
 اؿًاء كرة يكرثح لـى انهغح انكغصٚح

 ػضص انُـز

 

عدد 
الصفحا
 ت

 ت اسم المؤلف اسم الكتاب

 1 احمد تاقانة باباتاهٌرى هةمةدانً         71 1

ٌَذوي ئة دة بً كوردى 501 3  2 مارف خةزنةدار.د م

ثة ٌد ابوونى رةخة نة ى ئةدةبى لة  120 1
 شٌعرى كالسٌكى

 3 عبدهللا ٌاسٌن

 4 صادق العبودى لٌلى وشجرةالجوز 136 2

منداالن جطة رطو شة كان 120 1 ََ  5 (كاكةى فةالح)حمة حمة امٌن شٌعربَو

 6 ػثضانشانك ػالءانضٍٚ ناودارانى كورد 255 4

 7 مةرٌوان هةلَةبجةٌى  جوانٌم لة ثشت دةرطاوة 71 4

توو دٌوانً حاجً قادري كؤي 268 1 ٌَ ٌَرش ب  8 ه

 9 هةذار موكرٌانً ٌةك لة ثة نا خالَ وسٌفرى بَى بِرانةوة 32 1

ٌَن شوٌم 122 1  10 داٌكا دالٌاٌىَ  خةون

 11 محمد عبدالكرٌم المدرس  دٌوانى بَى كةس  238 1

 12 اكرم عنبى  مةحرةمى راز 418 4

ٌَذةى كوردى 840 2 ٌَذوى و  13 صدٌق بَورةكةٌى م

 14 دلَشاد مة رٌوانى كَوبةرهةم  440 1

ٌَذوي ئةدبً كوردي 588 1  15 مارف خزنةدار.د م

 16 شعبان مزوري.د سترانٌت كاوٌس ئااغاي 40 1

 17 فرٌدون عبدول البرزنجً دٌوان فرٌدون عبدول 235 3

 18 فازل مجٌد.د سروشت لة شوي كؤران 195 1

ًٌَ بانطً زانٌاري 447 1 ٌَن محمود هةلبجة  19 بانكً حس

 20 مامؤستا هةذار شةرفنامة 559 5

ٌَخ رزاي تالةبانً  446 1  21 حكمان التالبانً.د ش

 22 مٌرزا عبد الرحٌم سابالَخً دٌوانً وفاًٌ 227 1

 23 محمد امٌن ثٌنجَونً  رَوح وهة وروبةفر 320 2

ٌَركردن لة ئةدةبى كوردىدا         207 2  24 ئةحمةدقة رةنى         شٌعرى ف

 25 محمد امٌن الهورامً طولَزاري هةورامان 454 2

كؤلَنةوةٌةك لة شوي نالى دا 216 3 ٌَ عبد اللة خدر مولود.د ل  26 

 27 لجنة وزارة التربٌة     ئاوازى نةو بة هار 140 1

ٌَكة لة ضوارٌنة كانً بابا  72 4 طة نجٌنة بة ش
 تا هٌرى خة ٌام

 28 دلَزار

 29 كوردستان موكرٌانى /د دٌوانى ئة سٌرى  296 1

ٌَردو زةرٌا 153 1  30 شكر مستة فا  ثٌرة م

 31 قادر فةتاحً فازي طةنجٌنة بةٌتً كوردي 687 1

 32 سة الم ناو خؤش زمانة وانً 550 1



 33 مصطفى سٌد مصطفى ثاٌةًٌ وفاًٌ 424 1

 34 عابد سراج الدٌن.د طة وهةر 224 1

 35 مالخدري ئةحمدي شاوٌسً دٌوانً نالً 751 1

 36 مةسعود مةحمةد دةستة ودامانً نالً 239 4

 37 محمد امٌن دوسطً دٌوانا مةالًٌَ جةزٌري 1872 4

ئةي بةندةري دؤست ئةي كةشتً       163 3
 دوذمن

 38 بختٌار علً

 39 عثمان رحمانالحاج  حة ٌرانً سةردةم 96 2

هةلَذاردة تة شٌعرةكانً عبد الوهاب  87 1
 البٌاتً

 40 عبدول حسٌن

 41 عبد الخالق عال الدٌن مةالي طةورة زانا وئةدٌب وشاعٌر 184 3

 42 اسماعٌل ابراهٌم سعٌد شٌعرة بالونةكراوةكانً ئةسٌري 176 1

 43 سٌد عبد الرحٌم مةعوم دٌوانً مةولوي 382 1

 44 ئةحمةد زةردةشت طولَزاري سروود 192 1

 45 محمةد بكر. د ثةخشانة شٌعري كوردي 120 3

 46 ئةحمةدي هةردي رازي تةنٌاًٌ 99 4

ٌَخ نورٌسالح 79 1  47 ئازاد عبد الواحد دٌوانً ش

ٌَن خةٌام 94 1  48 كامٌران عالً بدر خان.د ضوارٌن

 49 شعبان مزوري . د خةم وذان 31 1

 50 فؤاد حسٌن احمد.د ئافرت لة هونراوةي كوردي  1

 51 حمة سعٌد حسن  تافطةٌةك لةزٌو 208 2

 52 اسماعٌل بادى حةٌرانوك 115 2

ٌَت هةالوستى 92 1  53 سة لواطولى خةون

 54 فرهادثٌربالَ /د عبدالرحٌم هةكارى 192 1

 55 زاهٌررَوذبةٌانى شٌعرٌةت لة دةرةوةى شٌعر 175 1

 56 عومةر نةذاد بة زانٌن رَى دةزانٌن 284 1

ٌَكى  1347 1 ٌَكى هةورامان وسةردان سةربورد
لَة ٌَ  تةو

 57 عبدالرزاق عبدالرحمان

 58 فؤاد رشٌد/د دةقى ئةدةبى 134 1

 59 عزالدٌن مستةفا رةسول/د ئوستاد 190 1

ٌَكستى ئةدةبى كوردى 197 1  60 نةجاتى عةبدوالَ  ت

 61 ئٌنجٌلى لَوقا كوردى ئٌنطلٌزى 185 2

ٌَذوى ئةدةبىكوردى 460 2  62 معروف خةزنةدار/د م

تى تازة 310 4 ٌَ  63 سدٌق سالح رفٌق سالح دةنطى ط

 64 شكرٌة رسول /د ئة دةبى كوردى وهونةرةكانى ئة دةب 266 2

ٌَكى 428 1  تر بَوطرتنى مةوداكانى هةولَدان
 دىشٌعرةكانى وسةرجةم 

 65 جالل البرزنجى

ٌَرد 622 2  66 مستةفا سالح كة رٌم فائق هوشٌار ثةندةكانى ثٌرةم

 67 حمٌد عزٌز/ترجمة/هةوراس  هونةرى شٌعر 55 1



ٌَو 88 3  68 مكرم رشٌد تالَةبانى  ئة فسانةى س

 69 فواد مجٌد مٌسرى  شٌعرو فلسفة  100 2

 70 كامٌل جمٌل  زةخم دلَ  78 1

ٌَت فولكورى كور  64 1 هةند ة ك ذئةستران
ٌَنى ٌَت سوظٌ  د

 71 شعبان مزوري.د

ٌَك بوو هةلَبةست 245 1  72 عبد الرزاق بٌمار رؤذن

ٌَوةكانً تؤ 136 1 ٌَستان بؤ ل  73 بةناز كو

 74 دانا عسكر لة مٌحرابى سى شةممة رؤرمانسٌةكان 68 1

نةى دةروون 72 1 ٌَ  75 محمد بدري ئاو

 76 دَلشاد  ئٌرؤسكىَ  215 1

 77 عبد اللة عباس كؤكردنةوة وٌنةي  71 1

 78 محمد مال كرٌم  حاجً قادري كؤري 137 1

 79 محمد صالح البرزنجً دٌوانً خادم 60 1

ابراهٌم احمد.د مةحو نامة 183 1  80 

ًَ جامةي كوردي 95 1  81 حمة صالح فرهادي سؤزي غةرٌبً وس

 82 محمد علً القرداغً دةقنامة 368 1

سةرجةمً بةرهةمً حوسٌن حوزنً  621 5
 موكرٌانً

كوردستان موكرٌانً.د  83 

كوردستان موكرٌانً.د زار كرمانجً 524 1  84 

د 423 1 ٌَ د ئاشنا ثٌرة م ٌَ  85 ئوم

مظفرٌة بةزمانً كورديتحفةي  558 1 ٌَمن موكرٌانً   86 ه

كَولٌَنةوةك دةربارةي وٌزةي كة  132 1 ٌَ ضةند ل
 لةبور

 87 شعبان مزوري 

 88 زٌرةك سالح دةرباري خةم 194 1

فةرهةنطً سؤفٌانةي دٌوانً جزٌري  359 1
 ومةولوي

ابراهٌم احمد شوان.د  89 

1 110
5 

 90 عال ْ الدٌن السجادي رشتتةي مرواري

ٌَوئاٌن  216 1 نةوةٌةك لةش ٌَ ٌَكول ٌَطةل  ري وستؤف
  نالًوفةلسفةٌةكانً

عبد اللة خدر مولود.د  91 

 92 محمد  دٌوانً نالً 747 1

6 323
8 

 ًَ  93 مٌرزا عبد الرحٌم سابالَخً  دٌوانً وفاٌ

(حمة بَور)محمد مصتفى  دٌوانً كوردي 616 2  94 

 95 زٌاد محمد امٌن دٌوانً علً بةردةشانً 279 1

 96 هردوٌل كاكائً دٌوانً مٌرزا خلٌل منوري 583 1

 97 مامؤستا جةعفةر رٌبوارحمة توفٌق طوران تة ٌادةوةرٌهاو ضةرخةكانٌدا 576 3

 98 رفٌق حلمٌة شعر وادبٌاتً كوردي 208 1



ٌَكةس دا955 333 1  99 شٌرازد هةٌنً  دقٌقة لة طةلَ شٌركَو ب

 100 كمال غمبار عبد اللة طؤران 320 2

ٌَالَخان 263 1  101 ئةسعةد سٌراج  دٌن النقشبندي ئاهووي ئ

 102 محمد بدري كة خم ئةدو َي طولَ ئة رويَ  223 1

ٌَزان نورى ثٌاسةٌةك ابة كوجة كانً قةدةردا 70 1  103 ئاو

نة تةواو  71 1 ٌَ نةوةي و ٌَ كوكردنةوةى و
 بووةكان

 104 عبد اللة عباس 

 105 مةرٌوان هةلَةبجةًٌ  ِرةنطة كالبووةوةكانً دونٌا 91 5

ٌَكً زاراوة سازي كوردي 320 1  106 جمال عبدول بةركولَ

 107 فةرهاد ثٌربالَ  خةونناوة 96 1

نةوةٌةك لةشٌعري حةمةوي 222 1 ٌَ كول ٌَ عبد اللة خدر مولود.د ل  108 

ٌَسك 109 1 ذنةي فةم ٌَ  109 عباس مجٌد داودي ر

لَخانً زادة زةمزةمةي زوالَلَ  622 1 ٌَ  110 سوارةي ئ

 111 شاكر فتاح ثٌاوي ضارة نووس 142 1

 112 شٌخ رةزاي تالَبانً  سةرجةمً شٌعرة هةجوةكانً 214 1

 113 ئةحة نؤكة     دٌوة خانً ئةحة نَوكة  174 3

 114 عةزٌز طةردي  دٌوانً عاصً  1

1 100
0 

فةرهةنطً دٌوانً شاعٌران 
(نالً،سالم،كردي)  

محمد نوري عارف.د  115 

 116 مةحمود زٌوةر دٌوانً زٌوةر 399 3

كةشكَولًَ مامة شوانةي طةالَلَةي  591 1
 ثوختة وثاك نةوس

 117 مامة شوانة 

ٌَذووي ئةدةبً كوردي 706 1  118 عاْل الدٌن السجادي م

هةلَبةست / ناوضةوان  47 1  119 عبد الرزاق بٌمار 

 120 عبد الرزاق بٌمار خَؤٌندنةوةٌةكً تازة هةلَبةستً كوردي 226 2

ٌَر هاشمً مةوالنا خالٌد وترٌقةتً نةقشبندي  204 1  121 سٌد تاه

تةوة  292 5 ٌَ لَة كالَ بب ٌَ  122 رةنج سنطاوي مةه

 123 احمد علً محمود شةهٌد 43 1

3 113 كَوي بةرهةمة شٌعرةكان/براٌم ئةحمةد   124 عمر معروف البرزنجً 

 125 ئةلند مزوري فةرٌبً 197 1

ٌَخ سالم      : و ضوارٌنةكانى خةٌام 229 1 ش  126 

 127  فاتح فرجلطٌف مٌرزا خلٌل منوةر 144 1

نةبةز مةجٌد ئةمٌن. د ٌاقووتً حةمةوي  76 1  128 

 129 جلٌل جلٌل زارطوتنا كوردا 403 1

ٌَك شٌخ رةزاي تالَةبانً 251 2 نووسً ضةند نووسةر ٌَ  130 لة ث

ٌَخ رةزاي تالَةبانً 267 2  131 ئةحمةد تاقانة  ش

 132 اسكندر زرار هةناسةٌةكً دواي مردن 61 4



نووسٌن وبةخشانو /طؤران  173 1
ٌَراواكانً  ورط

 133 اومٌد اشنا

جوتٌار/كورتة ضٌرؤك  39 1 شعبان مزوري.د   134 

 135 انورقادر محمد زرٌان  ناٌةلَةو زنار 168 1

شعبان مزٌري.د ئةو ضٌرؤكا دوما هٌكاوَي نةدٌار 40 1  136 

 لة هَونراوةي فولكلؤري هةلَبذاردةٌة 109 1
 كوردي ناوضةي طةرمٌان

هردوٌك كاكةًٌ عبد اللتٌف عبد المجٌد 
 طلً 

137 

لٌرٌكاي شاعٌري طةورةي كورد  283 1
(مةولةوي)  

 138 انور قادر محمد

ٌَت من 16 1 شعبان مزوري. د ثاشماٌ  139 

 140 مةرٌوان عومةر دةولةت قدري جان  ذٌان وبةرهةمً  246 1

ٌَكردنةوةو  191 3 نماٌش وعبد اللة طؤران نو
 دابِران 

 141 ئامر تاهر 

 142 كؤساري بوركانً شٌعر 132 1

 143 هادي حةبٌبً رازي مانةوةي خا ك 292 1

5 272  ًَ  144 اومٌد ئا شتا دٌوانً موفتً ثٌنجوٌ

 145 عبد الرزاق بٌمار ثةخشانً كوردي 303 6

ٌَخ سالَح 753 1 ٌَخ نووري ش  146 ئازاد عبد الواحد ش

 147 عٌسا ضٌاًٌ ثةرٌنةوة 153 1

 148 اومٌد ا شتا  دٌوانً بً كةس 252 1

 149 حسٌن لتٌف كارزان علً  خؤشً ثٌشةي من نٌٌةن 102 1

 150 ئةحمد دتا قانً توفٌق فٌكرت 120 1

 151 سالح ا للدٌن اشتً شةرفنامةي شةرفخانً بد لٌسً 371 1

3 193
0 

عز الدٌن مستفى رسول. د دٌوانً ئحمةد مختاربط جاف  152 

 153 فرهاد ثٌربا لَ  بؤ رؤدانً كورم 153 5

ٌَك لةطولزاري نالً 216 2  154 مسعود محمد  ضة ثك

عارف خزندار .د فةرهةنطً دٌوانً نالً 190 2  155 

ٌَك 408 1  156 كمال غمبار  بةرةو جٌهانً شٌعرًٌ ضةند شاعر

 157 حاجً ابراهٌمً شاتري دٌوانً جاف 214 1

 158 زاهٌررو ذبٌانً شٌعرٌةت لة دةرةوةي شٌعر 175 1

شٌعر/قةدةر  97 2 بازطر.ا   159 

ئةو ثٌاوانةي لة ناو تابلؤكانً نم سة  103 1
 ماوةكن

 160 نالَة عبد الرحمن

 161 ا براهٌم احمد شوان  طوتة كوردكانً بابا تاهٌري هة مدانً 274 1

ٌَرد 447 1  162 اومٌد اشتا ثٌرة م

 163   رحٌم سورمن مصطفى شكر دٌوانً قاصد 352 1



 164 عمر معروف البرزجً نور بةخشً 151 1

 165 بورهان قانع دٌوانً قانع 578 1

ٌَكؤ  80 2 ٌَطةي ل هةنطاوتكٌك لةسةرر
دا (دٌوانً سالم)لٌضٌنةوةي   

 166 محمد علً القرداغً 

لٌَةطً  نالً هةر لة تووتكة داٌة 617 1 ٌَ سة نتةري رونا كبٌري ئٌ
ٌَكخرا   جافةوة ر

