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REQUEST FOR QUOTATIONS (RFQ) 

For 

Procurement of Service & Goods 

 
RFQ Number: (RFQ-20-07-008) 

Date of Issue: (13, July, 2020)    

      

The Afghanistan centre at Kabul University has a budget allocation for the purchase of Service 
and is applying some of that allocation for the purchase of Service for which this Request for 

Quotation is issued. 

Your quotation must be delivered to the office of the undersigned ON or BEFORE 28/July/2020 
any quotation received later than the scheduled time will be rejected and returned unopened.  

The envelope containing the quotation must be clearly marked for purchase of 226title books. All 
quotations must be valid for a period of thirty (30) days from the closing date of the Request for 

Quotations. 

The quotation shall be completed and signed by an authorised representative of the Bidder 
(supplier). 

In the case of any arithmetical discrepancy between the Unit Rate and the Total Amount quoted, 
then the Unit Rate shall prevail both for the evaluation of quotations and for the subsequent 

Purchase Order. 

Depending on the final requirement, the quantities shown may increase or decrease by twenty 

five per cent (25%) and this shall be reflected in the Purchase Order. 

There will be no public opening of quotations; the ACKU is not bound to accept the lowest 
quotation and reserves the right to accept or reject any or all the quotations without assigning 

any reason whatsoever. 

The Supplier should sign and stamp in all RFQ pages. 

Signature of official authorised to receive the quotation  

Print name and designation of official 
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List of Requested items for quotation: 

N
O 

Service   Description & Details Unit Quantity Unit 
Rate 

Total 
Amount  

1 Print  226title books for Environment   

لست  عنوان کتاب محیط زیست ۲۲۶

 عنوانین در اخیر ضمیمه گردیده 

Titles   226   

  
 

    

Total amount in 
figure  excluding 
taxes 

  

Total amount in 
words excluding 
taxes 

  

Taxes in figure   

Taxes in Word   

Total amount in figure including 
taxes 

 

Total amount in words including 
taxes 

 

Full legal name  

Complete vendor information 
,including vendors physical 
address,  

  

Date, sign and stamp   

 
Quotes will be evaluated based on the following Evaluation Criteria: 

 

Ability to meet the Description/Scope of Work/Specifications above 

Price and Value 

Acceptable Past Performance 

Other Factors (if 
any): 

Quality of product  
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TERMS AND CONDITIONS FOR THE SERVICE AND 

PAYMENT 
The Terms and Conditions hereinafter may only be varied with the written agreement of the ACKU and no 
terms and conditions put forward at any time by the Bidder shall form any part of the Contract: 

(a) The Supplier shall not be required to submit a performance security. 

(b)  Custom Duties/ Taxes: Our Procurements are Subject to Afghanistan Taxation Law. The supplier 
should be hold on AISA license & accept to pay 2% contract tax MoF, & it should clear that ACKU 
will deduct the mentioned amount from the grand total of supplier invoice and will pay without 
amount to MTO on behalf of the Company. 

(c)   Delivery of good shall be completed within [it will modified in P.O] weeks from the date of issue of the 
Purchase Order, or the signing of the contract (if applicable); 

(d) after completion, the Supplier shall submit the original Invoice to the ACKU; the invoice shall show the 
cost of the Works and Taxes (If applicable) separately; 

(e) Payment of the Invoice shall be arranged by the ACKU, within thirty (30) days, but only against the 
Works actually completed and performed as listed in the Purchase Order. 

(f) Complete payment will be made after satisfactory delivery of goods/services. 

(g) Advance Payment: ACKU not approve advance payment but only on rare cases. 

(h) Currency of Payment: Payment will be made in the currency in which the purchase order is issued. 

(i) Mode of Payment: Bank payment, Cheque’s 

(j) the ACKU may, by written notice sent to the Supplier, terminate the Purchase Order, or Contract if 
applicable, in whole or in part at any time for its convenience: 

(i) if the Bidder fails to perform any or all the works within the time period(s) specified in the Purchase 
Order; or 

(ii) if the Bidder fails to perform any other obligation(s) under the Purchase Order; or 

(iii) if the Bidder, in either of the above circumstances does not cure its failure within a period of three 
(3) calendar days after receipt of a notice of default from the ACKU specifying the nature of the 
default(s); or 

(iv) If the Bidder, in the judgment of the ACKU, has engaged in any corrupt or fraudulent practices in 
competing for or in executing the tasks under this Purchase Order 

