
 

  حکم هانامه  معرفی

 واکمن )صمیم امین(

 مرکز حل منازعات تجارتی افغانستانحکم در 

 

   مشاور ارشد حقوقي  : وظیفه
 هـ ش ۱۳۶۷سال  والیت ننګرهار -  متولد: 

 465 700 787 93+  مبایل:

 225 700 766 93+  مبایل:

 wakmansamimamin@gmail.com   ایمیل:

  افغانستان -کابل  ادرس:

 مدافع افغانستان یوکالانجمن مستقل  1390-1243شماره   جواز:    

 

 

 تحصیالت

 

 ۱۳۹۷سال  ٬واحد کابل -بین المللی المصطفی صپوهنتون  ٬ماستر حقوق 
  و  مطالعات -ګذاری و مطالعات و تحقیقات حقوقی، انستېتیوت قانونګذاریاجرایې در قانون ماستر

 ۱۳۹۸تحقیقات حقوقی وزارت عدلیه سال 
  ۱۳۹۰شرعیات پوهنتون ننګرهار، سال لسانس 
 

 

 شغل فعلی

 

 کارشناس ارشد حقوقي در واحد تسهیل سرمایه ګذاری ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری 
 در انجمن مستقل وکالی مدافع افغانستان وکیل مدافع 
  امریکایی افغانستان، پوهنتون التقوی و پوهنتون ننګرهارتدریس در پوهنتون های 

 

 تجربه

 

  مشارکت عامه و خصوصی وزارت مالیه.مسؤل بخش حقوقی ریاست عمومی 

 ستیتیوت صلح ایاالت متحده امریکا.رئیس پروژه نظارت از پروسه قانونګذاری در ان 

 پروفیسر افتخار در پوهنتون امریکایی افغانستان، پوهنتون التقوی و پوهنتون ننګرهار. 

 رئیس بخش حقوقی در اتاق برطانیه افغانستان و شرکت سهامی بین المللی مه ګروپ. 

 رئیس دفتر انجمن مستقل وکالی مدافع افغانستان در زون جنوب افغانستان. 

 ئیس پروژه ظرفیت سازی وکالی مدافع جدیدرئیس کمیته مبارزه با فساد اداری و ر. 

  برک افغانستاندفتر رئیس بخش حقوقی در. 

 پروژه توانمندی سفارت برطانیه. -رئیس بخش حقوقی و ظرفیت سازی در دفتر حقوق زنان افغان 

 .کوچ برای محصلین پوهنتون ننګرهار در مسابقات محاکم تمثیلی پوهنتون واشنګتن 

 

 تخصص

 

mailto:wakmansamimamin@gmail.com


 

  حکم هانامه  معرفی

 ی بین المللیو آماده ساز هیتهدارای سرتفیکیت  یخصوصعامه و مشارکت متخصص • 
 .یو اقتصاد یقانوناز نګاه  یگذار هیو سرماتی تجار لیو تحل هیتجز •
 .یو نظر حقوق یحقوق زیم ی، بررس یحقوق لیو تحل هی، تجزی، مشاوره حقوق یحقوق سینو شیپ •
 .یو دفاع از قانونگذار پروسه قانونګذاریقانون ، اصالح و  سینو شیپ •
 .تیو تجار ی، خانوادگ جزایی،  ی، مدن یحقوق یدفاع از پرونده ها •

 

 تجربه در حکمیت

  

 ماستر ترینر در بخش میانجیګیری و حکمیت در دفتر چکی، یو اس ای دی 
  قضایای ملی و بین المللی ۲۰حکم در بیشتر از 
  قضایای ملی و بین المللی ۱۰میانجی در بیشتر از 
 

 

 اثر علمی

 

 حکمیت و میانجیګری در دین مبارک اسالم و قوانین نافذه کشور 
 صالحیت سرزمینی از منظر فقه و کود جزایی افغانستان 
 حقوق بندیان در دین مبارک اسالم و قوانین نافذه کشور 
 .مواد درسی در بخش حکمیت و میانجیګری برای دفتر چکي 

 