167 

 168 محمد مال كرٌم مال عبد الكرٌم مودرس دٌوانً نالً 619 1

 169 كاكةي فةالح جطةر طؤشةكان 96 1

 170 بختٌار علً مةرطً تاقةنةي دووةم 104 4

ٌَرانةوة  لة ضٌرؤكةكانً  95 1 تةكنٌكً ط
دا(مارف البرزنجً )  

شوكرٌة رة سول.د  171 

ًَ شانووطةري  129 1 ٌَط)س —ر
(هةظركً—كاوةوشورةش  

 172 ذارؤ دهؤكً

مٌسٌؤ براٌم طولَةكانً ناو  79 1
 قورعانةكانً

 173 صالح طادانً

ٌَزدا 50 1 تً لة ثةراو ٌَ  174 رة سول وة ٌسً ئةو ٌندار

ٌَرن 152 1  175 ئا سؤ جةبار كؤملَطةي مؤد

 176 رابةر تة تة لعة ت طةنج وبةشداري سٌاسً 120 1

ٌَت كوردي 189 1 ٌَالن ضٌظا نؤك  177 جةمٌل موحة مةد ش

مودةرسسادقًجعفر /خةبات رةسوولٌَو طاوخوونً 97 1  178 

سنوور عبد اللة/علً زٌعور و.د فةلسةفةي ئةخالقً وكؤمةالٌَةتً 78 1  179 

1  118 رامٌن جةهانبةكلو.د ماكٌا ظٌللً وماكٌا ظٌللزم   180 

كةناوة/كؤمٌدٌاي كةراٌةتً  157 1  181 محمود زامدار 

 182 حسن جاف بةفري كلٌما بخارؤ 56 1

 183 ئةحمةد سالم رؤذكارة خةما وبةكان 73 1

ٌَذي دة ق 92 1 ئٌسماعٌل زارعً . د ض  184 

شوكور مستةفا:بةشار كةمال و ئةو دٌري ضٌا 510 1  185 

 186 حةمة كةرٌم عارف ئةفسانةي ئةسثً ئاشق 169 2

 187 سةباح مةجٌد  خةونة سةوزة كانً تري 84 1

 188 ِرةوف حةسن خواردنطةي مةٌموونً زٌندوو 91 1

ٌَذي 316 1 ًَ بنضة ب خؤدب سالح ٌوسف سؤفً: هاشم صالح و دةم  189 

بةٌان عزٌزي: مةسعوود سةفٌري و ئانا تؤمًٌ توندو تٌذي 189 1  190 

دٌار عزٌز شرٌف :رٌجارد كٌرنً و دٌالوطة كانً كوتاًٌ سةدة  304 1  191 

1 211 دةمبة ست،شةِرة قؤض   عةلً كةرٌم: ئةلفونسو سانستري و   192 

زاٌةلَةي،شةبة نكً بوون  149 1  193 را ظةي دةق 

 194 ئازاد بةرزنجً ماركؤز و ثؤثةر 163 1

 195 مةحةمةد موكري هارِون ئةلِرشٌد شانؤنامة 320 1



ٌَشة ِرووناكة كان وئةوانً تر 384 1  196 عةبدولاَلَ سةَراج الك

عارف خةزنةدار.د دٌجلةي هزرم 342 2  197 

ًَ دةقً شانؤًٌ 240 6  198 عبد الرزاق بٌمار  س

 199 كةرٌم كا طة ماضً ٌةكةم رؤمان 270 2

 200   محمد سلٌم سواري وارَي رؤ ندكا 448 1

 طابرٌل طارسٌا ماركز  سةد سالَ تةنٌاًٌ 388 2
حةسةن رة ستة طار: و  

201 

 ئٌبراهٌمً ٌونس دادة شٌرٌن 388 3
غةرٌب  ثشدةري: و  

202 

مامكاك: ماٌكل كٌرش فؤرد و دةهة زارةكة 535 1  203 

 204 سةدرة دٌن نورة دٌن ئةبو بةكر ذانً ذٌنطةر 175 2

 ئٌسماعٌل كادرٌة تة ثلً بارانً 372 4
دالوةر عبدولاَلَ :  و    

205 

ٌَودؤردؤستؤٌشكً تاوان وسزا 722 1  ف
ٌَطةرد:  و رةووف ب  

206 

ذترٌن سال 416 1 ٌَ  زوهدي داودي  در
سةباح ئسماعٌل: و  

207 

دٌار عزٌز شةرٌف : رٌجارد كٌرنً و دٌالؤطةكانً كؤتاًٌ سةدة 304 2  208 

.نةكوت. تة 32 1 شعبان مزٌري :كورتة ضٌرؤك و   209 

شاكر فتاح: هةنري تؤماس و مؤزار 45 1  210 

شاكر فتاح: بةرنارد شو و ثٌاوي ضارة نووس 40 1  211 

 212 شعبان مزٌري شانوطةري ٌا ثرادة الل 32 1

ٌَت بً دةنطً ٌاخؤ 35 1 ٌَدي خةم وكول  213 شعبان مزٌري  شةه

1 47  ًَ ٌَن نة ترس ن ٌَ حةكٌم عةبدولاَلَ : و و  214 

شاكر فتاح: ذان ذاك ِرؤسؤ  و ئٌمٌل 28 1  215 

دارة 48 1 ٌَ هة مزة ئاطوش : ضٌرؤك و مةالو س  216 

كومةلَةكا كورتة ضٌرؤكا طوندَي  152 1
دٌرؤكا من....من  

 217 شعبان مزٌري

ٌَل طارسٌا ماركٌز و بة ٌادي سؤزانٌة غة مبارةكانم 137 4 ئٌسماعٌل : طابر
 حةمة ئةمٌن 

218 

 219 ئةحمةد باالي عةٌش بوتار  50 1

ٌَشنان 248 1 ٌَلَ كاكةًٌ ثةندي ث  220 هةردةو

1 114  221 سةالم مة نمً شةن 

كدا 151 1 ٌَ ثةروةر. م شانؤلة ضةند وتار  222 

ٌَر كامؤ و تاعون  324 1 رةسولَ سولَتانً: ئةلب  223 

1 113 نرجانسؤن و خةالَت  ٌَ ٌَر عةلً عارف: سث زوب  224 

ٌَطاي سةركةوتن 64 1 ثةلَكٌن. والَتةرب  ِر  225 



شاكر فتاح:  و  
1 112 ًَ دةنط   فٌصل تاهر هةمة ، جلٌل محمد شرٌف   هةواركةي س

خالد مجٌد فتح اللة،وندي   
226 

خةبات عارف: و ثٌاوة سثٌٌٌةكة  96 1  227 

 228 مةهاباد قةرة داغً ضلضرا 376 1

ٌَودلًَ شانؤدا  364 1 محمود زامدار: و تة ن  229 

ِرئووف موفتً . م: وٌلٌةم شكسبٌر و هة ملٌت  182 1
 زادة 

230 

 231 حؤسٌن مةحمةد عةزٌز  ٌاقوت وزمِرووتً كوردًٌ 271 1

 -1960ِرؤذطاري من ذٌانً رووسٌا  268 2
1968 

عارف خةزنة دار . د  232 

نةسرٌن فةخري. د ٌاري لة كوردة وارٌدا  149 1  233 

 234 بةشار كةمال شوكر مستةفا  رٌكاٌةتة ٌائةو دٌوي ضٌا  504 1

ٌَمن وبَوي غةرٌبً 238 1  235 مةحةمةد رةفٌق حةسن  ه

ئبو بةكر سالح : جةالل بةرطشاد و بابةك  404 2
 ئٌسماعٌل

236 

لة كنة ناري رووباري راٌن دا لة سةر  132 2
 رووي عاشق بوون

 237 زانا خةلٌل 

 238 محمد عبد الرحمن زةنطنة  نةورَوز نامة  421 1

كارٌطةرًٌ دةرووَي لةبواري راطة  199 1
 ٌاندندا

ٌَد شٌر دزةًٌ . د عبدولواح  239 

دا (مةحوي)بوون تة شٌعري  174 1 مةحةمةد ئةمٌن عة بدو لاَلَ . د   240 

 241 حوسٌن بةنً وة ٌس عةلً فؤنتامارا 207 6

 242 عومةر نةذاد  طةردة لول 285 1

 243 ئةحمةد سالم رؤذطارة خةماوٌةكان 73 1

مٌسٌؤ براٌم وطولَةكانً ناو  79 1
 قورغانةكةي

سالح :ئٌرٌك ئٌمانؤئٌل شمٌت و
 طادانً

244 

ٌَزدا  50 1 تٌلة ثةراو ٌَ رة سوولَ وة : مةهسا موحٌب عةلً و ئةوٌندار
 ٌس

245 

 246 ِرزا  سةٌد طولَ بةرزنجً  فاتة 176 1

طوشاد حةمة : ضةنطٌز ئاٌتما تؤظ و كةشتً ٌة سثً ٌةكة 219 1
 سةعٌد 

247 

ٌَتً 120 1  248 ئة رخةوان  كاتم نٌٌة بؤش

ٌَمندا غارٌٌٌا نداوة  134 1 نطانةى لة تة ٌَ نةجٌبة ئةحمةد : بٌذةنً نةجدي و ئةو ثل  249 