EVALUATION METHODOLOGY AND CRITERIA 

EXAMINATION OF QUOTATIONS AND DETERMINATION OF RESPONSIVENESS 
 

Prior to the detailed evaluation of Quotations, the ACKU shall determine whether each Quotation: 
(a) meets the eligibility criteria; 

(b) has been properly signed; 

(c) is substantially responsive to the requirements of the Request for Quotations 
Documents. 
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A substantially responsive Quotation is one which conforms to all the terms, conditions, and 
specifications of the Request for Quotations Documents, without material deviation or 

reservation.  A material deviation or reservation is one: 
(a) which affects in any substantial way the scope, quality, or performance of the Works; 
(b) which limits in any substantial way, inconsistent with the Request for Quotations 

Documents, the ACKU’s rights or the Bidder’s obligations under the Contract; 
(c) Whose rectification would affect unfairly the competitive position of other bidders presenting 

substantially responsive quotations? 
If a Quotation is not substantially responsive, it shall be rejected by the ACKU, and may not 

subsequently be made responsive by correction or withdrawal of the nonconforming deviation or 
reservation. 
No negotiation shall be held with the lowest or any other Bidder (supplier). 

A bidder shall not be required, as a condition for award, to undertake responsibilities not 
stipulated in the Request for Quotations Documents, to have to change its price or otherwise 

modify its Quotation. 
 

CORRECTION OF ERRORS 
Quotations determined to be substantially responsive shall be checked by the ACKU for any 
arithmetic errors.  Errors shall be corrected by the ACKU as follows: 
(a) where there is a discrepancy between the amounts in figures and in words, the amount in 

words shall govern; and 

(b) where there is a discrepancy between the unit rate and the line item total resulting from 

multiplying the unit rate by the quantity, the unit rate as quoted shall govern, unless in the 
opinion of the ACKU there is an obviously gross misplacement of the decimal point in the unit 

rate, in which case the line item total as quoted shall govern, and the unit rate shall be 
corrected. 

The amount stated in the Quotation shall be adjusted by the ACKU in accordance with the above 

procedure for the correction of errors and, with the concurrence of the Bidder, shall be 
considered as binding upon the Bidder. 

 لیست کتاب های محیط زیست

 مجموع
 

ی
نرخ ف
 جلد

تعداد 
 جلد

 شماره  عنوان مولف

یعت زاده  1      1 مبانی زیست شنایس ترمیم محمد عیل شر

ی یس مک کالر 1      2 مدل سازی پاسخ های میکرونی در مواد غذانی  رابی 

 3 بلور ها و کانی ها  ابراهیم حسینی  1    

 4  ح بباتا  زراعن  اصال  بهمن یزدی 1    

 5 آب زیر زمینی و نشت ملتون ادوارد هارد 1    

 6 جنگل شنایس و پرورش جنگل محمد رضا مرونی  1    

 7 بیماری های درختان میوه هسته دار  اکوا زهر 1    

ی    ح کامل مسایل امور مهندیس صنایع غذانی  حمید توکیل پور  1      8 تشر

 9 ی بهسازی در محیط در بال های طبییع رهنما محمد اسحاق  1    

 10 زراعت و اصال ح گیاهان علوفه ای  هادی کرییم  1    
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 11 جلدی  2مقدمه ای بر بربامه ریزی و مدیریت اکوتوریزم  ابدی درام  1    

