
 

  حکم هانامه  معرفی

 عتیق هللا رحیمی 

 مرکز حل منازعات تجارتی افغانستانحکم در 

 
 استاد دیپارتمنت حقوق عمومی، پوهنتون کابل            وظیفه:
   متولد: 

 731111120 93+           مبایل:

 702111120 93+  مبایل:

 arahimi.ku@gmail.com   ایمیل:

               ناحیه پانزدهم،شهر کابل                ادرس:

 جواز کار قوای بشری وزارت کار و امور اجتماعی  9003879807  جواز:    

 
 

 تحصیالت
 

 (2018سال ) ٬)پوهنتون کابل( کشور) افغانستان( پوهنتون  ٬(ماستر حقوق )حقوق عمومی، اداره عامه 

 ) (2014سال ) ٬ ) افغانستان(کشور ٬پوهنتون )پوهنتون کابل(  ٬لسانس حقوق )قضاء و حارنوالی 

 (حصول سرتیفیکت برنامه کیوک بوکQuick book) 

  (حصول سرتیفیکت در برنامه اساسات اکونتینگAccounting) 

  (حصول سرتیفیکت در برنامه تفتیش و بررسیAudit and control)  

 حصول سرتیفیکت برنامه گلوال رایتس 
  حصول دیپلوم زبان انگلیسی 
 

 

 شغل فعلی
 

 استاد دیپارتمنت حقوق عمومی، پوهنتون کابل 
 موسسه تحصیالت عالی ملی ،  دریس در پوهنتون های: پوهنتون کابل، پوهنتون پروان، پوهنتون باختر، پوهنتون خانه نور ،ت

 موسسه تحصیالت عالی ادراک، موسسه تحصیالت عالی قلم، موسسه تحصیالت عالی فانوس .
 

 تجربه
 

 

 (مشاور حقوقی و رهنمای حل قضایای تجارتی و مالیاتی در پروژه برایت فیوچرBright Future موسسه حمیده برمکی برای )

 (2012اگست  – 2017( سالیان)HBORLحاکمیت قانون)

 ( موسسه رفاه اجتماعی و ثبات صلح ( ماستر ترینر حقوق بشر و مطالعات صلحPSSWDO(سالیان )2021اگست  -2019) 

 (مشاور حقوقی موسسه تعلیمی و ارتقای ظرفیت افغانستانACDEO(سالیان )2016 – 2014) 

  ماستر ترینر مضامین حقوقیBelink Academy  کشور شاهی هالند 

 ی مراکز ثبت نام و توزیع تذکره الکترونیک ، اداره احصائیه و معلومات مسوول عموم 
 معاون ریاست انسجام و همآهنگی ریاست اجرائیه جمهوری اسالمی افغانستان 
 عضو ریاست تفتیش داخلی  ریاست اجرائیه جمهوری سالمی افغانستان 
  کابلرییس کمیته اعتالی کیفیت دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه 
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  حکم هانامه  معرفی

 تخصص
 

  در حوزه حقوق تجارت افغانستان 
  در حوزه بزنس تکسیشن و بزنس پالیسی 
 در حوزه حقوق مالیاتی  افغانستان 
 اداره عامه ، پالیسی سازی و تحلیل پالیسی عامه 
 

 

 تجربه در حکمیت

  

  رهنمایی و ارائه راه حل های حقوقی غرض حل و فصل قضایا و اختالفات تجارتی جاب سیکر ها و استارت اپ ها در برنامه
Help Desk  برایت فیوچر 

 ( رهنمایی و ارائه راه حل های حقوقی غرض حل و فصل قضایا و اختالفات تجارتی کارآفرینان هاIntrepreneur) در برنامه

Help Desk  برایت فیوچر 

  رهنمایی و ارائه راه حل های حقوقی غرض حل و فصل قضایا و اختالفات تجارتی  تاجران و متشبثان در برنامهHelp Desk  

 برایت فیوچر
  تاجران و متشبثان در   استارت اپ، کارآفرین ها ورهنمایی و ارائه راه حل های حقوقی غرض حل و فصل قضایا  مالیاتی

 برایت فیوچر  Help Deskبرنامه 
 

 

 اثر علمی
 

 کتاب حقوق تجارت افغانستان 
 )سیستم های حاکم اداری) بارویکرد به سیستم اداری افغانستان 
  اداره محلی و نقش آن در تمرکز زدایی اداری 
 )مبانی و اصول رهبری سازمانی )زیر کار 
 )مبانی و اصول رهبری سیاسی )زیرکار 

 