َرمز ومةغزا لةضٌرؤكة كانً فةرهاد   90 1
 ثٌربالَدا 

 250 نةرٌمان عةبدو لاَلَ خؤشناو 

 251 محسن عارف سالح ضٌرؤكا زارؤكان لة دة ظةرابةهةٌنان 167 1

ٌَالَن 296 1  252 ئةسعةد سٌراجةدٌن نةقشةنندي  خا نمً خ



ٌَرتو عزول و ذٌنً ثر ئةسرٌن 143 1 احمد تاهر :خالد ئ  253 

ٌَطرازان  166 1 ٌَواس ئةحمةد  ثةرتةوي  ل  254 ر

ٌَطر لة هةالَتنة 56 1 زطةي ِر  َ ًَ ٌَت كلؤث ئ  255 لٌب

1 211 ازاو ِرة شٌد حبري ضٌرؤكً مندا الن لة ئةدةبً كوردٌدا  َِ  256 ِر

ًَ شانؤنامة  171 1  257 هةورامان ورٌا قانع  س

ٌَوارة ٌةك  150 1 كاوس قةفتان . د ئ  258 

ٌَر ئؤغلًَ 130 1 شوكر مستةفا : بةشار كةمال و كو  259 

ٌَت كوردي 189 1 ٌَالزي ضٌظا نؤك  260 جةمٌل مةحةمةد ش

ئازاد حة مة شرٌف. د مةحةمةد مولوود مةم ي شاكار نووس 335 2  261 

دالوة رقةرة : نٌكَوس كارانتزاكٌس و فراسٌسكوس قةدٌس من 336 1
 داغً

262 

ًَ نموونةي ِرؤمانً  374 1 بٌناي كات س
 كوردي دا

 263 نةجم خالٌد نةجمة دٌن ئةلؤيَ 

 264 فةرهاد ثٌربال  حة ٌوانات  230 1

ًَ ضٌرؤكة هةوالَ  180 1 ٌَكً طوتارٌ ٌَركؤ حة مة ئةمٌن قادر شٌكار  265 ش

1 168  ًَ ًَ وزٌن عٌزةدٌن مستةفا : جاسمً جة لٌل و مةم
 ِرسوول 

266 

1 538  ًَ ٌَن سٌنا هٌ  267 قسٌن نا ظشكً  ذان

 268 عبد الرزاق بٌمار  ثةخشانً كوردي  303 1

 269 سة رمةد ئةحمةد  عة ربة ئةمخانٌة كان  183 1

 270 سةرجةمى بةرهةم  شٌرزاد حةسةن  319 1

 271 عةدنان بةرزنجً  ضٌرؤكً فؤلكلؤري 268 2

مبسطةتعلم الحاسوب بلغة  104 1 جنان محمد علً   هبة صباح سعٌد / م   272 

 273 ئةنوةر حسٌن  رؤمانٌك لة طفتوطؤدا 184 3

نةي هونةرمةند لة تافً الوٌدا  328 1 ٌَ ئازاد حةمة : جٌمس جوٌسً و و
 شةرٌف

274 

 275 مةسعوود مة حمةد  كةوجكٌك شةكر بؤ قاوةي تالَ  557 1

 276 مة حمةد حةمة باقً  راثة ِرٌنً هةمزاغاي مةنطور 287 5

ئةرخةوان : ثاترٌك زؤسكٌن و عة تر   360 5  277 

جةواد مةستةفا:و رؤمان ضٌة   169 2  278 

 279 بةختٌار عةلً  كؤشكً بالَندة غةطٌنةكان 306 3

ٌَك كةتً  58 2 سةالح نٌساري : بٌترا ئٌلٌاتً و مادما ز  280 

 281 فةرهاد ثٌربا لَ  حٌكاٌةتة كانً باوكم 450 2

ذٌان كورتة نامةٌةك بؤ ئاطؤسٌتن  121 4
 قةدٌس 

ًَ طؤردةز و بوار سٌوة ٌلً: ٌؤسٌت ٌَ ِر  282 

ٌَك 529 5 ٌَمن جؤالَ : ثٌر نذلف فرانسوي و ضارة نووسً شوومً ئٌمثر تؤر ه  283 

ٌَشٌنان  456 5 ٌَخ مةحمةدي خالَ  ثةندي ث  284 ش



ندنةوة وثرسٌار  326 2 ٌَ  285 سا بٌر رة شٌد رؤمانً كوردي خو

غةرٌب : مةنو ضةهري كةرٌم زادة و هةموو هةقٌانة  304 2
 ثشدةري 

286 

2 198  ًَ جطة رسؤز : طةرٌان ل دٌف و بةختة وة رٌ
ندوؤًٌ  ٌَ  ث

287 

 288 سةلٌم رة شٌد سالَح  لة كورتة ضٌرؤكً كوردٌدا 228 2

كةمال غةمبلر  : جاك لندن و ٌاذنةي ئاساٌنً 438 2  289 

حةمة كةرٌم : نٌكؤس كازانتراكٌس و ئازادي ٌا مةرط  560 2

 عارف 

290 

ٌَشكةوتنً  499 2 ٌَشة وهونةر لة ث ئةند 
 كؤمةالٌَةٌتدا 

 291 شوكور مستةفا 

غةرٌب ثٌشدةري : و سةماي مةرط  218 2  292 

ٌَطاي بة تالًَ سلووض  428 2 ئةمٌن : مة حموود دةولَة تئابادي و ج
 طةرد ٌطالنً 

293 

ٌَك  لة ئاودا 716 5 ٌَشةوا فةتاح : ستٌظن دؤ بٌنس و كِور ث  294 

 295 بةختٌار عةلً  غةزة لنوس وباغةكانً خةٌال  618 3

ئةسكةندةر مةحمود : سؤمرست مؤم و دة ِرؤمان طةوبةي جٌهان  282 3
 كانً تووةًٌ 

296 

 297 ئةحمةد مةحةمد ئٌسماعٌل  طؤ ضٌرَوك  319 1

  298 قوبادي جةلً زادة  شةهٌد بة تةنٌا ثٌاسدة دةكان  864 1

 299 سةالَح عومةر  جةنط كؤ بةرهةم  525 1

 300 بةكر شوانً  بةفر ئؤرهان  ثاموك  592 1

سوارةي ئٌلَخانً زادة . د زةمزة مةي زوالَ لَ  622 1  301 

ٌَطً ثؤ لٌسً كورد  216 1 عوسمان عةلً رواندزي . د ئة فسة ر  302 

نً و قوتا بخانة ئةدبٌٌٌة كان  292 3 ٌَ حةمة كةرٌم: رةزا سةٌد حس  303 

ٌَخ عبد الكرٌم سؤلةًٌ مامؤستا عةزٌز 318 1  304 محمد ش

2 411  305 محمد سعٌد جا ف ئاورة  

المعطً الخفافعبد . د االنطواء والعزلة  104 1  306 

 307 احمد ساالر  هةندَي مة سةلةي شانوًٌ 101 1

 308 شاكر فتاح  خة باتً ِرؤشنبٌران  71 1

 309 فازٌل كةرٌم ئةحمةد  ئةلوة ن وئةفسانة 224 1

ٌَك  80 1 ًَ خوانا س  310 دٌار عزٌز  طة شٌتٌول

ًٌَ جندي ئةمٌن عةظدالَ  فؤلكلؤر كورمانجا  143 1  311 خة ج

ئةفسانة وثةندي كؤمٌدي طا لَتة  104 1
ٌَزي كوردي   ئام

نةجم ئةلؤة نً . د  312 

 313 خالٌد  جوتٌار  سةماي ئةجندان  حةكاٌةت ولٌكؤلٌَنةوة   200 1

عادل طةرمٌانً . د من وقالة وسةطة كةي باظلوظ دا  191 1  314 



 315 حةمة سةعٌد حةسةن  بةفر وطِركان   231 3

2 116 سؤنٌا سدٌق : ئةمٌن مةعلوف و ئادرٌاناي داٌك    316 

ٌَن  160 1  317 مةال مةحمةدي عةلٌاوًٌ  غةمَرة و

 318 طة مال سة عدي  سةعٌد زة بؤطً الي خؤمان  96 1

عةزٌز طة ردي : ئٌلٌزابٌت الٌارد و خاكةكة ما ض كة 334 1  319 

ٌَري ماظة كانً ذنان لة كوردستان  88 1 ٌَكخراوي ئاسودي  جود  320 ر

ٌَكرازان 166 1 ٌَواس ئةحمةد  ثةرتةوي ل  321 ر

ٌَكً فٌكري سٌاسٌة 196 1  322 رؤذي نوَي  طؤظار

 323 رزطار شٌخانً  دة لٌَن مانط ئاوابووة  155 1

شعبان مزٌري ، غسان كنفانً  زظَرٌن بؤ حة ٌفا 107 1  324 

نةجٌبة ئةحمةد : و ئةو ثلٌَنطا نةي لة تةك مندا غارٌانداوة  134 1  325 

 326 جةمال طردةسؤري  هةنجٌري ضل تام  172 2

سابٌربَوكانى.د ترس و خَوشةوٌستى 172 1  327 

تى دامةنتارى 229 1 ٌَ عة زٌز طةردى.د كةو  328 

 329 غةفور سالَح عةبدوالَ  بةفرو دٌوار 127 1

ٌَكى خَوشةوٌستى 62 3  330 ئةحمةد سالم داستانى شار

شٌكردنةوةى دةرونى لة ِرةخنةى ئة  137 1
 دةبى

سة الم حةسةن ثالَة وان.و  331 

1 118 ئازاد بةرةزةنجى.و بة فر   332 

ئدرٌس ئٌبراهٌم.و راٌفراندَوم 96 1  333 

حة كٌم كاكة وةٌس. و طة لة لورانى دةشتوودةر 176 1  334 

بازمستةفا.و بنضٌنةكانى فٌدراندَوم 92 1 ٌَ ِر  335 

خة بات ِرةسولى.و طاوخوونى 97 1  336 

ٌَرزادحة سة ن تة نٌاٌى 140 2  337 ش

 338 حة كةرٌم هةوراٌى ئةدةبى منداالَنى كورد 406 1

جةالل تةقى.و خالَة ساقا 166 1  339 

نى ستة مبَولَى ذى لة غة ن 120 1 ٌَ  340 ئٌسماعٌل سلٌمان هاجانى ثشك

1 115   
 تارٌكى نٌوةِروَ 

موحسٌن ئة حمةد عومةر.     د  341 

2 119  342 محةمة د سالح سةعٌد  مامة حة مة 

ٌَزارى 160 1  343 تة ها ئة حمةد رةسول دوورطةى ب

ٌَرةكانى طومةزةكانى 106 2  344 حسٌن سوران شةمشةمة كو

ٌَران 159 2 ذ بةرةرو ئةشكةوتى دل ٌَ  345 طة الو

عةلى كةرٌم . و شة ِرة قَوج دةمبةست 210 1  346 

عومةرى مام رة مةزان.و خَوراطرةكان 288 1  347 

جةالل تةقى . و دووبرا 88 1  348 



 349 ئةحمةد خان ئةبوبةكر خةناو كةٌةك بَوسةر مٌناز 340 1

ِرَوكاركردن لة طَورٌنى مة ٌمون بَو  39 1
 مرَوظ

كةرٌم مةال رةشٌد . و  350 

موحسٌن بة نى وةٌس عة لى.و فَونتاراما 207 1  351 

 352 محة مةد سلٌم سٌارى بابَى منوَ  80 1

ٌَك لة تة مةنى ئٌظان دسٌنَوظ 168 2 ٌَمان دلَسَوز.و رَوذ سل  353 

سة الم فةرةج كة رٌم.د طةشةسةندنى دراماى كوردى 381 1  354 

 355 ئةحمةد سةالم رَوذطارة خةماوٌةكان 73 1

ٌَك وكَومة لَة ضٌرَوك 63 1 ٌَست  356 ساالر سةمٌن رةشث

حةمةد مةحمود جةلٌل زادة.و طةشتةكة ى زةٌنةفَون 292 1  357 

بوار سٌوةلى دٌاردةطةراٌى تارطة 181 1 ٌَ  358 ر

 359 فةرهاد ثٌربالَ  موالزم تةحسٌن و شتىتر 143 1

1 115 ئٌتالٌا\مافٌاٌٌت سٌسٌلٌا    360 ئة مٌن سندى 

1 118  361 عةلى غوالم عةلى ثادشاٌى تةنٌاٌى كَومة لَةضٌرَوك 

ٌَكى واتا سازٌى 72 1 ٌَرسادق.و ضةندالٌةن دل  362 

كوردلة سة دةى نَوزدة هةم و بٌستة  464 4
 مدا

حةمةكةرٌم عارف. و  363 

ٌَخ شةرةفى. و كَومةلَطاى كراوةو دوذمنةكانى 650 3 ئٌدرٌس ش  364 

 365 فاروق ِرةفٌق فةلسةفةوذٌان 383 5

ناز ناز محةمةد وسَوران عةلى ثور. و بارودَوخى سٌاسى كوردستان 496 3  366 

ئٌسماعٌل كوردة. و بونٌادنانى دةولَةت 256 5  367 

حةسة ن جاف. و كة ركوك لة ضةر خة كَونةكاندا 68 2  368 

سةرَوكى كوردستان و ثرَوذةى  73 2
 سةروةرٌى نة ت

ئاراس عةبدوكةرٌم.د  369 

واتس. رونالد ل سٌستة مة فٌدِرالٌَة كان 184 4  370 

ئة نوةرسولَتانى.و مٌنورسكى وكورد 202 1  371 

بة رة ثة رة ك ذدٌرَوكاطوندَى ون  68 1
 كورتة ضٌرَوك

 372 شعبان مزورى

كرَوعةلى.و كَومَونٌزمى ئةوروثاٌى 315 1  373 

ٌَطلَ ودووقوتابى  161 2  374 عوسمان ٌاسٌن ه

ٌَطة ٌشتندا 244 1 ٌَرةوى ث  375 خةسرةو جاف مرَوظ لة ر

 376 ئٌسماعٌل ئٌبراهٌم سةعٌد بابة تى ئةدةبى 965 2

فؤاد حمة خورشٌد.د جة نةرلَ شةرٌف ثاشا 63 3  377 

ئة وئاٌدٌانةى دةستٌان بةسةر جٌةاندا  442 1
 طرت

طؤران سةباح غةفور.و  378 



مةرٌوان كاكى.و هةرةشةى دانٌا مٌكى تٌؤرستى 152 1  379 

حمة غةرٌب.و ٌاداشت بةشى ٌةكةم 248 1  380 

دٌار حةمة شةرٌف . و دٌالؤ طةكانى كؤتاٌى سةدة 304 1  381 

1925ِراثةرٌنى كوردان سالَى  90 2 جةالل دةباغ . و   382 

شؤرش جوانرؤٌى.و مةرٌخٌةكن وظٌنؤسٌةكان لة ئةوٌندا 172 1  383 

كامةران حةسةن.و ئةفالتؤن 66 2  384 

 385 سةروةر ئةحمةد كةرٌم ضةمضةمالَ  237 1

ئٌسماعٌل حةمةن مٌدا.و بةٌادى سؤزانٌة غةمبارةكانم 137 1  386 

 387 موجتة با بورزووٌى بارودؤخى سٌسى كوردستان 496 2

عةبدولَرحمان قاسملؤ. د كوردستان وكورد ضاثى دوهةم 333 1  388 

ِرةسول سولَتانى. و ذن لةفةلسةفةى سٌاسى رؤذئاوا 274 2  389 

ئةحمةد قادر سةعٌد. و حزبة سٌاسٌةكانى مٌسر 217 1  390 

نهاد صلٌحة.د انا معكم الى ابد 247 1  391 

ٌَك دةربارةى هؤزةكانى  222 4 ضةند سةرنج
 كوردستانى خواروو

 392 نةجاتى عةبدوالَ 

 393 ئة مٌن طةردٌالنى  خولٌاٌى نوسٌن  42 1

 394 مجٌد سالَح كورد قِران 259 1

ٌَكى لٌكترازاوو 120 1  395 عة بدوال قةرةدانى  جٌهان

ٌَراق 250 1  396 شؤرش حاجى ِرةسول ئةنفال كوردو دةو لَةتى ع

ٌَوةبردنى تةكنلؤجٌاٌى زانٌارٌى 89 1  397 ئةنوةرنةجمةدٌن  بةر

ٌَرك كوردستانى 470 2  398 ئةنوةر قادر مةحةمةد ضةند وتار

 399 دٌارى عةلى تاو 296 1

 400 بورهان قانع مٌدٌا 719 1

ٌَذوو مؤسٌقاى كورد 246 1  401 محةمةد حةمة باقى  م

ٌَكى زؤركورتى فةلسةفةى  298 1 ناساندن
 سٌاسى

ٌَن  402 كارزان كاوس

 403 مةجٌد سالَح بنةما تٌؤرٌةكانى ِراٌطشتىوَراطةٌاندن 168 1

سٌستةمى حٌزبى  191 1
لةئةمةرٌكاوكارٌطةرى لةسةر 
 سٌستةمى حوكمِرانى دةولَةتةكة

 404 ظٌان مةجٌد

 405 ِرابةرتةلَعةت طةنج وبةشدارى سٌاسً 120 1

سةنا فوئاد عةبدوالَ .. د دٌموكراسى و كؤمةلَطاى شارستنى 140 2  406 

ٌَراوة ئةدةبٌةكانم لة زمانى  750 1 وةرط
 روسٌةوة

ئةوِرةحمانى حاجى مارف.د  407 

تةوة 442 1 ٌَ ن ٌَ  408 لة تٌف هةلَمةت ئةونامانةى كةداٌكم ناٌخو

 409 ئةنوةر سولَتانى مٌنؤرسكى وكورد 202 1

ٌَن نةرٌتى فاشٌزم 224 1  410 كارزان كاوس



ٌَزى. و لة بةندٌخانةوة بؤسةرؤكاٌةتتى 496 1 تارٌق كار  411 

 412 نةجاتى عةبدوالَ  بٌبلؤطرافٌاٌى كوردناسى 445 2

د فاٌةق قةرةداغى. و مافة مةدةنٌةكان 89 2 ٌَ ئوم  413 

شارةكةم ثٌرة قةحثةٌةكى  233 1
 ِرموزنةحٌكاٌةتٌةكانى مةرط وشتبون

 414 ئارى عوسمان خةٌات 

نةرى  327 1 ٌَ ٌَكش سةالحةدٌن ئةٌوبى ت
 خاضثةرستانى دوذمنكار

مةال محةمةد حةسةن . و  415 

8 119  416  اللةفضلسٌد محمةدحوسٌن  ثةٌظٌن بةبَى مةرج 

ٌوسف مةحةمةد. و عارٌفانة 126 2  417 

ئارى عوسمان خةٌات.و لة دةرونزانى مندالَد 219 1  418 

كؤلٌَنةوةىئةدةبى 107 1 ٌَ  419 سؤراننةدار ل

 420 سةالم ناوخؤش زمانةوانى 437 5

كةرةسةكانى دارشتى كار لة زمانى  183 1
 كوردىدا

ورٌا عومةر ئةمٌن. د  421 

نةرٌمان خؤشناو.و قوتابخانة زمانةواٌٌكان 125 2  422 

زمانى كوردان ضةند  192 3
كؤلٌَنةوةٌةكىفٌلؤجىزمان ٌَ  ل

حةمٌد عةزٌز.و  423 

والفروقاالسالمٌة اهبذالمدراسات فى  277 1  424 صدٌق عبدوالَئاغجةلةر 

ٌَذةٌى 297 1 ٌَزى بابةتى زمانةوانى وو ٌَن مةحمد عةزٌز ه  425 حوس

 426 عبداللة حسٌن رسول راناوى كةسى 189 1

ٌَران وثة ٌوةندى كةلة  189 2 زمان وةرط
 تورةكان

ٌَن ٌةعقوبى  427 حس

تاظطةٌةك لةزٌو رةخنةى ئةدةبى  208 1
 وشتى دٌكة

 428 حةمةسةعٌد حةسةن

زمانً كوردي لةبةر ِرؤشناًٌ  85 5
 فؤنةتٌكدا 

ئةورةحمانً حاجً مارف.د  429 

ٌَزمانى كوردى 146 2 نةجاتى عةبدوالَ .د ِر  430 

ٌَو زمانةكانى  186 3 نى لةن ٌَ زمانى كوردى وشو
 جٌهان

رةفٌق شوانى.د  431 

ٌَرىٌا  481 1 ٌَوذ ٌَزمانا كوردى وكرمانجٌاذور ر
 هةظبةركرى

ٌَدى  432 سادق بهادٌن ئام

 433 ئةورةحمانى حاجى مارف وشةى زمانىكوردى 120 1

هةندَىئامرازىسٌنتاكسى لةزمانى  93 1
 كوردىدا

ئٌبراهٌم عةزٌز ئٌبراهٌم.د  434 

غازى عةلى خورشٌد. و ساٌكؤلؤذٌاٌى زمان 169 1  435 

 436 مةحةمةد ئةمٌن هةورامى رةسةناٌةتى زمانةكةت بناسة 245 1

ٌَزمانىدةسةالَت  168 2 هةندَى الٌةنى ر سةباح رةشٌد قادر.د  437 



 وبةستنةوة
ٌَن.و زمانى كوردى دةظؤكى هةكارٌا 175 1 ئةفراز حوس  438 

ٌَزماندا 156 1 ٌَركؤ بابان. د زمانى نوسٌن لة ر ش  439 

 440 عةبدولجةبار مستةفا رةئوف دروستى فرٌز لة زملنى كوردىدا 156 2

 441 سٌدتاهٌر ئةحمةد ئةمٌن دولة القانون 154 1

ٌَكى فلكلؤرى مجلة 215 1  442 طؤظار

ذٌنةوةى تٌؤرى ئةدةبى 216 3 ٌَ عةبدولخالق ٌةعقوبى.و تو  443 

لثقافة الكردٌة مطبوعات ا دارالنشر والثقافة الكردٌة 162 1  444 

ٌَزمان 168 1 س رةوةند.س لةطؤشةى زمان و ر  445 

ٌَزمان كوردى 161 3 كةمال مٌراوةلى. د فةرهةنطى ر  446 

لةكانى زمان 450 3 ٌَ ٌَل و مؤد مةحمةدى مةحوى. و مؤد  447 

هزرو كةلتور،زمان  168 3 رةحٌم سورخى. و   448 

ة بالنار والنورالضاحككركوك المدٌنة  66 1  449 عونى داودى 

ٌَوةكارى لة  168 1 ٌَذوى هونةرى ش م
 كوردستاندا لةكؤنةوة تاثة نجاكان

 450 فة رهادثٌربالَ 

ٌَن نةترسىَ  44 1 ن ٌَ حةكٌم عبداللة، و و  451 

كتى  كوردى ذوورودا 146 1 ٌَ ذوئاوازلةدٌال ٌَ  452 عبدالوهاب خالٌد موسا م

ورٌا عومةر ئةمٌن.د ئاسؤٌةكىترى زمانةوانى 398 3  453 

شعبان مزورى.د زارةكوردٌةكان 125 1  454 

ٌَن زمانى كوردى 134 1  455 فازٌل عومةر طٌرةك

 456 حامد بدر خان  مع صرخات االطفال  94 1

1 118 بة ستا ندارد كردنً زمانً كوردي  
ًٌَ كوردي   ئةلفوب

رة فٌق سابٌر . د  457 

كة نٌن وشازادي  194 2 ٌَ ذ ث ٌَ بةختٌار سةجادي : مٌخا ٌل باختٌن و سةوداي وتوو  458 