 12 عملیا  واحد در فرآوری مواد غذانی  آر ارل 1    

 13 ای قارچی گیاهانقارچ شنایس و بیماری ه سید محمود اخو  1    

وس سلمان زاده  1      14 فرهنگ بوین کشاورزی و منابع طبییع  سی 

 رضا دارانی  1    
ی  15 آشنانی با هیی عطر سازی  حسی 

 16 زیست شنایس دوره پیش دانشگایه  سید احمد حسینی  1    

 17 کشاورزی و محیط زیست دیوید چی هن 1    

زاده 1     ده بابک قنیی  18 شییم مواد غذانی  فشر

 19 الیه های زیسن  در محیط فرآوری مواد غذانی  هنس پالس جک 1    

 20 اصول و مبانی زراعت  محمد رضا خواجه پور 1    

ی روشنی  1      21 طراچ سیستم های آبیاری قطره ای  امی 

 22 کشاورزی برای توسعه  هوشنگ ایروانی  1    

 23 مهندیس آب محمد عیل قربانی  1    

 نی ادوم 1    
ی  24 شالوده بوم شنایس یوجی 

 25 ارزیانی اثرا  محیط زیسن   بهمن جباران 1    

 26 آشنانی با فزیک خاک دابیل هیلل 1    

ی کاری  هرمز دیار 1     ی  و سیی
 27 گلهای آپارتمانی

 28 رهنمای جامع و کاربردی کودهای بیولوژیک و آفت کش...  م س و ر 1    

ی  1     ی جنگل شاه محمود فقی   29 اساسا  علم ابدازه گی 

 30 تکامل موجودا  زبده  الهام بوروزی  1    

 در حیوابا  اهیل احمد صالچ 1    
ی
 31 کیفیت و کمیت آب مرصف

اتژی های مدیریت مزرعه کنت اولسن 1      32 اصول و اسی 

ی شنایس زیست محییط فریدون غضبان  1      33  زمی 

 34 جلدی  2مناطق خشک  پرویز کردوانی  1    

 35 مبانی زراعت عمویم  امی  مسعود مظاهری  1    

ی باظر 1      36 پرورش پربدگان مفید  کامبی 

ا  1      37 زغال اخته کاشت، داشت و برداشت  زهره سمی 

 38 آبیاری قطره ای سامول داسور 1    

    1 A.HAMDI  39 شنایس سیستماتیکمروری بر مایه 

ین ساالر منتجیم  1      40 آکواریوم و مایه های آکواریویم آب شی 

 41 طراچ سازه های بتنی ....  روبر  دی ابگو 1    

ی شنایس ساختمانی تکتوبیک اسد ایران پناه 1      42 زمی 

 43 ژومر فولوژی  روژه گد 1    

 44 مبانی خاک ها جان جراد 1    

 45 زیست شنایس یاخته ای  وتلوگل 1    

ی  1      46 مبانی زیست شنایس ابولقاسم امی 

ی  1      محیط زیست مینو دبی 
ی

 47 آلودگ
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 48 راهنمای عمیل آبیاری  غالم رضا زهتابیان 1    

ی روشنی  1      49 اصول اجرانی سیستم های آبیاری بارانی و قطره ای امی 

ی روشنی  1      50 خت سیستم های آبیاری بارانی طراچ و شنا امی 

ی حسینی  1      51 امنیت غذانی  غالم حسی 

 52 بیوتکنولوژی تولیدا  اسید لیال بیگ محمدی  1    

 53 سنجش از دور و سامابه های اطالعا  جغرافیانی  عبدالرسول سلمان 1    

 54 جلدی  3مایه شنایس  مسعود ستاری  1    

 55 کوسیستم های طبییع ا  پرویز کردوانی  1    

 56 فناوری و فرآینده های تولید جلیل ابراهییم باران 1    

ی دافود 1      57 مبانی خاک شنایس هیی

ضا عیل زاده 1      58 رابطه خاک با آب  علی 

ی شنایس اخته ای  کلو  لونی  1      59 زمی 

 60 رهنمای بسازی محیط در بال های طبییع  محمد حصار 1    

ی  1     ی خاک و کودها هاولی  ی  61 حاصلخی 

ی  فرید مر 1      62 منابع زمی 

 63 زیست شنایس سلویل و مولکویل احمد مجد 1    

    1 A.HAMDI  64 2اصول شییم آیل 

 65 اکوسیستم های طبییع  پرویز کردوانی  1    

ی شنایس مخازن کربناته وین آر 1      66 زمی 

 67 شنایس گیایه  زیست مهدی ابوری 1    

 68 میکروبیولوژی مواد غذانی  عیل بارصی  1    

    1 A.HAMDI  69 3رهنمای شییم آیل 

 70 تکنالوژی مواد مولف 1    

 71 اطلس چوب های تجاری جهان آیسوبا طالنی  1    

 72 شالوده حفاظت از محیط زیست  عبدالرسول سلمان 1    

 73 ایصبیولوژی اختص رضا محمدی 1    

 74 اکوسیستم های جنگیل جهان احمد مصدق 1    

 75 فسفر در کشاورزی و محیط زیست محمد کاظم صوری  1    

 76 میکروب شنایس عمویم  صدیقه محرابیان 1    

 77 حقوق کیفری محیط زیست  مصطفی تف  زاده ابصاری  1    

 78 ار بزه کارابهعوامل زیست شناخن  و ژبتییک رفت امی  باستانی  1    

ی الملل محیط زیست سید فضل هللا موسوی 1      79 سی  تحوال  منابع بی 

 های زیست محییط اعظم علم خانی  1    
ی

 80 مسولیت مدنی دولت در قبال آلودگ

 از بوآوری های زیست فناوری  سعید طبیبیان 1    
 
 81 حمایت حقوف

ی الملل محیط زیس ملکم شاو 1      82 تحقوق بی 

 83 ارزشگذاری محیط زیست شهریار محمد رضانی  1    

ی منابع طبییع و محیط زیست سید یوسف اعتمادی  1      84 سی  تحول قوابی 
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 85 حقوق محیط زیست و توسعه پایدار آیدا آریا 1    

