان تعمیب عدلی 
 ( 3111-3121بررسی محاسبات مالیاتی در افغانستان بین سال های) 

 