ًٌَ مٌكا نٌكً كوانتةم  254 1 باٌةزٌد حةسةن عةبدولاَلَ . د/ و ئةلفب  459 

ٌَذوو  133 3  460 لوقمان حةسةن حة مة رة شٌد  فةرهةنطً م

كدراو تة زمانً  272 3 ٌَ جوونة وشة ي ل
 كوردٌدا 

كة وسةر طة لاَلَ لًَ . د  461 

رة وة ند . س. س لة خة رما نً وشة وما ناٌان  89 1  462 

نووسً كوردي  101 1 ٌَ نة سرٌن مةحمة د فة خري . د ِر   463 

 464 سةالم ناوخؤش بةكر  زمانناسً وهةندَي باٌةتً  125 1

نةرٌمان خؤشناو / و قوتابخا نة زمانة وانٌٌة كان  134 1  465 

ًَ كوردي بة ثٌتً عةرةبً  125 1 ئةلف وبٌ
 وال تٌنً 

نةرٌمان عةدولاَلَ خؤشناو / و  466 

 467 جةمال نةجاري   سالَ 23بةفرانباري  72 1

 468 انورعبدالرحمان  بٌركارى 174 1

ٌَك زانٌرى طشتى دةربارةى  72 1 هةند  469 شاسوار هةرشةمى



 زمانةوانى
مةسةلةكانىزمانى ئةدةبى  192 1

 وطةشةسةندنى
عزةدٌن مستةفا رةسول. د. و  470 

ٌَرةوة الىفٌلمؤرو  134 1 دؤخةكانى ذ
 هةندَىالٌةنى رستة سازى

  471 ٌوسف شةرٌف سةعٌد

شعبان مزورى. د زاروةكانى كوردى 73 2  472 

ٌَزمانى راناوى لكاو 30 1  473 ورٌا عومةر ئةمٌن ر

ٌَكى واتا سازى 72 1 ٌَر سادق. و ضةند الٌةن دل  474 

باز مستةفا باشترٌن شٌعرةكانىنٌمضة 148 1 ٌَ  475 ر

ٌَوة بةرطرٌكردن  378 2 ئوستورةى ضوارض
 لةزانست وعةقالنٌةت

ئٌسماعٌل زراعى. و  476 

ٌَذوى طؤرانٌةكانى كؤمةلَناسى 150 1 فةرشٌد شةرٌفى. و كورتة م  477 

 478 عبداللة رةسول ثشدةرى ٌاداشتةكانم 143 1

 479 سةرؤ قادر واقٌعى كوردستان وكردةوةىضاكسازى 106 1

ئةحمةد شةرٌف عةلى. د ئةنفال لةرؤمانى كوردىدا 200 5  480 

ٌَذوىشكارى راطةٌاندنى روسٌا 223 1 بةهادٌن محةمةد. و م  481 

دنةوةٌةكىساٌكؤ  99 1 ٌَ مرؤظ ودةسةالَت وخو
 ثؤلٌتٌكانة بؤ دةسةالَت

 482 ئازاد قةزاز

ئةى..ئاى.. سى  165 1  483 ئةمٌن سندى 

تى  144 2 ٌَ ٌَشةىكةركوك وضؤن ك
 ضارةسةركردنى

ِرةفٌق شوانى. د  484 

ٌَرشبة ضةكى  98 2 كوردستان طورةترٌن ه
 كوشندةىكٌمٌاوى

ناسح ئٌبراهٌم دزةٌى.و  485 

هزرة سٌاسٌةكانىرؤذئاوا لة سةدةى  198 2
 بٌستةمدا

هٌوا مةجٌد.و  486 

 487 جةلٌل طادانى ثةنجاسالَ خةبات 242 2

 488 سامى شؤرش توركٌاو ئةوروثا وكورد لةو بازنةٌة 191 2

ٌَذوىو  73 5 كؤلٌَنةوةٌةكى م ٌَ دؤزى كورد ل

 سؤسٌؤلؤذى
كارزان محةمةد. و  489 

ٌَوةندٌٌة  353 2 ٌَذوى دٌثلؤماسى ث م
ٌَونةتةوةٌةكان  ن

ئةحمةد نةقٌب زادة. د  490 

ٌَمانى و والَتى 265 5  491 ِرفٌق سالَح  تارٌخى سل

ئؤثؤزسٌؤن  175 2
ودةسةالَتتةنطوضةلَةمةىئؤثؤزؤسٌؤنى 

 سٌاسى

 492 عةبدول ئٌالة بةلقزٌز

سٌسةت و حوكومةت لةباشورى  161 2
 رؤذهةالَتى ئاسٌا

ٌَهرثةروةر. و ٌَهدى م م  493 

ٌَرى  102 2 شةرعٌةتى دةسةالَت وكارط ٌَن تاشا.و ٌَمان حس سل  494 



 ئاساٌشى نةتةوةٌى
زمان وعةقلَ وكؤمةلَطة  254 3

 وفةلسةفةجٌهانى هاوضةرخ
عةبدوالَ مةحمود زةنطةنة. و  495 

ٌَرؤرٌسم وةك بٌناكردنى كؤمةالٌَةتى 537 2  496 عادل باخةوان ت

خوالَسةٌةكى تارٌخىكوردو كوردستان  302 4
 لةزؤر قةدٌمةوة تا ئٌمرؤ

 497 مةحمةد ئةمٌن زةكى بةط

ئةمٌن طةردٌطالنى. و براٌانى كارامازؤف 600 3  498 

 499 كؤزاد محةمةد ئةحمةد كوردستانى ناوةراست 339 5

حكومةتى كوردستان كورد لةطةمةى  286 4
تىدا ٌَ  سؤظ

 500 نةوشٌروان مستةفا ئةمٌن

1 511 كوردستا نو كورد لة ِروانطة  
 نةخشةوانٌةوة

 501 ورٌا رةحمانى 

ٌَك بؤ ناو ثٌاوة ئازاكانى  543 2 سةفةر
 كوردستان

ئةبو بةكر سالَح ئٌسماعٌل. و  502 

ئازادى رادةربرٌن لة رؤذنامةنوسس  390 2
 كوردى

ٌَرش رةسول  503 ه

ٌَذوى  239 2 ذانرةكانى رؤذنامةوانى وم
 ضاثخانة 

مة غدٌد سةثان.د  504 

ٌَودةولَتٌٌٌةكانى كارى  176 5 تٌؤرو بنة ما ن
 رؤذمة طةرى

 505 فرمان عبدالرحمان

كؤلٌَنةوةوئامادةكردنى  126 2 ٌَ بازىل ٌَ ر
كؤلٌَنةوةٌةكىتٌؤرى وثراكتٌكى ٌّ  ل

مةرٌوان عةبدوالَ . و  506 

ٌَهةم 179 4 ٌَوىس  507 بةختٌار عةلى س

ٌَرزاد هةٌنى. و لة كؤشكىئالٌزٌةوة 250 3 ش  508 

ٌَذوىكؤنى كةركوك لةدةقةكانىنوزىدا 213 2 ٌَخا جةالل م  509 كامةران كو

ٌَن مانط ئاوابوو 155 4 ٌَخانى دةلَ  510 ِرزطار ش

ٌَزةكانى ماركس ئةنتطس لةبارةى  222 5 ت
 ئةدةبى هونةرةوة

فؤادمةجٌد مٌسرى. و  511 

ٌَودةولَةتى وتاوانكارى 142 2 ئاسؤ كةرٌم. و دادطاى ن  512 

ضام الفدرالىحول مفهوم الن 71 1  513 الدكتور نورى تالَةبانى 

عبدولاَلَ غةفور . د سنووري كوردستان  73 2  514 

نة وروثالة هةردوو سة دةمً بو ذانة  98 5
 وةو رؤشنطة زٌدا 

 

كة ٌوان  ئازاد ئةنوةر .د  515 

عارف سة لٌمً /و ئاسا ٌشً تؤِر ةكان  136 2  516 

نٌة مورٌس و كوردستان ٌا ن نةمان  280 2 ٌَ ئةبو بةكرسالَح :ر
 ئٌسماعٌل 

517 



ٌَك لة بةردةم  218 2 طاندي وستالٌن دوو َرٌان
 مرؤظاٌةتٌدا 

ٌَر   518 لووًٌ فٌش

دةستوور مافً ضارةي خؤنووسٌن  271 2
 فٌدرالٌزم رٌفراندوم 

 519 ئاسؤ كةرٌم 

شٌاو مةحمود : راجً عومةر و رؤذي شؤرش  448 1  520 

 521 لة تٌف فاتٌح فةرةج  جٌنؤ كالبؤونةوة 172 1

 522 كامٌل ذٌر  كورداٌةتً وسةر بةخؤي  198 1

هارٌكاري نوَي ثالتفورمً بارتً  274 1

كارلنً نةروٌج ٌَ  طر

ٌَن: و كارزان كاو  523 

طؤمٌتةي سةربةخؤًٌٌ كورد  133 4
 كوردستان 

نةجاتً عةبدولاَلَ . د  524 

ئارام ئةمٌن / جؤرج طؤرٌض و ثرؤ دؤن  152 1  525 

 526 ئةحمةد باوةرِ  دٌاري كوردستان   60 1

 527 سةردار شةرٌف سندي  شارة وانً كارطٌري ود ٌةو كراسً  224 2

نةبةز مةجٌد ئةمٌن . د مٌرئٌبن مةشتوًٌ هةكاري  56 1  528 

بازي  93 1 ٌَ كولٌننةوة  ورٌ ٌَ بازي ل ٌَ ر
ٌَكؤلٌنةوةي مٌذووًٌ   ل

كةٌوان ئازاد ئةنوةر . د  529 

طةمًٌ كورد وبزافً مةشرووتة  69 1
 خوازي لة ئٌران 

 530 ٌاسٌن سةر دةشتً 

كارت  154 2 ٌَ ًَ د ن ٌَ  531 كاوة جةالل   ِر

 532 كامةران مةنتك  شازادي لة نٌوان فةلسةفة وٌا سادا 221 1

ٌَخ مةحمود  102 1 حقائق وبةسةر هاتى ش
 بةسةر كوردا

 533 مٌرزا محمد امٌن مةنطورى

ٌَكى تر 129 1 ٌاسٌن عومةر. و راثؤرتى برؤدى ثةند ضٌرؤك  534 

ذودا 101 1 ٌَ  535 فةروخ نٌعمةت ثور فةلسةفة لة م

 536 شعبان مزورى طرفتارٌا كوردا لة توركٌا 95 1

سرداردانا وزندطى مبارزت مرحوم مال  140 4
 مستةفا بارزانى

 537 عمر فارقى

عةرةبة ئةظغانٌةكان ضٌرؤكى  183 1
ٌَكخراوى ئةلقاعٌدة  دروستبوونى ر

 538 سةرمةد  مةحةمةد

ئارام ئةمٌن شوانى. و  سثٌنؤزا 68 1  539 هاشم سلح

ٌَم 194 1 مةحةمةد حمة سالَح توفٌق. و طؤرٌنى رذ  540 

ٌَكى تر 62 1 نورى تا لَةبانى. د كةركوك بةرةو دوارؤذ  541 

ٌَرى 174 1 شاخةوان مةنسور . و سةرهةلَدانى ئاذاوةط  542 

ٌَستطةٌةك لة جٌاوازٌة  105 1 ضة ند و
 فٌكرٌةكان

بوار حةمة تؤفٌق. و ٌَ ر  543 

موسةدةق توظى. و سةرهةلَدانا ساسونىَ  129 2  544 

شةٌدا سةالح. و ثٌاوانة ٌارى بكةو ذنانة بٌبةرةوة 250 1  545 



 546 ئاسؤ حةسةن لة دورٌانى مةرط و ذٌانى 288 2

 547 سةرمةد ئةحمةد ئاساٌشى نةتةوةٌىو ئاساٌشى خؤراك 167 2

ٌَد عوسمان. و تؤرة جٌهانٌةكانى طةندةلَى 320 2 ئوم  548 

ٌَشة كى  139 1 كوردستان ئامادةكردن وث
 نووسٌن

 549 قادر ورٌا

ئٌبراهٌم ئةحمةد. و سولَتان عبدالحمٌدى دوهةم 243 1  550 

واقعى كوردستا ن و كردةوةى  106 1
 ضاكسازى

 551 سةرؤ قادر

كؤلٌَنةوةٌةكى ساٌكؤ  293 1 ٌَ كوردؤلؤذى ل
 لؤذى ٌةلة مةر كؤمةلَطاى كورد

 552 رةحٌم سابٌر

سةرضاوةكانى روناكبٌرى ودٌموكراتى  312 1
ٌَر  جةماوةرٌان رؤلَى دةستة بذ

ٌَر مٌرزا . و دل  553 

رةخنة ئةدةبى وقوتابخانةكان  188 1
ٌَشةكٌةك بؤ تٌؤرى ضارلزثرٌسلٌلر  وث

عةبدولخالق ٌةعقوبى. و  554 

عة بدولخالق ٌةعقوبى. و ماركسٌزم ورةخنةى ئةدةبى 134 1  555 

بازى  93 1 ٌَ كؤلٌَنةوةو ر ٌَ بازى ل ٌَ ر
ٌَذوى كؤلٌَنةوةى م ٌَ  ل

كةٌوان ئازاد ئةنوةر. د  556 

دٌموكراسٌةتى راطةٌاندنو ثةٌوةندى  288 1
 كردن

مةم بورهان قانع. و  557 

ٌَكن كورد 141 1  558 مةسعود خالد طولى فةرهةنطؤكا كالس

 559 سعداللة ثةرؤش قصٌدة اللعنة 104 1

عادٌلة خانم كةساٌةتىو ئةردةالَنى  132 1
بقةران بوونى ٌَ  وساح

 560 عادل صدٌق عةلى

رابةرى رؤذنامةنوسى لة جٌهانى  268 2
ٌَهةم  س

حةسةن عبدولكةرٌم. و  561 

محمد حةسةن. و زةردةشت و زةردةشتٌةكان 169 1  562 

ٌَوان ستراتذى  120 1 رؤذهةالَتناسثى لةن
 داطٌركارى وئاٌدؤلؤذٌاى ستةم 

 563 كاوة هاوراز

 564 ئةكادٌمٌاى كؤرى زانٌارى كورد ئةكادٌمٌاى كؤرى زانٌارى كورد 232 3

 565 ئٌدرٌس عةبدوالَ  لةبارةى رؤذنامة طةرى كوردٌةوة 202 2

حةمة كةرٌم عارف. و ناودارانى ئةدةب 256 1  566 

كؤلٌَنةوة لة  247 1 ٌَ ٌَك ل ٌَوةو ناوةرؤك كؤمةلَ ش
 ئةدةبى كوردى

دئاشنا. و ٌَ ئوم  567 

 568 مارف بةرةزةنجى شةهٌد ثشكؤ سةرجةمى بةرهة مةكانى 432 1

فةلسةفةو الهوت لة سةدةكانى  225 1
 ناوةراست

حةمٌد عةزٌز. د  569 

 570 جةمال تاهٌر  قارةمانى شؤرش و زٌندان 284 1

هٌمداد حوسٌن . د دةروازةٌةك بؤ رةخنةى ئةدةبى كوردى 375 1  571 



ٌَزى. و سةربردةى فةلسةفة 249 2 تارٌق كار  572 

بى  408 1 ٌَ بٌبلؤطرافٌاى دوو سةد سالَة ى كت
 كوردى

 573 مستةفا نةرٌمان

ذ ٌنةوة 287 1 ٌَ  574 ئاسؤ كةرٌم  تو

سالح مةحةمد  سلٌم مةحمود . د/ و ما لبا تا   بة دةر خانٌان  285 1  575 

4 264  ًَ بنٌاتً كارنامة ًٌ لة دةقً نوٌ
 كوردٌدا 

عبد القادر حةمة امٌن محمد . د  576 

كؤلٌَنةوة ٌةك لة شٌعري حةمدي 222 1 ٌَ عة بدو لاَلَخدر مةولود . د ل  577 

شٌعر وبةرهة لَستً و راضةنٌن لة  215 1
 كوردستانً ئٌران 

 578 محمود زامدار 

ئازادي رادة برٌن لة رؤذنامة نوسً  391 2
 كوردٌدا 

ٌَرش رة سول   579 ه

ئةحمةد تاقانة : رؤهات نةال كؤم و كوردة كانً ئةستة مجورلً كؤن  248 2  580 

 581 ثرؤفٌسؤر نور دٌخانً جةلٌل  ٌةرٌظان خة ظة رددة 159 1

زنجٌرةى وتا رو - 7-كؤ بةرهةم ذمارة  446 1
ذ لةطةل دةزطةي را طةٌاندى  ٌَ  توو

 582 جةمال نةبةز

ٌَر 232 1  583 طؤران سؤران فةٌزي بارى ئةدةبً كوردي لة شاري هةول

 584 جةمال نةبةز طوظاري نٌشتمان 189 2

 585 ئازاد بةرزنجً الثةِرة ثةرشةكان 390 2

ٌَكخراوة كوردٌٌةكان 346 1 كةمال مزهةر ئةحمةد.د كؤمةلَلة ور  
نةجاتً عةبدولال / و  

586 

بوار سٌوةٌلً نةتةوة وحةكاٌةت 417 1 ٌَ  587 ر

مٌذوو كتٌب لة كؤنترٌن  376 3

 سةردةمةكانةوة تا سةردةمً

 سونددال

ئةدهةم ئةمٌن عةبدولرحمان/ و  

588 

كبهاتةي ئةفسانً كوردي 502 2 ٌَ مولود ئبراهٌم حسن.د ث  589 

نري توماس  بة سةر هاتة نةمرةكان لة فةلسةفةدا 370 2 ٌَ  ه
دلَشاد كازم/و  

590 

نٌشتمان بالوكةرةوةي بٌري كؤمةلةي  360 1
 ذةك 

 591 عةلى كةرًٌ

نةرٌمان عةبدولال خؤشناو/ و ئٌنطلٌزي طشتطٌر 327 1  592 

ٌَن 400 1  ابراهٌم ٌونس  نزا بؤ ئارم
عبد هللا حسن/و  

593 

سٌاسةتً رووسٌاي قةٌسةرى  413 1
 بةرامبةر بة كورد

 594 هةستٌار كةمال كوردي

كورد لة ئةرشٌفً رووسٌا وسؤظٌةت  446 2
 دا 

ئةفراسٌاو هةورامً.د  595 

 596 ساالر عوسمان وتارناسً 215 1

ًَ كوردي 410 1 ٌَن.د ِرؤذنامةوانً و ئةدةبٌاتً نوٌ هٌمدادي حوس  597 



وةزارةتً ثةروةردة لة سةردةمً  510 1
 كابٌنةي ضوارةمدا

 598 ئةحمةد قةرةنً بةهائةددٌن جةالل 

ٌَذووي ئةدبٌا تً جٌهان  324 2 حةمة كةرٌم عارف /و م  599 

بٌرة وةرٌٌة كانم لة شؤِرشً كوردستان  328 2
 دا

ئةبو بةكر سالَح / ٌؤنان هورمز و
 ئٌسماعٌل 

 