ی الملل محیط زیست مصطفی تف  زاده ابصاری  1      86 حقوق بی 

 87 ق کیفری محیط زیست حقو  محمد موسوی مقدم 1    

 88 عوامل زیست شناخن  و ژبتییک رفتار بزه کارابه   1    

ضا ارش پور 1     ی الملیل بقض تعهدا  زیسن  محییط  علی   89 مسولیت بی 

ی الملیل  زینب یوسفی  1      90 تعهدا  زیست محییط بی 

ا محسن پور 1     ی المللشمایه گذاری خارچی و حفاظت از محیط زی سمی   91 ست در حقوق بی 

ی الملل  جوزف ای یس دی منکو 1      92 محیط زیست جهانی و حقوق بی 

ی الملل و توسعه پایدار سبحان طینی  1      93 دیپلمایس محیط زیست و حقوق بی 

 94 مقدمه ای بر سیاست گذاری زیست محییط  محمد مهدی رضوانی فر 1    

 95 هم ترین اسناد کاربردی حقوق محیط زیستمجموعه م عیل بابانی مهر 1    

ی شنایس زیست محییط  متیو آربن پیی   1      96 زمی 

 97 ابدیشه های حقوق محیط زیست عزیز هللا فهییم 1    

ی الملل محیط زیست عیل مسعودی  1      98 حقوق بی 

ی الملیل و محیط زی کریس حقوق بشر  1     ی کنفرانس بی   99 ستمجموعه مقاال  اولی 

 100 حفاظت از محیط زیست در پرتو حقوق بشر دوستابه سبحان طینی  1    

 101 حقوق محیط زیست متون تخصیص  موبا دوان لو 1    

ی الملل حقوق محیط زیست  بیکالس رابینسون 1      102 مبانی حقوق بی 

 103 کتابچه قضانی حقوق محیط زیست  دینا شیلتون 1    

 104 محیط زیست و سیاست اجتمایع  لمایکل کهی 1    

 105 جامعه شنایس محیط زیست  جان هابیگان  1    

ضا بورپور  1      106 ابرژی و محیط زیست در صنعت سیمان علی 

 107 درآمدی بر حقوق محیط زیست و مالکیت فکری  عیل مشهدی  1    

ی المل سبحان طینی  1      108 ل محیط زیست رهیافت های بوین در پرتو حقوق بی 

ی الملل محیط زیست سید عباس پور هاشیم  1      109 درآمدی بر حقوق بی 

ی الملل  محسن مرادیان 1      110 جلدی  2حقوق محیط زیست بی 

ی الملل محیط زیست در کشاکش آرمان حسن موثف   1      111 دیوان بی 

ی الملل محیط زیست مهرداد محمدی  1      112 آینده حقوق بی 

ی الملل  سید احمد رضا دستغیب 1      113 محیط زیست در اسالم و حقوق بی 

 114 فناوری هسته ای و حفاظت از محیط زیست فریبا مهشید پور 1    

 115  21آموزش محیط زیست در قرن  جوی ای پالمر 1    

 116 ترمینولوژی حقوق محیط زیست عیل مشهدی  1    

 117 جلدی  3حقوق محیط زیست  الکسابدر گیس 1    

ی الملل محیط زیست تیمو کاوریاوا 1      118 مقدمه ای بر حقوق بی 

 119 حق بر محیط زیست سالم  عیل مشهدی  1    

 120 علوم زیست محییط  دابیل دیفو  1    

 121 حقوق زیست محیط بشر  جمیع از بویسندگان  1    
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ی المللحمایت از مح سید عیل حسینی  1      122 یط زیست در مخاصما  مسلحابه از بظر حقوق بی 

ی الملیل  محمد صابر انسان دوست 1      حفاظت از محیط زیست در افغانستان در پرتو اسناد بی 
 
