
  

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

  

 
 

  
  

  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 مارة  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   ن،  و وَو و  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

  ة رَ دة:َرزدموةي ي زام ودي َةردةطيَ، َوةش َ ةي ارةو

    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  ز  ردى  و م Ali-a- Alwand  .رة مز   

    نوة مومم.َ  َ  

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

ى دَوم َ مَان دَةن، و روةم (   مو َ طلَ  ََ ودا١٢(

 Harvard َو 

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

  ردةان و ر و م اَ َيودةم وةَ مز  وةَ ير    وةَوون دةن ر  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.

 و ،َ َلط ةرىَ واوى رىزام وةَ ردملَ مط َ.َ ن و رةىةك 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  را  ت  اولواوا  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 ( 

 تل اار  .وما وا ا ر ا 

  

  

 

  در ر ح .د.ا                                                             

                                                               ا ا 

  

                                                                                                                                               

  



 

  

  

  ذرةدا 
 

  زم ردى
  

 

    مَان (طران) و (ب) دا .١

  ث.ى.د.             دَ أ  ث.د.

١١ 

٢. ذ مةمةر  َودال   ي وم 

  . ر         .ي.ا د ادث.ي.

٢٧ 

  وموةى وا ة  ووة ن و .٣

  د. َون ن د ث.ى.

٥٥ 

  و رة  رى ردا .٤

 ة وذ .د 

٧٣ 

٥. ط) ؤ  ةمرى رةش) داطر   

   .ي.  

٨٣ 

 رةم مرى ى َ َس دا .٦

     .د

١٠٣ 

َوة ذى   - َى   وةرزام رد  دا    .٧

 وةرز 

ا ا َر .ى.  

١٢١ 

  َوة رَ - ى ذن م م ردما .٨

ر أ  ى.            رزم  ى.   

١٤٧ 

٩. ؤذمر  ذن رد ام      آ وم مرد ىؤذمردوو ر انَم  َراورد)

  و ) دا

ا  ل ا ان .ى .  

١٧٣ 

١٠. ار ر وةروَك وو م واtruth conditional   meaning and proposition 

ا ا  د  

  

١٨٧ 



 

 

١١. مَ ارىد ما رىء  (وم َدزى روةردةى )  

       وانَ .ى.       لر ال ار .  

٢٣١ 

١٢.   ةَ ىرطو مرر رو ،   ممَ  ام وةَ

مَ رى  ن ارامَ  

  .ى. ن د           َ.ى. را د َن

٢٤٧ 

١٣.    م م و رة ىَط ودةر مدؤزة وةىامَ   ىَط  

  ( َوةَ وارى ) رةن

  ا رنرور 

٢٨٥ 

١٤. ( دا ) ىَ رى مة زاموةمو م  و 

ن أ ار             ن .ث.ى.د  

٣٠٩ 

١٥.  ر ي اا  َ  رد زام ؤر يا ا  

  ة .د.              ا  .ث. ي. د  

٣٢٩ 

١٦. ن ( رووةَى زَ- - را ورةم ن) و -   وةَ

ر  ووَ 

ا  ران ا.ث.ى.د  

٣٥٥ 

  َوو وةَ ١٩٥٦ – ١٩٥١رةى َوو  -َاق  –ر دا رد  .١٧

  ر د د .د

٣٩٧ 

  )١٩٧٥_َ١٩٦١ةمى اء رد ردة ر ل دا ( .١٨

  د روق           ح    

٤٢٣  

١٩.  واىرؤذ  ردى وةم  موام  انرووم ن رؤ١٩٣٨-١٩٢٥رد 

ر  و ي .  

٤٤٧ 

رد  ردة وةزارةَ   اق و وووةى رزطرازى  مَان  رَوى .٢٠

  )١٩٦٦ زةام ٢٩(دا  )زاز وةن(

   .ي .  