600 

ضةشنة ئةدةبً وِرؤذنامة نووٌٌةكان و  366 3
 رةنكدانة وةٌان 

 601 هةظالَ ئةبو بةكر حسٌن 

دالوةر قةرةداغً / و رابؤرت بؤ طرٌكؤ   638 1  602 

 603 عارف قوربانً  شاٌتحالَة كانً ئةنفال   500 2

 604 كةمال ِرة ئوف مةحمةد  ئةدةبً نامة نووسٌنً كوردي   430 3

ٌَو دةو لَتً  594 5 ٌَل ماكفٌل و مٌدٌاي ن هةندرٌن / تؤماس ئ
 شٌرزاد 

605 

ٌَخ شةرةفً / كارل ثؤثةر و كؤمةلكاٌكراوةو دوذمنة كانً  650 1 ئٌدرٌس ش  606 

ٌَذوو نامة  665 1  607 كةمال رة ئووف مةحمةد  دة ستة واري وارًٌ نان بؤ م

ٌَرنة وة بؤ جٌها نطةراًٌ  485 5 ٌَن / و لة مؤد مةحمةد حس  608 

عةبدو لاَلَ غةفور . د كوردستان  271 1  609 

شورش حسن عمر . د الدعائم االساسٌة للدولة الفدرالٌة  351 1  610 

ٌَذوونامة  917 1  611 عةلً كةندي  م

ئٌسماعٌل ئبراهٌم سةعٌد . د ئةدةبً رؤذنامة نووسً كوردي بةغدا  834 3  612 

ٌَو جٌهانً بزافً رؤذنامة  175 1 ٌَك لة ن طةشت
 كةري كوردي دا 

 613 مةحمود زامدار 

ٌَوةكارى لة  168 1 ٌَذوى هونةرى ش م
 كوردستان 

 614 فةرهاد ثٌربالَ 

 615 مصتفى نةرٌمان  بٌبلؤطرافٌاى رؤذنامةى هاوكارى 235 1

ٌَوان تٌؤروثراكتٌكدا 243 1 ٌَر عةبدوالَ  ذنى سةركردة لةن  616 سةرثةرشتٌار كن

ٌَن فلكلؤرى ثةروا ضٌا 343 1  617 كامٌران بروارى ستران

 618 عٌماد وةٌس خالد حةظةنط دهؤزانا رٌا لستٌكا كوردىدا 205 1

 619 عةبدولخالق ٌةعقوبى لة كةلتورةوة بؤئةدةبٌات 230 3

 620 حةمةكرٌم عارف  خٌانةتى حةالَل 259 1

جةبارى )كؤى بةرهةمة كوردٌةكانى  364 1
شةهٌد ونووسة ر (جةبارى   

 621 سمكؤ جةبارى

كةرٌم دةشتى.و ئةدةب وفةلسةفة 527 1  622 

 623 حةبٌب كةركوكى  هونةرى رؤذنامةنوسى 176 2

 624 حةمةكةرٌم هةورامى رؤمان بةرمٌلىقوثاو 244 2

عومةرئٌبراهٌم عةزٌز.د بٌبلؤطرافٌاىفلكلؤرى كوردى 301 3  625 

ذ 234 2 ٌَ  626 مةنسور سدقى هةوالَ ِراثؤرت و وتوو



عةبدوالَ غةفور. د ئتنؤ دٌمؤطرافٌاى 104 2  627 

ٌَرن 104 1  628 بةختٌار كةرٌمى بةرةو رؤذنامةوانى مؤد

ٌَز  94 1 لى حاخؤ ئاغاكَى وةالت ثار ٌَ جةم
 خورتةكى زانا

 629 ئٌسماعٌل بادى

ٌَرٌنى  163 1 سانسكرٌتى سةرضاوةٌةكى د
 زمانى كوردى

 630 حة كٌم مال سالَح

ٌَشةكٌةك بؤ زانستى راطةٌاندن 79 2  حةبٌب كةركوكى   ث
ِرابةر رشٌد. و  

631 

بوار سوةٌلً  خالضبةندًٌ ثراكتٌكً  16 5 ٌَ  632 ر

سةردةمانً زمانً كوردي وكؤمةلَة  166 1
 زمانً ئٌرانً 

كوردستان موكرٌانً . د  633 

دنى غالى  /ترجمة  قصص وحكاٌات خرافٌة  216 1  634 

سى خولطةي رةخنةي لة ئةدةبً  112 1
 كوردي 

تةتٌف مةحةمد حةسةن . د  635 

فوئاد رة شٌد  . د ناسنامةي دةق  126 1  636 

ثرؤذي رؤشنكةرًٌ وشةِركانً  62 1
ٌَك   روناكبٌر

ئاراس عةبدو لكةرٌم . د  637 

ٌَر مارابً / ئةحمةد تةوكولً و را ثؤِرت نوسٌن لةراطة ٌا ندندا  229 1 جوام  638 

ٌَونالً كورد  321 1 ٌَشةي ناس  639 جةمال نة بةز  ناسنامة و ك

مةحةمد ئةحمةد . د/و ئؤشؤ  ثةٌوة ندي 109 1  640 

 641 جةنطٌز ئٌتما تؤظ  ٌةكمٌن مامؤستا  95 1

نان وئةدةب وكوتارا رةوشةنبٌٌرٌا  126 1 ٌَ داه
 سةردةم دا 

 642 ناجً تا ها بة رواري 

ٌَن . ٌونس شوكر خدا    د.  د هة والَ وهةوالنوسٌتً  رؤذنامة وانً  113 1 حس
 قةندنً   