 123 بظام حقوف

 124 حقوق کیفری و اخالق زیسن   محمد جعفر ساعد  1    

 125 ریخته حقوق بشر و ریست فناوری ترا  بجمه رزم خواه  1    

 126 اخالق و محیط زیست کاووس سید امام 1    

 127 حقوق محیط زیست برصهللا ستابکزی 1    

 128 حقوق ابرژی و محیط زیست رز ماری لیسی   1    

 129 حقوق بشر و محیط زیست لیندا حجار 1    

 130 بایسته های حقوق محیط زیست کاترین روش 1    

 131 اخالق و محیط زیست مکاووس سید اما 1    

 132 ارزش های زیست محییط جان اونی  1    

زاد 1      133 اساسا  محیط زیست محمد داود شی 

ه رحمانی  1     ر  134 زیست شنایس و آزمایشگاه  منی 

 135 زیست شنایس عمویم برای دانشجویان فرید دخت سید مظفری 1    

 136 یم از محیط زیست در افغانستانبینش عل محم ابراهیم بامیانی  1    

 137 کتاب برتر محیط زیست شیما رصاحن   1    

 138 اسالم و محیط زیست سحر رضایانی  1    

 139 رهیافت بربامه ریزی محیط زیست مبتنی بر حقوق بشر  ضیا الدین المایس  1    

 های محیط زیست غالمرضا بناگر  1    
ی

 140 آلودگ

 141 محیط زیست حمد کوهستانی بثار ا 1    

 142 قلعه حیوابا  جورج ارول 1    

 143 اقتصاد محیط زیست آر.که.تربر 1    

 144 حفاظت محیط زیست سمیع هللا امان  1    

ی  1      145 خشکسایل و مدیریت آن  نشین عصمت فقی 

 روزمره  محمد فاضیل  1    
ی

 146 شهر حمل و بقل و زبدگ

 147 فرهنگ شهرگرانی و بربامه ریزی  ویر مالکوزمخا 1    

 روزمره  مسعود کوثری  1    
ی

 148 شهر رسابه و زبدگ

 149 بظریه اجتمایع و مسله شهری پیی  سویندرز 1    

 و حمل و بقل شهری  رحیم شور 1    
ی

 150 تحلیل و ارزیانی اجتمایع فرهنیک

 151 شهرها و جامعه بانیس کلینوس 1    

 شهر ابراهیم حاجیانی  1    
ی

اتژیک فرهنیک  152 بربامه ریزی و مدیریت اسی 

 153 منظر ذهنی شهر فرابکو بیابچینی  1    

 154 جلدی  2گفتار هانی در حقوق شهری و شهروبدی  محسن اسماعییل  1    

ی کرییم  1      155 حقوق شهروبدی  رامی 

 156 دی تربیت شهروب محسن فرمیهنی فراهانی  1    

 157 مبانی بربامه ریزی شهری  چی گ هراسکا 1    

 158 مدیریت شهری و توسعه  محمد فاضیل  1    
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 159 پشت دریاها شهری است  بعمت هللا فاضیل  1    

