
  

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

  

 
 

  
  

  طؤظاريكي ئةكاديمية

  زانكؤي رِاثةرِين دةريدةكات
 
 

  رمور
اإ   .د  

 
 

  

وي مَ  
 .د. ح ر درث

   

  

  دةي راوَران                                           دةي مران     

 ث.د.  ول                      ا           ءث.ى.د. 

  ث.ي.د. ردار  اَ                                   ث.د. ر در

 درا د .ث.ي.د                                                            أ  ث.د. ور 

           ا .د                                   .ث.ى.د  

ا ة زر .د  
  

وي مَ ةدةرير  

   .ي.  در رل



 

 

   

  

  

  

  

  

  
 

  

  ررا  
  

 دأ ر  ررا  

 
ا ر  

    اا   .د                                            

 
  

ا   

  .د. ح ر درا

  

  

           رون                                               اا  

  ا.د.  ول                               ء  ا   ا..د. 

..ردار  ا .د ا                                     در ر .ا.د 

 .د. ور  أا                              د ادر . ا..د

                                        ا .د                      د..ا   .                                                                                               

ا ة زر .د  

  

  

ا ر م  

    ..در رل



  

  رَن  ودموةى َوة
  

١.  رةظط َرظو طد وةيَ نةو ر  رز ،وةودة ارمة  و زام  ؤظ  و

زام و و ما  دةرةوةو موةوةي ر ،َر  َ َ طظر َو ماَوة،ن     

 رةت ماَوة.

٢. .ََمة ري َ  ،رةزا ري ن  نوةَ و 

٣.  وةَ رةظوة.  طو دة نووةز مو ز  

)   ر ار     ٢.٥) دا طلَ َA4 ) ََةر َوةي  اوي ر زي َ امي( .٤

 دةوري رة دةمَيَ.

ذرةي   و َن،  و وَو و        رة َر مت،  )٢٥( نرةي َوةذرةي  .٥

 رة  ي ارةوة  موةمي رة دادةميَ.

َوة رادة ر طظر دةت، دوا وة ك CD          ) وَ  َوةو ٣( َةر .٦

 يةَ  شوةَ ،َيةردةطَ ودي ي زام وةيدمرز:َدة َارةوة ر  

    م َدة وةَ  ةير رةوةي وةَ مومم) ن    ١٦ؤظ زام  ( و

 )  موةرؤك.١٢و (   زامن) ١٤)  راوَ، موممَ وة (١٢ موةرؤك و () ١٤(

  م ريAli-k-Alwand   ردى  و مز  Ali-a- Alwand  .رة مز   

    نوة مومم.َ  َ  

  مز ىوامَ و، ) رى م  َدةArialَو (، ) ىامَ ت و ١٤ رة   (

)١٢ ََ  َلط َ وم  (  موةر ن، وةَان دَم  َومَوداى د

 Harvard َو 

 ) م  نوةَ ن ةرَ وين و (١٦مؤظ  (رديَ.١٤ نزام  (  

  ان و ر و م اَ َيودةم وةَ مز  وةَ ير    وةَوون دةن رردة  م

  )  زامن.١٢)  ؤظ و (١٤( َامى

 .َيودةم وةَ مز  واز  مدوو ز  وةَ ير  

          َوةر وةَ رط يَ.ون دةَ وين و موةر ةوي نوةر وم    ن

 وةرمط  َر ك  َ َوةمى مطرََوة.

      ) ي َ نرةظط  َدرَدةم  كوةَ ر٢٥٠,٠٠٠       وةَرطم ،َ َلط رىد (

 وةمى.

 َ َلط ةرىَ واوى رىزام وةَ ردملَ مط َ.َ ن و رةىوةك ذ ، 

                                              
 

 

  .د. ح ر درث                                                                               

  َى م طظر                                                                                

  



 

 

  ا ه  اث  ا ات

  

 وا  ا  وا  امم  ا  ت   ر  ى و ا اث     ا ه .١

ا رج و دا ،ا  ان   هم   أ  و   .ر  

٢.   ثا   ا و ا. 

٣.  ا   تا ا. 

٤.  نا    ت ء س و (A4)   ر (٥ ,٢)   افطا را . 

٥.  أن  وز د ت ا  (٢٥) ، ا  راول و ات  اوا  اى،  واون  و ا  ر 

ا  أ. 

٦.  ث (٣) ا ر  ص اوا وما (CD)  ا ر  ،ا  و  ا   

 ض ر ا ،ا ث وا  مو و:  

  ان ا  ا ا ،ون او ا  ( ١٦ )  ،مم( ١٤ ) و ا  ا.  

 نع وم ا Ali-k-alwand  دو ا  - Ali-a Alwand  ا.   