643 

نارضً )كورد لة ٌاداشتةكانً   940 1
دا (زؤرزظٌلت   

كارزان مةحمةد / نارضً رؤز ظٌلت و  644 

تً  112 1 ٌَ رةئوف حة سةن / و سؤ فٌطةةر  645 

د مةسعودي و بنةمةكانً دارشتن تة مٌدٌا كاندا   118 1 ٌَ مة جٌد سالَح / ئوم  646 

ٌَن كورد  144 1  647 مةسعود خالد طولً  فةرهةنطؤ كا  كالسٌك

بازي  93 1 ٌَ كؤلٌَنةوةو ِر ٌَ بازي ل ٌَ ر
 لٌضكؤلٌَنةوةي مٌذووًٌ

كةٌوان ئازاد ئةنوةر . د  648 

ٌَك  88 1 ت ٌَ جةالل تة قً / طؤطؤل و. ن تؤما ري ش  649 

شٌخ عةبدوول / و ثةٌماننامةي نةتةوة ٌةكطر تووةكان  64 1  650 

 651 خالد خؤشناو  ضةندة ال ثةرةٌةكً ثرشطدار  36 1

 652 خالد خؤشناو  ضةند ال ثةرةٌةك لة مٌذوو 40 1

 653 مسعود عبد الخاق  مةوسوعةي جودي  762 1

عر  96 1 ٌَ ناسنامة ي با/ ش  654 سعد اللة ثةرؤش  



ٌَذةى كوردو رةخنة سازى 544 1 كامل حسن بصٌر . د و  655 

كةمال فؤاد .د كوردستان ٌةكةمٌن رؤذنامةى كوردى 832 1  656 

 657 جةما ل نةبةز كوردستان شؤرشةكةى 333 1

 658 محةمةد رةسول هاوار بٌرةوةرى 544 1

 سةرنوسةر  شانؤكار 138 1
 نٌهادجامى

659 

 كورد  464 1
 لة سةدةي نؤزدة وسٌتةمدا

را ٌَ ٌَن كوض  660 كر

ذٌنةوة 279 3 ٌَ  661 ئاسؤ كةرٌم تو

عبدي حاجً .د مٌذووي كوردستان 608 1  
شٌار عةبدولاَلَ سةنطاوي: و  

662 

 663 دامةزراوةي ئةلبةالغ سةرةئنجام الفا وهةلسا 72 1

 664 ئازاد بةرزنجً سابٌئة مةندائٌٌةكان 125 1

 665 عةلً باثٌر طةنجةكانمان 73 1

دةالئةنجامةكانً ثرؤسةي بة ئٌسالم  116 1
 كردنً كورد

 نةبةز مةجٌد ئةمٌن 
 شوان عوسمان مستةفا

666 

سةباح بةرزنجً.د موقةدةس وكولتور 159 1  667 

ٌَذًٌ 79 1  668 عةلً باثٌر وتار

 669 عةلً باثٌر قوتابٌان 67 1

 670 دامةزراوةي ئةبالغ ضاوطٌرانٌك بة جٌهانً الوان دا 184 1

 671 عةلً باثٌر باورٌابٌن 70 1

 672 عةلً باثٌر سٌاسةتً ئٌسالمً 145 1

رفعةت ئةلسةعٌد.د بةناو ئٌسالمةكان 268 1  
حةسةن عةبدولكةرع: و  

673 

 674 سةالم ناوخؤش ئاٌٌن وزمانناسً 109 2

 675 دامةزراوةي ئةلبةالغ ئةحكامة ئٌسالمً ٌةكان 72 1

 676 سةالم ناوخؤش ئاٌٌن وزمانناس 109 1

 677 همٌداد مجٌد علً زانستً سزا 107 1

 678 محمد مةال صالح شارةزوري طةشتةكةم 110 1

 679 زنار تةها ئٌنساٌكلؤثٌدٌا ئةلقاعٌدة 144 2

احمدعبد الحمٌد  نظام الدٌن.د ئٌسالم 158 1  680 

نتالٌزمً ئٌسالمًٌ  80 2 ٌَ ٌَذووي فةندةم م

 سوننة لة ئٌران

عةلً سٌنا. م  681 

ٌَرؤز بدويَ  128 1 بً ث ٌَ  عبد الرحمن مشقٌة با كت
 داود عٌسى داودي

682 

ٌَد عوسمان دةقً قورئان و ئاسؤكانً نووسٌن 168 2  683 ئوم

 684 ٌاسٌن حاجً زادة بةرٌةككةوتنً كولتوورةكانً 98 2



 685 سةرؤ قادر كؤمةلَكا ، دٌن وتوندوتٌذي 188 2

ابراهٌم احمد شوان.د  (صلى هللا علٌه وسلم )محمــــد   259 1  686 

ئٌبراهٌم ئةحمةد شوان.د الشٌخ عبد القادر الطٌالنً 308 1  687 

رةهةنةي ئاٌٌن لة شٌعري كالسٌكً  252 1
 كوردي

 688 نوزاد كةلهور

 689 محمد حسٌن فةزلولال فٌقهً ذٌان 386 1

 690 ئةحمةد سةٌد عةلً بةرزنجً محةمةدثاشاي رةواندوز 294 1

شانؤي كوردةواري....شانؤ و 133 1  691 حةسةن تةنٌا 

 692 مةولود ئٌبراهٌم حةسن طةران بة دواي نةمرٌٌدا 263 1

 693 عةلً باثٌر ئٌمان وعةقٌدةي ئٌسالمً 410 4

 694 عةلً باثٌر ئٌمان وعةقٌدةي ئٌسالمً 320 1

 695 عةلً باثٌر ئٌمان وعةقٌدةي ئٌسالمً 250 1

 696 عةلً باثٌر ئٌسالمً و عةلمانًٌ 335 1

 697 عةلً باثٌر سؤزي نةتةواٌةتً 215 1

ٌَضكان 164 1  698 عةلً باثٌر ئٌسالم و ر

 699 عةلً باثٌر ثوختةٌةك دةربارةي ئٌسالم 350 1

ٌَزان 376 1  700 عةلً باثٌر ئافرةت و خ

 701 عةلً باثٌر ضةند بابةتٌكً هونةري 329 1

 702 ئاوات ئةحمةد حةوت تٌؤري دةربارةي ئاٌٌن 515 4

 703 عةلً باثٌر خوا ثةرستً ئٌسالمً 349 3

ٌَغةمبةران 312 1  704 ابو الحسن علً الحسٌنً الندوي ث

ٌَذووي ئٌسالم 453 1 ٌَك لة م  705 علً محمد علً خان دةق

 706 نوري عبد هللا صالح ئاغجةلةري قصة االٌمان 581 1

ٌَركردن 208 1  707 ئةحمةد قةرةنً شٌعري ف

ًَ جندي فؤلكلؤرا كورمانجا 655 1  مةجٌ
ئةمٌن عةظدال: و  

708 

بوار سٌوةٌلً نةتةوة و حةكاٌةت  526 1 ٌَ  709 ر

كتةكانً 108 5 ٌَ  710 فوئاد حمة خورشٌد زمانً كوردي و دٌال

مندالَ لة بةرهةمً هونرمةندة  32 1
 جٌهانٌةكاندا

محمد عارف.د  711 

ٌَكستً كوردي 127 1  712 محمد نوري ت

 713 دٌار كولَزار فالشةكان 96 2

عةبدولال غةفور.د فةرهةنطً جوطرافٌاي دانشتوان 152 1  714 

 بةختٌار سةجادي زاراوةي ئةدةبً 198 1
 محةمد مةحمودي

715 

 لوقمان حةسن مٌذوو  254 2
 حمة رةشٌد

716 



 عةبدولسةتار فةتاح  فةرهةنطا  فةرمانبةرا 221 1
 ئةنور محةمد تاهٌر 

717 

 718 نقابة المعلمٌن سلٌمانٌة  قاموس احمر - 1

 719 نجم سلمان مهدي الفٌلً فٌلٌون 423 1

1 496 FERHENGA DESJI 720 ئومٌد دةمٌرهان 

 721 موحسن رازي وشة طولٌنةكانً ئاوٌةر 472 1

 722 ئةمٌن بؤتانى فةرهةنطا كانى 639 1

3 642
2 

 723 هةذٌر عةبدوالَ ثور هةذٌر

 724 عةبدوالَ جةبار شارا 793 2

 725 عبدالستار تاهٌر شرٌف قاموس علم النفس 252 1

 726 مةال عبدالخالق شوانى فةرهةنطى كوردناسى 313 1

ئةورةحمان عةبوالَ . د فةرهةنطى ثزٌشكى  428 1  727 

 728 سةالم ناوخؤش فةرهةنطى ئؤكسفؤردى نوىَ  303 1

 729 عةبدوالَغةفور فةرهةنطى جوطرافٌاٌى دانٌشتوان 652 2

 730 هةذٌر عةبدوالَغةفور هةذٌر 32 2

ٌَكى كوردى 64 1  731 جلٌل مةحةمةد وشان

 732 بةختٌار سةجادى فةرهةنطى زاراوةى ئةدةبى 95 1

 733 حةمةى ئةحمةد رةسول فةرهةنطى هةندةران 403 1

هةورامى.د ئارٌان ظانج 660 3  734 

كوردستان موكرٌانى.د فةرهةنطى شاران 336 2  735 

ضٌاءالدٌن ثاشاٌوسف  الهدٌة الحمٌدة 82 1  736 

فةرطةنطى زاراوةكانى فةلسةفةو  364 1
 زانستة كؤمةالٌَةتٌةكان

 737 فةرشٌد شةرٌفى

 738 شٌرزاد سعٌد محمد فةرهةنطى قوتابخانة 348 1

صالح الدٌن ةكاكا خؤشناو. د فةرهةنطى ئابوى 102 2  739 

نجاتى عبداللة. د فةرهةنطى فةرهنط 505 2  740 

 741 مستةفا سلٌمان  زاراوة زانستى 47 2

 742 طٌوى موكرٌانى فةرهةنطى نؤبةرة 451 2

 743 مةال خةلٌل مةشخةسى مةرط وذى 560 1

 744 رٌنٌة البات قاموس العالقات المحاربة 413 1

 745 حسٌن ٌارة ئةحمةد جاف فةرهةنطى ترٌفة 421 6

 746 فازٌل نٌزامةدٌن فةرهةنطى شٌرٌن 838 1

 747 جةمال عةبدول فةرهنطى راطةىٌاندن 842 1

 748 محةمةد ئة مٌن دوسكى فةرهةنطى سثٌرتز 833 1

جرجٌس مٌشا . د معجم مصتلحات التربٌة والتعلٌم 591 1  749 



1 114
7 

 750 جمال جبار اللة وشة نامة

3 252
3 

 751 ماجدمردوخ فرهةنط فارسى كوردى

1 601 Thesharezoor 752 شفٌق نزار 

 753 تارٌق بهاءالدٌن ئٌدٌةمٌن كوردى 453 1

ٌَركردن 600 1 بى ف ٌَ  754 فةرٌاد فازٌل عومةر كت

 755 شوكت مال ئٌسماعٌل حسن شوان 930 1

2 136
1 

ٌَذوى بزاظىرزطارى خوازى  ئةتلَةسى م
 كوردستان

 756 هوشٌار محمد ئةمٌن

 757 عةباس جةلٌلٌان فةرهنطى باشور 760 2

1 104
9 

 758 طة مظفر ماٌى فةرهة نكا  ما ٌى

2 103
5 

عربً _فةرهةنكً       كردي   759 هذار  

 760 مؤٌد عبد القادر  هؤال فً مرا ٌا هؤال  341 1

 761 زٌاد قاسم  الزوبعة  444 1

امل بدٌع ٌعقوب . د فقه اللغة العربٌة وخصائصها  284 1  762 

الٌة العالقة بٌن المعارضة والسلطة فً  288 1
 االسالم 

كاوة محمود شاكر . د  763 

ٌَنجوًٌ رٌشة وبنضٌنة كانً تو ندوتٌذى  ئاٌن 197 1  764 سةروةر عةبدو لرةحمان  ث

 765 حةسةن جا ف لة خةونة كانً نامؤٌةك  408 1

رسائل ونصوص فً اللغة واالدب  423 1

 والتارٌخ 

 766 ابراهٌم السا مرائً 

 767 طه باقر مقدمة فً ادب العراق القدٌم  268 1

ذ نون طه عبد الواحد . د اصول الجٌش التارٌخً  232 1  768 

مشاهٌر الكرد والكردستان فً ا لعهد  463 4
 االسالمً 

 769 محمد امٌن زكً 

خلٌل عبد الرحمن . د تارٌخ الزرادشتٌة  285 1  770  

عبدي حاجً . د المسالة الكوردٌة النضال واالخفاق  392 1  771 

 772 مسعود محمد  االنسان وما حولهة 191 1

خطوة على الطرٌق الئ البٌت الكوردي  222 1
 الكبٌر 

حسٌن بدوي . د  773 

ناظم . صالح حسن الداهري     د. د الشخصٌة والصحة النفسٌة  276 1
 هاشم العبٌدي

774 

صفاء خلوصً . د الفسر  - 1  775 

اللطٌف سالم عمار عبد . د دراسات فً االقتصاد العراقً   309 1  776 

الحدٌث حقائق الحلم   347 1  777 عبد الرحمن العصافً  



 778 جرجٌس فتح اللة  مبحثان على الطرٌق  199 1

صالح . هاشم طه شالش               د. د المهذب فً علم التصرٌف 399 1

عبد الجلٌل عبٌد . دمهدي الفرطوسً      
 حسٌن 

779 

 780 علً با ثٌر  علماء االسالم  277 1

 781 خالد جمٌل محمد  الجزري  192 1

كردستان فً سنوا ت  الحرب العالمٌة  412 2
 االولى 

كمال مظهر احمد . د  782 

منجد مصطفى  بهجت . د االدب اال ند لسً  400 1  783 

 784 طه حامد الشبٌب  مقامة الكٌرو سٌن  209 1

مكً عبد الكرٌم الموا شً . د لٌا لً مصرٌة  251 1  785 

نوري ٌاسٌن الهر زانً . د الكاكة ٌٌة  189 1  786 

 787 حسان الطٌبً  ابو العالء المعري  271 1

 788 عبد الدائم معروف الهورامً  العالمة عبد الكرٌم المدرس   398 1

 789 نسرٌن محمود علً  االمن فً مصر وبالد الشام  390 1

نسرٌن فخري . د مذكرات مجهولة  416 1  790 

محمد بدري الشاعر وا لشا عر  311 1
 والصحفً 

 791 شعبان مزوري 

 792 ناظم رشٌد  االدب العربً فً العصر العباسً  387 1

 793 حازم ها جا نً  صفحات من تارٌخ الكرد وكردستان  324 2

 794 عبد اللة اوجالن  مانفٌتو القارة الدٌمقراطٌة  336 2

 795 عبد اللة ا وجالن  المدٌنة  272 1

محمد علً  ا لصوٌرعً . د مقاالت ودراسات كردٌة   274 1  796 

 797 محمد محً الدٌن  شرح ابن عقٌلً  302 1

 798 محمد مسعود محمد  المدن ولعبة اال جٌال  372 1

 799 غٌاث بن غوث  االخطل 292 1

 800 عفٌف الرزاز  العراق  469 2

 801 عبد اللة اوجالن  سو سو لوجٌا الحرٌة  408 1

همداد مجٌد علً . د القتل بدا افع  الشرف  456 1  802 

عادل . نوري حمدي القٌسً        د. د تارٌخ االدب العربً قبل االسالم  485 1
 جاسم البٌاتً 

