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 کابل.شهرمحل تولد   . میالدی 1953شمسی مصادف بای ( هجر1331)   تاریخ تولد

 کابلشهر فعلی واصلی  سکونت :

                                                                                                                                       : تحصیالت

 فارغ شدم . (1350) سالدرلیسه عالی غازی  از  دوره مکتب  ـ 

ه ، برعالوه انجام ردیدگبا اخذ دیپلوم لیسانس فارغ حقوق وعلوم سیاسی از پوهنځی ( 1355) سالـ در 

وظایف دولتی ، دربخشهای مختلف ذیل حقوقی به تحصیالت خویش ادامه داده و آموخته های خویش را 

 از طریق تدریس وتحریر کتب ومقاالت درخدمت هموطنان خویش قرار دادم : 

 (1360)درسال  فراگیری کورس کارمندان دولتـ 

 (1361)در سال  فراگیری کورس کریمنالستکـ 

 (1385)درسال   IDLO  راگیری کورس فـ 

 درپوهنحی پولی تخنیک کابل(  1363و1362)های سالدر استاد کورس حقوق اساسی ـ 

 (1389) سالدرارنوالی درمرکز مستقل آموزش حقوقی څاستاد کورس ستاژ ـ 

 (1390) سالدراستاد کورس محکمه عادالنه برای ژورنالستان افغانی ـ 

 (1390الی 1388سال های)دراستاد کرسی حقوق اساسی وحقوق بشر دراکادمی علوم نظامی ـ 



وزارت  ارنوالی،څ،لوی  مشغولیت های اداری مدت سی وپنج سال  درادارات ستره محکمه

 زنان حقوقی وزارت اموریت بانک،مشاور حقوقی کابلمشاوریت  عدلیه،مشاوریت حقوقی شاروالی،

مدت پنج سال درزمان سلطه طالبان بحیث .  اداری عالی مبارزه علیه فسادمشاوریت حقوقی اداره و

 .مرسمی نداشتکدام وظیفه و کارمیکردمشغل شخصی  طوروکیل مدافع 
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 مقاله ها:

مجله عدالت ارگان نشراتی  ارنوالی،څارنوال ارگان نشراتی لوی څه ها مقاله تحقیقی حقوقی درمجله د 

 ،مجله قانونیت ارگان نشراتی اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری ومجله کابل بانک. وزارت عدلیه
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