  

  

٤٦٥  



 

  

٢١.     م ررا  مماطر َ  اوم دووة ١٩٩١-١٩٩٠   وةَ)

 وو (  

 ى.زام.رط ا  

٤٨٥ 

وةرَم زةوى و دروَى و و َاو مو و مى رؤ رَطى      .٢٢

مَ  

  دث.د. ل       .ي.  ون       .ي.  مرى 

٥٠٩ 

٢٣.  ىطَر و مى دارَ  اط وةدم  

      زا .ث.د     ود .ي.     ي. .   و  

٥٣١ 

ررى رةطزةم وووا ر وةرَم زةوى  طَام لَ موى   .٢٤

 ىطَر وان  

.ل ث.د       .ي.    نو       ود .ي.  

٥٦١ 

٢٥. ممم ومدا  م  نرة  ري    مَر   

رن زاماط  

    رؤ .د

٥٧٧ 

  َوةك  طاي دامان - ن  زاي رام  طمم .٢٦

  د.ا  ل

٥٩٥ 

  دموةى طا رَم زةوى  موي وزا  رى دزآ .٢٧

  .ى. رر  ر  .ى. ان      .ى.ار  د    

٦٢٣ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 مزرة –  ا   
  

 

١. ا ا  دةوف  اا أ 

  زاما   اد .د..ل      أر ر ان ..  

٦٥٧ 

٢. ان ام  ء ادا  

 .ر   ا       زاما   اد .د  

٦٧٧ 

٣. ا ا  يا ااوا ا  مما و -  درا  

 ..ردار    

٦٩٩ 

٤. ما  ارس  ا ا - ا راارس ا  ام درا  

  .د.ان ر ءا      أ   ذالَ.د.   أ..د.ة  ج  

٧١٩ 

درا  راء   -    اداء اظ ور ت ااط اد .٥

ما  نرد ف  ظ 

  د . ظ ج رف

٧٤٣  

 ا اة   ارف ا   ار اة  ردن ااق .٦

ات اوا ف د – ) ة مع ا٢٠١٤-٢٠٠٧درا (  

  . ا ا در

٧٦٥ 

٧. وا اطا  ونوا ا  تة   آا وا  ا -     رؤ

  إ ع

 .درا  ا        را  .أ.د  

٧٨٣ 

٨. ء وانارد  ة ا ا "ة او " ذ اده   

  .      ن لر   ل .أ . د 

٨٠٣ 

  ورأ   ا امن اطريا   ا وف  .٩

  ان ل  وف

٨٣٧ 

١٠. ت ار اأزد  ددور اد ا   -  ل ا دس واا ما

دا  وا ما  

  أ..د. د  ش

  

٨٧١ 



 

  

١١.  ف ا ا ل ا بط  ا  رم–   

   ى         ر زد. اري ام .  

٨٩٥  

 )  درا ر ١٨٤٨ ١٨٠٥( إن        ا اياا ا .١٢

  د. دارا أ  

٩٠٧ 

ا م د اارات ام        ا ا رض را  ء ة      .١٣

) رااMicrolies(  

  .اوي      أ.دس ا   .ح أ.د      فا مة  

٩٢٥ 

١٤.  ء  ت اا  خا أ  

 ..        ل أ.د. أزاد      ا م أ.د. أأ    

٩٤٣ 

١٥.   ا ا (نا ا  درا)      

.أ          ان ط .د..أ دق ا .د.  

٩٨١ 

  م ان ا ض وادي ان .١٦

   .أ.د         ار م ا ..  

١٠١٣ 

١٧.           ل ا  را موا ر ا ض م   ا اا 

اا (ررو درا)  

   ا   .أ..د

١٠٤١ 

١٨.  ما   ات ا 

   أ اند. 

١٠٦٣  

 أ ظة ا  امج ا ارا  ء ر .١٩

   .  . ارا داود س

١٠٨٣ 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

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

 دراوة. ) زامى رار )رى دةرامم طظرى 

  راى ررى زامظرة ( –ط٩ذ ( (َ) ) مم ٢٠١٦( 

  َ ران : ر اد  

   نو  .ي. : وةوةم اد 

  