803 

ناجً طالب ودوره الفكري والسٌاسً  511 3
 فً العراق 

 804 حٌدر خون العتا بً

 805 مسعود محمد  لسان الكورد  70 1

بدر خان السندي . د الحكمة الكوردٌة  469 3  806 

 807 اوات حسن امٌن  مملكة ماوراء خط االستواء 144 1

 808 جمال العتا بً كلما ت متقاربة  ا لمدى  192 1



خدٌجة الحدٌثً . د المدارس النحوٌة  486 1  809 

عثمان علً . د الكورد فً الوثائق البرٌطانٌة 544 2  810 

ضٌف شوقً . د العصر اال سالمً  488 1  811 

 812 جرجٌس فتح اللة  مهد البشرٌة  349 1

 813 رسول حمزا توف  بلدي   550 1

خلف رشٌد نعمان . د الموضح  450 1  814 

حامد . مصطفى السقا               د كنوز التراث  225 1
 عبد المجٌد 

815 

عبد الرزاق بو ......شاخوان كركوكً  ٌهود كردستان  440 1
 تانً 

816 

ًَ زة بووزة نط  606 1 ٌَواس ئةحمةد ب  817 ر

 818 محمد جمٌل المال شرفنامة  743 1

 819 حةمة سعٌد حةسةن  شٌعر وشمشٌرَ  146 1

 820 طه بابان  عالم الكرد المرعب  670 1

عبد الجبار الجومرد . د هارون الرشٌد   508 1  821 

شعبان مزوري . د اصل الكرد  574 1  822 

 823 جرجٌس فتح اللة  السٌر  656 3

 824 ئازاد قزاز  مرؤف ودة سالت  99 4

ٌَكةوة تا ئةمرو  168 1  825 كارزان مةحةمةد  ما ظة كانً  ذن لة دةسث

 826 ناهدة جمال تالةبانً  دة رامةتً سةر ضاوة ئاوٌٌة كان  212 1

ٌَركردن  186 1 ٌَكردنً ثةروة ردة ف  827 عةبدو لعة زٌز عومةر عةبدولقادر  بة ئا ش

 828 مامة ند رو ذة  دةولةت وكومة لكة ي مةدةنً  190 1

1 148 History of kurdstan  829 فؤاد طاهر صادق 

 830 ئةحمةد زةرةدةشت  كاوةو نةورؤزو ئةفسانة  286 4

 831 ئازاد حةمة ضاخى زانٌارى 352 1

ٌَشرةو حةسةن هةنوكة لةسةفةردام 13 5  ث
 سوارة عةبدولاَلَ 

832 

 833 زانٌار سةردار قرطةٌى شوناسى طةنج 154 1

مادة هؤشبة رةكان بالَوبونةوةى  126 2
 لةئٌسالم ورؤؤذهةالَت

 834 مةهدى بةدرى

 835 مستةفا مةعروفى رٌنوى داٌكان و باوكان 96 2

 836 ذٌان تاهٌر ئةحمةد فٌمٌزجة 179 2

2 111 فضل اللةحسٌن  هاوثةٌمانى هاوسةرى   837 

 838 مامؤستا سٌروان  جٌهانى الوان 284 2

 839 كؤسار فةتاحى كؤمة لَطاى مةدةنى 120 4

مسلَح ئٌروانى.و كؤ مةلَناسى طشتى 216 2  840 

ٌَن 225 2  841 دٌارى قةرةداغى ئةو تاوانة ى لة هونةر دةدو



ٌَن 128 2  842 جةزا بةكر هونةرى ثٌكةر سازى مؤدر

 843 سوران نةدار طور طة بؤر 68 2

 844 سوران نةدار فٌلى دٌوى 61 2

 845 ئازاد عةبدوالواحد شظان ثةروةر 154 2

نجوٌنى سٌاسٌانى ئةدٌب 147 1 ٌَ  846 فةرةٌدون ث

 847 وةزارةتى ثةروةردة بٌركارى 256 1

ٌَشةى ذٌان 115 1  848 سةروةر كةرٌم  دةربارة ك

كانى  48 1 ٌَ  849 محمةد كةساس كارزان و هاور

 850 رةئوف حةسةن هونةرى جةنط 287 1

 851 شٌخ حوسٌن سورة داستانى خةبات مالَئاواٌى 68 1

 852 سةالم نةقشةبةندى ٌاداشتةكان مةئمون بةطى كورى 123 1

 853 تةها سلٌمان حٌكاٌةتةكانى ئةنفال 74 1

ٌَن 115 1  854 عةزٌز طةردى زةماوةنى خو

ٌَذو 92 1  855 عةزٌز رةئوف مشتومر لةطةلَ م

 856 دانا عةلى سةعٌد هةذان  92 1

 857 ئةحمةد سةٌد عةلى بةرةزةنجى ئةدةبى منداالَن 114 1

 858 جةبارعوسمان  خةواندىخؤٌى 158 1

ثرؤذةىرؤشنكةرى وشةرةكانى  62 1
 رووناكبٌرى

ئاراس عةبدولكةرٌم.د  859 

 860 سةردار جاف  شروقةٌةك لة بازنةدا 174 1

كوردو عةلى.د كومونٌزمى ئةوروثاٌى 247 1  861 

 862 شاكر فةتاح ثةٌمانى كؤمةالٌَةتى 62 1

ٌَكست رةخنة 222 1  863 محمد نورى ئةحمةد ت

ٌَشة 168 1 ٌَستاو ك  864 سٌد محمد باقر سةدر مرؤظى ئ

 865 جالل محمد حسن خؤشناو الوك 68 1

 866 جطةرخوٌن  بةختةوةرى 198 2

 867 ئازاد عبدوالعةزٌزمزورى سةردةشتٌةكةذنان 186 2

 868 حسٌن نةجمةدٌن خةونامةى ئٌبن سٌرٌن 239 1

 869 برٌم فرستى تةكنٌك وهونةرى ئاخافتن 167 1

 870 بةٌان عةزٌزى هةردة ى شةراب لة ئاودا 101 2

والى داود لةناو ئةمٌرةعراق تورك  221 1
 شعرى

سها عةبدوالمجٌد. د  871 

1 264 Short stories for lref 872 كازم سعٌدالدٌن 

 873 عةتا قة رةداخى تارماٌٌكان 110 1

 874 نورى سةعٌد قادر نٌوةكةى ترى جٌهان 257 1

 875 شةمالَ ئاكرَى ى شٌرٌن لة ئاظى 249 1

ذٌنةوة 255 2 ٌَ  876 ئاسؤ كةرٌم تو



1 111  877 نٌاز عةبدوالقادر زارى كرمانجى 

رؤلَى حةسةن زٌرةك لة مؤزٌكى  202 1
 كوردىدا

 878 زؤزةك ئةحمةد

نانى داتا بةٌس لة  269 1 ٌَ ضؤنٌةتى بةكار ه
 دروستكردنى بةرنامةٌةكدا

 879 كةمال ماجد

باز مستةفا باشترٌن هؤنراوةكانى 70 1 ٌَ  880 ر

ٌَر 287 1  881 ئاكؤ غةرٌب زمانى كاركات

 882 ئةمٌن سندى جٌهانطرى 160 1

 883 فوئادى تاهٌر سادق رؤشنبٌرٌمان 376 1

 884 ماردٌن جةالل  ذن و سؤسٌالٌزم 178 1

 885 سةالح نٌسارى بنةمالَةى ثاسكو ئال دوو ئارتة 106 2

ٌَركردن وكؤمةلَطا  152 2 ثةروةردةو ف
ٌَشكةوتوو  ىث

 886 مةجٌد كاكةوةٌس

 887 مةروان كاكل  هةرةشةى داٌنامٌكى تٌرؤرستى 139 1

 888 سةرؤ قادر توندوتٌذى 96 2

 889 سةالح شاكلى راطواستن و ئاوةدانكردنةوة 196 2

ٌَك لةبٌرةوةرٌةكانى 86 1  890 لوتفٌة ئٌبراهٌم سالَح هةند

ٌَوةطرتن بة مادة هؤشبةرةكان 70 2  891 فاٌز ئٌبراهٌم محةمةد خوو ث

 892 رٌبوار سٌوةٌلى دةروازةكانى كؤمةلَناسى 424 1

ٌَرش محمود هةطبةٌى كوردةوارى 344 1  893 ه

 894 ثؤلى حةوتةمى بنةرةتى زمان وئةدةبى كوردى 204 1

 895 هةظال سةلٌم تةٌب بونٌادطةرى دناظ رةخنةٌا كوردى 239 1

 896 حةمةكةرٌم هةورامى ئةدةبى منداالَنى كورد 368 1

 897 فةرهاد ثٌربالَ  ثةناهةندةى ذمارة 359 1

 898 شوان سلٌمان ٌابة بةرهةمً بٌري ئافرةتً كورد 27 3

 899 ئةرٌك فرؤم ئاٌا مرؤظ  364 1

عمر ٌاسٌن جةبارى.د دةرونزانى 144 4  900 

 901 عةزٌز جةال ل بوون و طةردون 196 1

ٌَردى طٌروطرفتى لةٌةك  40 1 ذن و م
نةطةٌشتن ٌَ  ت

شاكر فةتاح. و  902 

ندنةوةو دةستورى كوردى - 3 ٌَ امٌن على قوتابجى.د خو  903 

تالٌب عبد الجبار.د التنوع تاثقافى وصعوبة الترجمة 552 8  904 

 905 معروف الصافى كتاب الشخصٌة المحمدٌة 768 1

 906 نزار قبانى االعمال الشعرٌة الكاملة 649 2

محسن جاسم الموسوى.د الرواٌة العربٌة 317 1  907 

 908 احسان صالح المختار دراسات عربٌة 160 1

 909 محمد امٌن الدوسكى فلسفة العشق فى شعر الجزٌرى 196 1



عمادعبدالسالم رؤف.د الشجرة الزٌتونٌة 121 1  910 

جمال اسد خزعل.د نظام التعلٌم فى العراق 242 1  911 

اطاللة تارٌخٌة على المكتبات العامة فى  203 1
 المملكة العربٌة

الضبٌعان سعد عبد اللة .د  912 

جالل عبد الرزاق .طه ٌاسٌن   د المفكرة التربوٌة  - 1  913 

شرٌف غازي .د حمو رابً 221 1  914  

 915 احمد هردي  العروض فً الشعر الكردي 218 1

مصطفى سٌف الدٌن بٌار  تركٌا وكردستان العراق  270 1  916 

 917 احمد عبد العزٌز محمود  قراءة نقدٌة  143 1

الجذور االسطورٌة بملحمة  264 4
 نوروزالشعبٌة 

 918 جمال خزنة دار 

شٌركو فتح اللة عمر . د الحزب الدٌمقراطً الكردستانً   290 1  919 

 920 حبٌب كركوكً  فنون التحرٌر الصحفً  190 2

 921 اخالص ٌا سٌن السا مرائً التطور االسلوبً فً االزمات  238 1

ماجد الحٌدر . د عبور الحا جز  198 1  922 

نرٌمان عبد و لاَلَ . د زار وزمان المولف  171 1  923 

 924 احمد عبد العزٌز محمود  االمارة الهندبائٌة الكردٌة   240 1

زمانة وان ،زمانةوانً  324 1  925 سة الم ناو خؤش  

كرستنا خوشابا بتو : ت انواع النظم االنتخابٌة  312 2  926 

كامران الصالحً . د قواعد القانون الدولً االنسانً  182 2  927 

عماد عبد السالم رؤوف . د مراكز ثقافٌة مغمورة فً كردستان  252 2  928 

ٌَك بةرةو ذنة كان  148 1  929 زانا خلٌل  رؤ مان طةشت

 930 هدى علً عبد  الثقافة وعلم الثقافة فً القرن العشرٌن  232 1

االستخبارات االٌوبٌة فً عهد صالح  382 1
 الدٌن 

نة بة زمجٌد امٌن .د  931 

 932 ٌوسف الحٌدري صفحات ملونة فً االدب الكر دي 119 1

 933 لطٌف هملت  المدن الحد ٌد ٌة  36 1

 934 بلقٌس الدوسكً  ا نا ال دري من ا نا 143 1

فؤاداحمد خؤرشٌد . د الجٌو بولتٌك وجمهورٌة كوردستان  154 1  935 

 936 ئاوات حسن ئةمٌن  مملكة ماوراء خط االستواء 144 3

 937 انور مصتفى برواري  بٌر ٌظان  332 1

 938 رؤف بٌطرد  المدٌنة وقصص اخرى 220 1

 939 رشٌدة التركً  صمت البحر  65 1

 940 مورٌس بارسس جنة على نهر العاصً  102 1

 941 محمد حسٌن محمد شوا نً التنوع االثٌنً والدٌنً فً كركوك  239 1

 942 حسب اللة ٌحٌى  رؤى عراقٌة فً الشوؤن الكوردٌة 220 1

 943 غسان كفنانً  ارض البرتقاال لحزٌن  72 3



عبد الرحمن خلٌل . د الكورد فٌا الخالفة الكوردٌة 110 1  944 

 945 جابر عصفور  الدٌن والعلم والمال   80 2

ك . شٌرٌن  فصول وحروف  88 2  946 

 947 سٌد جاد  التذكار  160 2

الحرب العالمٌة االولى وسٌاسة  حق  144 2
 تقرٌر المصٌر 

 948 احمد السورمٌري 

 949 فؤاد التركً  حدٌث االشجار  125 6

 950 نائب حمة فرمان  الجواب المسحور  151 2

شعبان مزٌري .د الصحافة الطردٌة  96 2  951 

 952 هظال  القضٌة الكوردٌة فً تركٌا 192 1

 953 ها رون عبود  امٌن الرٌحانً  87 4

 954 حبٌب جامانً  قاهر الجار  143 1

 955  (روافد)كتاب  من جبال كردستان الى سدة الرئاسة  184 3

 956 هدى شعراوي  مذكرات هدى شعراوي 381 2

 957 احمد عطٌة اللة  مغامرات موشها وزن 159 2

 958 خٌري فهمً  مدرسة الزوجات  208 2

 959 علً عبد الرزاق  اال سالم واصول الحكم  95 2

 960 مصطفى عبود  عاصفة االورا ق  135 2

 961 سعٌد شا ما ٌا  باقة نرجس من كردستان  157 1

فوزي رشٌد . د طه باقر  145 1  962 

حسٌب الٌا س حدٌد . د منهجٌة البحث العلمً  157 1  963 

شعبان مزٌري . د مباحث فً تارٌخ العراقوالكرد المعاصر  116 1  964 

 965 مجموعة من الباحثٌن  المنعطف   1

 966 مجموعة  ا فاق اقتصادٌة   186 1

دوسٌة البارزانً فً محفظة ستالٌن  58 2
 الفوالذٌة 

اسماعٌل حصا ف . د  967 

عبد اللة غفور .د التشكٌالت اال دارٌة فً جنوبً كردستان  105 1  968 

كاوس قفطان . د الحركة القومٌة التحررٌة الكردٌة  305 1  969 

الفرٌق بكر صدقً ومشروع الدولة   201 1
 الكردٌة 

شعبان مزٌري . د  970 

علً شلف  . د ابو تمام  223 1  971 

شعبان مزٌري . د مختارات من القصص القصٌرة  225 1  972 

ناهض عبد الرزاق . د النقود فً كردستان  185 1  973 

القبائل فً الزعامات القبلٌة الكردٌة فً  214 2
 العصر الوسٌط 

رزاق صدٌق . د  974 

 975 عبد الرزاق العصافً  حقائق العلم الحدٌث 158 1

 976 سلٌم سركٌس  غرا ئب المكتوبجً  84 1



 977 احمد ناجح مصطفى  رحلة الى بارٌس  147 8

نوزاد حسن احمد . د النظام الصوتً التولٌدي  169 2  978 

 979 مجلة  العرب 192 1

 980 مسعود محمد  اال نسا ن وما حو لة  168 1

عز الدٌن مصطفى رسول . د ممً االن  192 1  981 

ناظم رشٌد . د فً ادب العصور المتا خرة   168 1  982 

ذة كردنً لة  229 1 ٌَ رةخنةٌكؤمة الٌَةتً و  ثراكت
 شٌعرة كانً طوران 

 983 ئاوارة كةمال سالَح 

ماري شهرستان . د اال نسا ن ولغتة  120 1  984 

التطهٌر العرقً للكرد التركمان فً  625 1
 كركوك 

 985 طارق جامباز 

 986 صالح سعد اللة  المسا لة الكردٌة فً تركٌا  79 1

ضتو محمد امٌن . د مال سالح الكوزة با نكً  176 1  987 

شعبان مزٌري . د العرا ق 233 1  988 

مؤٌد محمد سالح . د دراسات فً االدب العربً قبل اال سالم 168 1  989 

 990 صالح هورامً  اغانً ا ٌوب الكنعانً  168 1

 991 مجمع العلمً  زانٌاري كورد  101 1

ماجد الحٌدر . د الثلج والنار واالغنٌات  80 1  992 

 993 ئازاد خانة قٌنً  نة راكً  56 1

 994 فاروق سلوم  تفاصٌل الٌامنا 50 1

وفاء عبد اللطٌف. د عن الشعر االنكلٌزي الحدٌث 244 1  995 

 996 رضوان ظاظا رامبو االبن 135 1

 997 لجنة التالٌف مؤسسة البالغ حماٌة البٌئة فً التشرٌع االسالمً 55 1

شعبان مزٌري.د قصاصات بالد الرافدٌن 202 3  998 

 999 عبد هللا عباس سمفونٌة المطر 127 1

 1000 ملك الدٌن كاكة ًٌ حالجٌات 213 1

 1001 عالء شٌظان التمٌمً الروائً وشخوصه 144 1

 1002 فةرهاد بٌلاير  مٌذووي طورانً وموسٌقاي كوردي 247 1

 1003 رفٌق صالح احمد توفٌق وهبً االثار الكاملة 40 1

 1004 ناسر سةالمً سةرضاوةكانً زاناًٌ و نةزانً 813 1

 1005 مفٌد وحٌد الطفلة الخضراء 267 1

 1006 انور محمد طاهر مقهى العمٌان 121 1

جٌكل ومستر هاٌة.د 87 2  1007 جوالن حاجً 

قصائد وقصص مختارة من االدب الكردي  68 1
 المعاصر

 1008 فرهاد بٌرل

عدنان سٌد شكور.د وسائل االتصال 156 1  1009 

مقاالت فً علم اللغة السٌمٌانً واالدب  157 1
 المروي

نوزاد حنا احمد.د  1010 



الٌهودٌة واالٌرانٌة فً العراق/المدارس 293 1  1011 فاضل البراك 

 1012 كمال الحدٌثً فً الشموع الستٌن 310 1

 1013 مجموعة من الكتاب الجسر 148 1

نةبةز مةجٌد ئةمٌن.د المشطوب الهكاري 216 1  1014 

فؤاد حمة خورشٌد.د اللغة واللهجات الكوردٌة 52 1  1015 

سعدي المالح.د فً الثقافة السرٌانٌة 152 1  1016 

 1017 احمد شوكت الشبك الكورد المنسٌون 276 1

 1018 ملك الدٌن كاكة ًٌ موطن النور 295 1

 1019 ٌوسف زةنطنة من نقرة السلمان الى الموت 87 1

 1020 خالد سلٌمان االنفال حكاٌات من زمن مستقطع 103 

 1021 ٌوسف ابو قوز لدي اسئلة كثٌرة 80 1

 1022 سردار عبد هللا الوقوع فً الفخ 232 1

 1023 كرٌم دةشنً الماء 612 1

 1024 عبد الحمٌد دروٌش اضواء على الحركة الكردٌة فً سورٌا 288 1

اللٌلة االخٌرة...شواف 162 1  1025 سامً الحاج 

 1026 خالد نعمة نرجسة الوند 68 1

 1027 لطٌف حسن الصحافة الدفترٌة لالنصار الشٌوعٌٌن 88 1

  1028 طاوس مللك زهٌر كاظم عبود  191 1

 1029 هدار مجٌد علً االرهاب اركانه اسبابه اشكاله  66 1

تً تاوان  272 1 ٌَ كارٌطةري هةلَضوون لة بةرثرس
 وسزادا 

 1030 هٌمداد مجٌد علً 

 1031 حسٌن عثمان فٌركسجاري من وجع االرض وانٌن االنسان  207 1

 1032 محمد موسى  تارخ االدب الفارسً  261 1

 1033 قٌصر عفٌف للشعراء فقط 70 1

 1034 عبداللهالبٌتواتى المنحة الوهجٌة 118 1

كوردستان موكرٌانى.د قواعد اللغة الكردٌة 208 1  1035 

 1036 على النشمى مزارات ال البٌت فى سورٌا 91 1

 1037 عادل الدبوس االتحاف 96 1

حسٌن الحنفى.د التراث والتجدٌد 159 1  1038 

 1039 فرح غانم سالح المراة فى شعر السٌاب 221 1

 140 دنى غانم قصص والحكاٌات الخرافٌة 215 1

 1041 ابراهٌم زٌدان القمر والقتلة 91 1

 1042 غائب حقى فرحان الجواب المسحور 151 2