 160 مدیریت شهری و رفاه و خدما  اجتمایع  محمد عیل ذکریانی  1    

 161 یم و باور های دینی مدیریت شهری فرهنگ عمو  سعید ماییت فر 1    

 162 مدیریت شهری و اقتصاد و فرهنگ سید جالل موسوی  1    

 163 مبانی و اصول بربامه ریزی شهری  غالم رضا لطیفی  1    

 164 مدیریت شهری و خابواده امید عیل احمدی  1    

  سید جالل موسوی  1    
ی

 165 مدیریت شهری و توسعه فضای فرهنیک

 166 مدیریت شهری و ورزش همگانی  اد حمیدی مهرز  1    

  محمد باقر تاجری  1    
ی

 167 مدیریت شهری و سبک زبدگ

 168 تملک ارایصی توسط شهرداری ها  سید محسن بهشتیان  1    

 شهر  محسن رضانی  1    
ی

 169 الگوی فرهنیک

 170 حقوق رابط شورا و شهرداری  فرهنگ فقیه الریجانی  1    

ی محمد پور زربدی  1      171 برریس سیاست های شهری  حسی 

 172 بربامه ریزی شهر های جدید کرامت هللا زیاری  1    

  بیک استیون سن  1    
ی

 173 شهروبدی فرهنیک

 gis 174آسیب پذیری شهری و  کیومرث حبینی  1    

ی وحدانی بیا 1      175 مسولیت مدنی شهرداری در طر ح تملک محمد امی 

 176 راهنمانی سازمابدیه ترافییک تقاطع ها جلیل شایه  1    

ی عبداللیه  1      177 مشق های قابون شهرداری غالم حسی 

 178 جلدی  3مدیریت شهری  غالمرضا کاظیم اسالمیان 1    

 179 مدیریت شهری از بظریه تا عمل  ماین پیی   1    

 180 بوآوری و حیا  شهری  شادباز عزیزی  1    

 181 شهر خالق طبقه خالق بیمرخ شهر  1    

ی  1      182 شهر دانش محور  حسن اشی 

  استیفن مایلس  1    
ی
 183 شهر های مرصف

 184 بنیان های بظری در مطالعا  شهری  حسن اسماعیل زاده  1    

 شهری  مجتنی یزدانی  1    
ی

 185 کیفیت زبدگ

 186 و همکاری در بوسازی شهری اعتماد  احمد رضا اصغر پور 1    

 و اجتمایع در حوزه شهری  محمد باقر تاج الدین 1    
ی

 187 توسعه فرهنیک

 188 ورزش شهروبدی  مجتنی یزدانی  1    

 189 مدیریت شهری و توسعه دانش شهری  محمد فاضیل  1    

 190 شهر و حقوق شهروبدی  غالمرضا کامیار  1    

 191 سولیت مدنی دولت و شهرداری ها م محمد بافهم 1    

 192 بوسازی و بهسازی شهری  محمد منصور فالمیک  1    

 193 فرهنگ شهر نشینی  منصور مجاب 1    

ی  گیت پوشر  1      194 جلدی  2آب و هوای کره زمی 

 195 مبانی آب و هوا شنایس   1    
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س  1      196 تاثی  متقابل ربگها جوزف الیی

 197 ارزیانی و بربامه ریزی محیط زیست با سامابه ها  جید مخطوم م 1    

وبیک سید رضا عامیل 1      198 روابط عمویم الکی 

  زهرا کاشف 1    
ی

 199 فرهنگ هیی و روابط فرهنیک

ی شنایس و اکتشافا  منابع  مهدی صفری  1      200 بگرش بر زمی 

 201 ابر فضا  میچیو کاکا 1    

 202 حفاظت محیط زیست و بگهداری منابع طبییع  واثق حسینی  محمد  1    

 203 اهمیت منابع ابرژی قابل تجدید در افغانستان  عبدالواسع جایم  1    

 204 آب و هوا شنایس توریسم حسن ذوالفقاری  1    

ی  عبدالرسول مخدیان 1      205 آب از فراز آسمان ها تا اعماق زمی 

 206 احیای مناطق خشک و گرم بیابانی  حف  محمد جعفر یا 1    

ی  1      محیط زیست مینو دبی 
ی

 207 آلودگ

 هوا د چی اسپیندینگ 1    
ی

 208 آلودگ

اده  1     ی ی علی   209 هوا و اقلیم شنایس  امی 

 210 مبانی هوا و اقلیم شنایس  عیل شاه ویل  1    

 211 د خاوري او اوبو ساتنه عبدهللا 1    

 ایونی  1    
ۍ اساسا  عبدالغنی  212 د اوبولو او زهکیسیی

 213 تشخیص و مدیریت آفا  و بیماری های محصوال  ګلخابه ای رضا قادری 1    

 214 بیمار گیایه جلد اول عیل عدالت 1    

 215 مدل سازی محیط زیست دکی  مهدی کالیه 1    

 ایونی  1    
 216 اساسا  آبیاری و زهکیسر  عبدالغنی

ی الملیل محیط زیست  الکسابدر کیس 1      217 رهنمای حقوق بی 

ی الملل محیط زیست دکی  مصطفی تف  زاده ابصاری 1      218 حقوق بی 

 219 حقوق کیفری محیط زیست  دکی  بارص قاسیم 1    

 های زیست محییط اعظم علم خانی  1    
ی

 220 مسولیت مدنی دولت در قبال آلودگ

 هوا مشهدیدکی  عیل  1    
ی

 221 حقوق آلودگ

 222 ترمینولوژی حقوق محیط زیست عیل مشهدی  1    

 223 حفاظت از محیط زیست در افغانستان دوست 1    

 224 محیط زیست و منابع طبییع   1    

 225 کیمیای محیط زیست آب دوکتور حبیب هللا حبیب 1    

 226 اساسا  جنگلداری بثار احمد کوهستانی  1    

  
   قیمت مجموع
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