 .ما وا   

 ثا ن ا  ن  ا  عم  ا   (Arial )  ( ١٤ ) و  ا  و ا   (١٢)  

 صا  ك   و م  رن او  درا   . Harvard 

 ا ن أو ان ا  ( ١٦ ) تمم ( ١٤ ) و  ىن  ،او    ا    و ا 

  ف ت و و ا  (١٤) تمم (١٢) . 

 و  ا  ا ا  ا. 

 در وا  ا ا-   ا  -  ان ا  ى اا. 

 )  نا ٢٥٠,٠٠٠.   ،ا  رد ( 

 ل اار .وما وا ا ر ت ا 

  

  

 

  در ر ح .د.ا                                                             

                                                               ا ا 

  

                                                                                                                                               

  



 

  

  

  ذرةدا 
 

  زم ردى
  

 

١.     ، ، ا (ممَوةو دادم  انَم  ردى  ى مر

  ى )

  دن        ث.ى.د.دظ.دزا  

٩ 

٢.    َ   ريط موازة ةمةرو رووةي رمَ  

  (َارةي )ي  َما 

 ا  .          اا  وتر .د  

٤١ 

٣.  و دةوة انَم  وازى ى ر ردارردار و م رودؤاَ  

أ ا  د .د  

٦٧ 

  َازى و ةت  زاى ةر .٤

 وف مَر . 

١٠٧ 

 ء  َارةوة َ م ردى   رة ،راورددن و       .٥

واممو ز روةردة َممم  

ا ر ن .ى.       ا ران .ى.  

١٢٧ 

٦.   رة روةردةى  رامَ ى  مو ون وم  

) مَ  ٢٠١٥-٢٠١٤( مَ ىزام رامَ  ام وةَ  

  ر ا ح

١٤٩ 

٧. وم  ووداوةر  رداو  دةو م )ز)٧٥٠-٦٦١ك/١٣٢-٤١  

  ان زاد مةرث.ي.د. 

١٨٣ 

٨. م وطن داوودرد َر  ر انءَ مد وامَ 

  ا شَ .د  

٢٠٩ 

٩.  م اوَ و و ىَو و درو زةوى و مَرووة      وان ىوم 

    ىطَر٢٠١٤ 

        ل .ث.د     .د.           د    

  

٢٢٩ 



 

 

  

 رمي ر رة اروةم مي اردم رم ردن .١٠

  ٢٠١٣   وةااري ط ،دام )دا  ياط  كوةَ(  

     ا.ث.د     ر ر ي ا.           د ي. 

٢٤٣ 

١١.   زةرام زارى ممم ون ودا  اط وةدم

امرى ر 

 .ي.               نو  .ي.د  ار  

٢٦٧ 

١٢. ررة را رير     اندام ومر دا  ن  َ زاي     ورط

 ٢٠٠٩-١٩٥٧وةي 

  ن ي.  

٣٠٩ 

١٣.  مَر دزَي رى موزا وى مماطر ووىر(GIS) 

 نو  .ي.  

٣٣٩ 

  

  

  

  

  

  

رة مز –  ا   
  

 

١. ا و مما ون اما ة ات اا  

ا  س طا ..         درا ندر ..  

٣٧٩ 

   ااريء  ت م اورة  ااق .٢

  ا  

٣٩٣ 

٣.    أ  ر ا رواة  

 ن  إا أ..د.

٤١٩ 

  ا ا وا ذ إت اأة ا  م اة، .٤

 ن د.                د. س 

٤٥١ 

٥. ا ا   دة وإا 

 أ  ء ا .د  

٤٦٣ 



 

  

  

 ا و دور  ااق ا ااك  .٦

  رش در 

٤٧٥ 

٧. ردوا ا   ه دراو ظ أا ر د  

  و . .             در ام . .أ  

٤٨٩ 

٨.   ه ا وخ  ه ا ا ا)  ١٢٢٨-١١٨٢ه/ ٦٢٦-٥٧٨(  

 داروا ا   درا 

 د.  اد در

٥٢٧  

٩. )  وون ا نا  دار ن أا ٦٨٣-٦٨١ /١٢٨٤-١٢٨٢(  

  ن.د                  ند.م 

٥٤٥  

١٠.   ر اا اناا  م 

  ا وةد. 

٥٦٣  

 از اا ل ا  ردن ااق .١١

 ..         رأ.د. ادط  ا 

٥٨٧  

١٢. ا ا   درا ..و ا ا 

 ت  .د                      .د..أ 

٦٠٧  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  ) رةاوى ذمروارى (١٥٢٤ (٨/٩/٢٠١٣(   ،وةى زامَ و مَ ى وةزارة    

 دراوة. ) زامى رار )رى دةرامم طظرى 

  راى ررى زامظرة ( –ط٨ذ ( (َ)  ) ٢٠١٦( 

  َ ران : ر اد  

   نو  .ي. : وةوةم اد  