 1043 مؤسس البالغ مقومات الوعب والعبرة 47 4

1 225 Uzungunler 1044 عبداالمٌر مولى 

 1045 غزاى درع الطائى نقاط حدٌث العراقٌة 126 1

 1046 ٌوسف الحٌدرى صفحات ملونة فى االدب الكردى 119 1



 1047 عبدالطٌف القصرى المسجد االقصى 155 1

 1048 محى الدٌن الزنطنة الخاتم 186 2

 1049 محمد جلٌل مال احمد داقوق فى التارٌخ 95 2

 1050 فاروق فائق كوبرلو صقر على الضالم 73 1

منذر الشاوى.د مذاهب القانون 181 1  1051 

 1052 ئاوات حسن امٌن الشعلرالكردى المعاصر 103 1

 1053 عبدالزهرة زكى كتاب الفردوسى 83 1

 1054 مسعود البارزانى البارزانى وحركة التغٌر  901 2

 1055 عبداللة جواد الوجة والقناع 264 1

عبداللة غفور.د جوطرافٌاى ئابورى نةفت لة كوردستان 224 1  1056 

جمال خضٌر الجنابى.د المكونات الفنٌة فى قصائد خسرو الجاف 173 1  1057 

 1058 فرٌدون سامان احكى عشقك 133 1

 1059 هٌوا زندى مقترح الكتابة بالهجة الفٌلٌة 117 1

عدنان سٌد شكور.د طوز خورماتو البٌئة الكون 163 1  1060 

 1061 حاجى رمضان بحث عن ملة شمندٌان 88 1

فاضل البراك.د تحالفات االضداد 247 1  1062 

 1063 محمد حمة صالح قبور غٌر هادئة 102 1

 1064 مصطفى صالح كرم شهداء قلعة دمدم 76 1

التكون السادس والثقافى لالحزاب والجمعٌات  98 1
 الكردٌة

 1065 شعبان مزورى

منذر الشاوى.د كتابات الجامعٌة 151 1  1066 

فؤاد حمة خورشٌد.د كركوك قلب كوردستان 138 1  1067 

 1068 عٌسا ضٌاٌى بثنى و حزنى 58 1

 1069 لطٌف مصطفى امٌن الفدرالٌة وافاق فى العراق 152 1

 1070 كما ل شٌرطةر مجموعة قصائد الكردٌة باللغة العربٌة 82 1

 1071 ٌعقوب ازند حرٌات الشعر االٌرانى 177 1

 1072 هدٌة حسٌن قاب خوشى من 88 1

 1073 ستران عبداللة رائحة السمك المسكوف 147 1

1 111  1074 عارف قوربانى فى طوبخا نة الى العرعر 

 1075 محمد توفٌق نوروز 30 1

 1076 عبدالرزاق بٌمار هةلبةستى كوردى 227 1

 1077 زوزان صادق ضٌروكة شعرى كوردى 180 1

 1078 مصطفى محمد زنطنة شٌوازو رٌطة كانى وتنةوةى دارشتن 70 2

 1079 ئارى عوسمان خةٌات سى وٌستطةى ئةدةب 211 1

ابراهٌم احمد شوان.د هجرتنامةى كوردى 56 1  1080 

محمد حمة بكر.د شٌعرى فلكلورى كوردى 213 2  1081 

 1082 شكر مصطفى بطولة الكرد فى ملحمة قلعة دمدم 87 1



شعبان مزورى.د الكورد فى بغداد 67 2  1083 

بازة ئةدةبٌةكان كالسٌزم رؤماسٌزم رٌالٌزم 352 2 ٌَ فرهاد بٌربال.د ر  1084 

 1085 ئة فٌاشى على حاجى زمانى رةخنة ٌاضٌذى هونةرى كوردى 207 1

ٌَكةس و هاوٌنى طةرمٌان 76 1  1086 سوران نةدار ب

 1087 عباس مجٌد داودى رازاو طةمةى ئٌشق 123 1

 1088 سوران نةدار ئاوازى سةوزى كانى سولَتان 252 1

كؤلٌَنةوةى  91 1 ٌَ بازى ل ٌَ كؤلٌنةوةو ر ٌَ بازى ل ٌَ ر
 مٌذوى

كة ٌوان ئازاد.د  1089 

زان 383 1 ٌَ  1090 سوران نةدار طة الَر

ٌَشرةوةى شٌعرىكوردى 206 1  1091 سوران نةدار لةتٌف هةلَمة ت وث

 1092 ئة مٌن طة ردى خولٌاٌى نوسٌن 42 1

 1093 سؤران نةدار بٌرو رام دةربارةى شٌعر 90 2

واز لة هؤنراوةكانى فةرهاد شاد شاكةلى 337 1 ٌَ  1094 حوسٌن كةالرى ش

ئازاد عبدالواحد.د بنٌاتى زمانى شٌعرى 176 1  1095 

 1096 مةجٌد مةحمود شٌعرو فةلسة فة 100 1

فةرهاد بٌربال.د عةبدولرةحٌم رةحٌمى هةكارى 192 1  1097 

 1098 بةرزان مةال تةها ئةدةبى فةلسةفى 184 2

 1099 شكور مستةفا جوانى زمانى كوردى 147 2

 1100 سةردار مةجٌد مٌران حاجى قادرى كؤٌى 239 1

 1101 ئازادعبدالواحد سوسولوذٌاٌى شٌعرى كوردى 223 1

 1102 محمد بهرةوةر سوارةو ثةخشانى كوردى  321 1

اهر البرزنجىطعلى .د روانطة 228 1  1103 

كؤلٌَنةوة 128 1 ٌَ  1104 نةوزاد على احمد مندالَ ئةدةب ول

لَى لةنطةرى ئارةقة 53 1 ٌَ ٌَك وو  1105 عبداللة عباس ئةفسنةى عشق

 1106 سوران نةدار هونةرى جوانكارى 96 1

ٌَن ئةدةبى 362 1 باز ٌَ  1107 هٌفى بةروارى ر

الفطوسىعبدالهادى احمد  سٌرة مدٌنةاوراق من زاكرة بانقٌا 160 1  1108 

عوثمانرئوف .د ئاسؤ ٌةك بؤرةخنةى ئةدةبى 258 1  1109 

 1110 محمد مٌركةسورى تروسكاٌةك لة شةوة زةنط 265 1

رةوة الى هةنَى الٌةنى رستة  133 1 ٌَ دوخةكانى ذ
 سازى

1111 ٌوسف شرٌف سةعٌد  

رانى زانستى 67 2 ٌَ شعبان مزورى.د هونةرى وةرط  1112 

ركؤدا 135 1 ٌَ  1113 سوران نةدار بةرزونزمى لةئةزمونى شٌعرى ش

ر  121 - ٌَ ضٌرؤك \شة ظب مانثصالح جاسم ع   1114 

 1115 نةجات حةمٌد احمد تٌؤرى بنٌاتى شاراوة 760 1

لة زمانى كوردى دا\ئٌدٌوم  543 1  1116 جالل محمود 

 1117 جلٌل كاكة وٌس براٌةتى ئةدةب و هونةر 100 1



هؤنراوةى بةرطرى لة بةرهةمى ضةند  320 1
ٌَكى سةرودا  شاعر

ٌَدى  1118 عة بدوالَ ٌاسٌن عةلى ئام

رانةوة 328 1 ٌَ  1119 زاهٌر رؤذ بةٌانى كاروبارى ط

رمزٌة سابٌر.د حوزنى موكرٌانى نوسةرو رؤذنامة نوس 200 1  1120 

فوئاد رشٌد. د دةقى ئةدةبى 134 1  1121 

 1122 عومةر عةلى شةرٌف لةلوتكةى ئةدةبى ئةلَمانٌةوة 207 1

ئٌدرٌس عةبدوالَ .د كوردناسى 128 1  1123 

عبدالواحد موشٌر دزةٌى. د كوردؤلؤذى 142 1  1124 

ٌَكسٌكؤلؤجى 108 1 عبدالواحد موشٌر دزةٌى . د ل  1125 

عبدالواح موشٌر دزةٌى.د واتا سازى 234 1  1126 

عبدالواحد موشٌر دزةٌى.د وشةسازى وزمانى كوردى 144 1  1127 

 1128 جةبار سابٌر  لة ودٌو هةناسةكانىشٌعرةوة 272 1

الفضاء الروائى عندسلٌم بركات قراءة فىثالثٌة  400 1
الفلكٌون\  

شاكرسابٌر.د  1129 

ٌَشٌنان و قسة نةستةق لةناوضةى  198 1 ثةندى ث
 كةركوك

لَ كاكةٌى ٌَ  1130 هة ردةو

هةلَبذاردةٌةك لةطؤرانى فلكلؤرىناوضةى  103 1
 ئةردةالَن

موسةنةن\ج \كؤكردنةوةى   1131 

1 110 موحسٌن ئةحمةد عومةر. د فةرهةنطى زاراوةى ئةدةبى   1132 

 1133 حسٌن جاف وعوسمان جاف فةرهةنطى ترٌفة 240 3

 1134 حةمة سالح فةرهادى لةبارةى رؤذنامة نوسى كوردٌةوة 160 1

 1135 حةمةكةرٌم عارف وقفات فى رحاب الثقافة الكردٌة 149 2

ندكارانى كورد لة  233 1 ٌَ رؤذنامة طةرى خو
 ئةوروثاو ئةمةرٌكا

 1136 نةوزادعةلى ئةحمةد

فةرهاد ثٌربالَ .د رؤذنامةطةرى كوردى بةزمانى فةرةنسى 80 1  1137 

كردنةوةى شٌعرى  215 1 ٌَ كامةران بةدرخان نو
 كوردى

 1138 جٌهان عبدالوهاب                      

سرور عبداللة.د حركة الحداثة فى الشعر الكردى 374 1  1139 

وةو ناوةرؤك 247 1 ٌَ دئاشنا ش ٌَ  1140 ئوم

وةزارةكانى زمانى كوردى 144 2 ٌَ شعبان مزورى.د س  1141 

سٌمؤلؤذٌاٌىزمانى سؤفٌطةرىلةشٌعرةكانى  302 1
 مةالى جزٌرى

 1142 كامةران ابراهٌم

ٌَطةٌشتن لة رؤذنامةوانى 243 1  1143 طؤران سةباح ت

ئٌسماعٌل زراعى \و رةخنةو هةقٌقةت 128 1  1144 

 1145 كةرٌم دةشتى بةرةو مندالَى بة جل وبةرطى ثاٌزةوة 184 1

رفٌق سابٌر.د كوردؤلؤذى 480 1  1146 

ٌَن خامةى 423 2 ن ٌَ  1147 سةبرى سالح نه

ذٌان وشٌعرة كوردٌةكانى سٌفو لقوزانى  277 1
 ظازى

 1148 ئةنوةر سولَتانى

كترازان 154 1 ٌَ  1149 سالح عومةر ل



 1150 محمد ئةمٌن عةبوالَ  ئةمٌنى لةساٌةى مةحوى 160 1

دارةٌى طورطنامة 235 1 ٌَ  1151 نةجات ئةسث

 1152 رفٌق حلمى شٌعرو ئةدةبٌاتى كوردى 321 1

بةرى بٌبلؤطرافٌا كوردٌةكان 400 1 ٌَ مان ٌابة. د ر ٌَ شوان سل  1153 

ٌَذوى ئةدةبى كوردى 127 7 مارف خةزنةدار. د م  1154 

13 114
1 

طؤظار\هةتاو  كوردستان موكرٌانى.د\مجلة    1155 

عثمان ابوبكر.د االثارالكاملة 625 2  1156 

 1157 السٌد مسعود البرزانى المحترم بزوتنةوةى رزطارٌخوازى كورد 456 4

(حمة بؤر )محمد مستفا  دٌوانى بَى كةس 607 2  1158 

 1159 ترجمة رشٌد افندى رحلة اولٌاضى فىكوردستان 368 2

عومةر ثةتى.د بٌبلؤطرافٌاٌى جةذنى نةورؤز 280 3  1160 

 1161 ظٌستظالَى مةستورةى ئةردةالَنى مةستورةى ئةردةالَنبٌر ئانٌنى 303 1

 1162 رفٌق سالح ضى لةبارةى محمد امٌن زةكى بةط نوسراوة 448 1

وانة سؤرانى و هةورامى 172 1 ٌَ رانى رازى دٌوانى وةلى د ٌَ  1163 وةرط

 1164 ترجمة وتقدٌم كمال غةمبار نحو كهف الشجعان 75 1

 1165 بوار نورالدٌن رةدووكةوتن كةلتورى كوردى 204 2

 1166 مٌران جةالل ئةحمةد بنٌاتى رووداو لةشٌعرى كوردىدا 199 1

 1167 بابَى نازىَ  ئةحمةدى خانى 174 1

1 111 ٌَك زانٌارى طشتى دةربارةى زمانةوانى   1168 شاسوار هةرشةمى هةند

بازى نوىَ ، ضٌرؤكى نوَى  245 1 ٌَ ئٌنسانى ر ربةطى  ٌَ ٌَن ش  1169 حوس

 1170 محمد امٌن هةورامى رةسةناٌةتى زمانةكةت بناسة 176 1

 1171 محمد رفٌق حسن تكاٌة دةستى بةشٌعرةوةبطرن 222 1

 1172 كاروان ئاكرةٌى بٌاظظظظظظظظظظ 179 1

ٌَستطةٌةكى ئةدةبى و فٌكرى 284 1  1173 ئازاد البرزنجى ضةندو

 1174 محمود نةجمةدٌن بةختٌار عةلى دةنطى هةقٌقةت و مةعرٌفةت 319 1

 1175 جرجٌس فتح اللة ٌقظة الكورد 712 1

 1176 مال محمد كورى مال عوسمانى بالَخى دٌوانى مةحوى 645 1

 1177 ئةحمةد حةٌران كانى خومارؤكىَ  384 1

 1178 ثٌرداود مةخمورى سؤرَىضاوشٌن 153 1

ٌَخانى جوطرافٌاٌى هلَؤ شةٌداكان 265 1  1179 حاجى سةعدوالَش

كى فلكلؤرٌة 436 1 ٌَ  1180 زٌادموحةمةد ئةمٌن جوانستان ضةند بةٌت

محمد عزٌز زازا .د مرٌةم خان 205 1  1181 

 1182 ئامادةكردنى باكورى ضٌرؤكى هةنَىظؤرانى رةسةن 104 1

1 110  1183 وةزارةتى ثةروةردة كٌمٌا 

 1184 قادر فةتاحى غازى سَى بةٌتى فؤلكلؤرى 352 1



ٌَطتان رىَ  240 1  1185 خالٌدجوتٌار بؤنى ب

 1186 دلَزار ئٌسماعٌل رةسول لةبةر ئاطردانى مام سؤفى  140 1

رةنطدانةوةى ئةدةبى كوردى لة رؤذنامةى  174 7
 ذٌانةوة

 1187 سرود وةلى جاف

كؤلٌَنةوة 271 7 ٌَ  1188 حسن عارف نوسٌنةكانم لةبارى رةخنةو ل

نةوةد 372 1 ٌَ ٌَشةكان هلَدةوةش  1189 فةرهاد شاكةلى كة بازنةو الك

محسن ئةحمةد عومةر.د هةلَبذاردةٌةك لةشٌعرى فةرةنسى 282 1  1190 

 1191 مؤسسة اراس للنشر هةذار بؤكوردستان 621 1

 1192 محمةد فةرٌق حسن هونةرو مةسةلةكانى سةردةم 167 1

 1193 حةمةكةرٌم عارف ئةفسانةٌى طرٌكى ورؤمانى 152 1

نسانس 103 1 ٌَ مسلح ئٌروانى\و ماكٌاظلى وبٌرى ر  1194 

هونةرةكانى ثةخشان لةطؤظارىزارى  223 1
 كرمانجٌدا

 1195 مستةفاسالح مستةفا

ٌَسة 506 1 رفٌق سالح/ سدٌق سالح   طؤظارى بلَ  1196 

رةمزلةشٌعرى هاوضةرخى كوردىكرمانجى  450 1
 خواروى كوردستان

ثةخشان سابٌر.د  1197 

(سةالَح عومةردا)نامؤٌى لةرؤمانةكانى  195 1  1198 سةركةوت سةعدى قادر 

وازى شٌعرى  302 1 ٌَ لفةبارةى بونٌاتى زمان وش
كؤلٌَنةوة) ٌَ ٌَكست و ل (ت  

عوسمان دةشتى.د  1199 

ئٌدرٌس عةبدوالَ .د   شارستانٌةتى كورد 144 1  1200 

 َِ1 ة طعبدالصمد سالم  رنطدانةوةى ئةدةب لةطؤظارى هاواردا 163   1201 

 سدٌق سالح طؤظارى رؤذى نوىَ  686 1
 رفٌق سالح

1202 

 1203 حسٌن سؤران مالَةقورةكانى ئةحمةدى شاملو 138 1

هادىمحمد\و قوتابخانةى بودابٌست 162 1  1204 

 بابةتى ئةدةبى 24بةسةركردنةوةى  222 1
 رؤشنبٌرى

 1205 ئٌسماعٌل تةنٌا

         
1 

118  1206 دكتؤر محمدنورى عارف ووشةزاراوةكانى بابةتاهٌر 

نجم ئةلَوةنى.د لٌكؤلٌَنةوةى رةخنةى شٌكارى 133 1  1207 

ٌَكستى كوردى 196 1  1208 نةجاتى عةبوالَ  ت

ئازاد حمة شةرٌف. د كوشتنى خةونةكان لة رؤذةالَت 122 1  1209 

ئازاد عبدالواحد.د رةنطالَةكانى دةق ثرؤذةٌةكى راظةكارة 144 1  1210 

 1211 نةوزاد ئةحمةد ئةسوةد بٌرى رةخنةى هاو ضةرخ 226 1

 1212 سةنطةر زرارى ئةدةب و دٌالؤط 304 1

ئازاد حةمة شةرٌف.د زنجٌرةى شاكارنوسةكانى كورد 168 1  1213 

ٌَخانى  ئةنتؤلؤذٌاٌى شٌعرى سوٌدى 95 1  1214 رزطار ش

 1215 عومةر معروف بةرزةنجى براٌم ئةحمةد 133 1

كوردستان موكرٌانى.د كةشكؤلَى طٌو 160 1  1216 



فرهاد ثٌربالَ .د مال محمودى باٌةزٌدى 182 1  1217 

وةكارى لة كوردستان 168 1 ٌَ ٌَذوى هونةرى ش فةرهاد ثٌربالَ .د م  1218 

 1219 عةبدوالَ خدر مةولود مةسةلةكانى كوردةوارى 240 1

ئازاد حةمة شةرٌف.د جةمٌل سائٌب 240 1  1220 

ٌَدى 104 1 نةجم ئةلَوةنى.د ئةفسنةو ثةندى كؤم  1221 

ٌَكست\كانى  150 1 كؤمةلَة ت  1222 ئةحمةد قةرةنى 

 1223 عةزٌز طةردى ئةفسنةى ئةلَمانى 208 1

 1224 حجى جةعفةر مةم وزٌن 213 1

زمانى كوردى لة بةرانبةر هورذمىشثؤلى  155 1
 ناشارةزاًٌ

 1225 موحةمةد عةلى ئووةٌسى

 1226 عبداللة عباس بَى ئاوردانةوة 213 1

2 119 شعبان مزورى.د نوروز فى االدب العربى والفارسى   1227 

لة ثٌاو 155 1 ٌَ  عةزٌز نةسٌن  ط
عبداللةحسن زادة\و  

1228 

كوردو كوردستان لة بةلَطةنامةكانى  186 1
 حوكومةتى بةرٌتانٌا

كمال مزهر.د  1229 

 1230 محمد على قةرةداغى دٌوانى عةزٌز 92 1

 1231 ئةبو بةكر كاروانى فةرهةنطى سٌنةما 73 1

ٌَن.د رؤذناموانى 181 1 هٌمداد حوس  1232 

ٌَكةس 103 1  دٌوانى ب
 

د ئاشنا ٌَ  1233 ئوم

 1234 عةتا قةرةداغى فانتازٌاٌى طةرانةوة 62 1

شٌعر،بون ،زمان  459 1  1235 عةبدولمتةلٌب عةبدوالَ  

 1236 وشٌار بةشٌر طرٌقة االختزال باللغةالكردٌة 264 1

ٌَن رةسول لةسةر دوطردى شٌعردا 226 1  ئوسامة حوس
 

1237 

 1238 مسعود محمد دٌوانى راجى 165 1

 1239 نةوزاد كةلهور دٌوانى حةرٌق 133 1

ٌَن زمانى 177 1 كؤلٌَنوة ٌَ عبدالوهابخالد.د ضةند بابةت و ل  1240 

ٌَذوى رؤمانةوة 231 1 عةبدولاَلَ رةحمان/و لةبارةى م  1241 

 1242 محمد على قةرةداغى شٌعرى سالم 163 1

 1243 فةرهاد شاكةلى زمانى طةردةلول خونى شنة با 88 1

موحةمةد سةباح/و نوسٌن و ئةزمون 257 1  1244 

ٌَذى دةق 92 1 ئٌسماعٌل زراعى/و ض  1245 

 جةالل محمد من و بولبول 298 1
 مستةفا كوردى

1246 

وةر ذٌان و بةرهةمى 183 1 ٌَ محمد فازٌل.د ز  1247 

كؤلٌَنةوةى ئةدةبى فلكلؤرى كوردى 179 1 ٌَ عزالدٌن مستةفا رةسول.د ل  1248 

ٌَن 124 1 ٌَك ئةزمونةكان دةدو  1249 كةرٌم سؤفى كات



لَ كاكةٌى عةبدالَ داودةو بةرهةمةكانى 143 1 ٌَ  1250 هةردةو

شكرى عةزٌز.د تٌؤرى ئةدةبى 252 1  1251 

 1252 بوشرا كةسنةزانى ثؤستةرة شٌعرى كوردى 175 1

كؤلٌَنةوة لة ئةدةبىمنداالَنى كورد 35 1 ٌَ  1253 محمةد رشٌد فةتاح نمونةو ل

 1254 حمة مةنتك سورٌالٌزم لةئةدةبى نوَىى كوردىدا 198 1

هةذارى موكرٌانى سةربردةى ذٌان  160 1
 وبةرهةمى

 1255 كؤكردنةوةى دةزطاى ئاراس

رٌن 367 1 ٌَ  1256 فةرهاد شاكلى وخةبات عارف طولَة طةنمى ز

 1257 ئةحمةدموختاربةطى جاف مةسةلةى وٌذدان ٌان ضؤن بوم بةخانةدان 61 1

ئٌدرٌس عةبدوالَ .د طفتوطؤى زانست 32 1  1258 

تٌةكانى تارٌكىدا 192 1 ٌَ  1259 فةرهاد شاكةلى دنطى روناكى لةط

 1260 محةمةد حةمةباقى دٌوانى ئةدةب 919 1

عة بدوالخالق ٌعقوبى/و ماركسٌزم ورةخنةى ئةدةبى 134 1  1261 

 1262 حةمة سةعٌد حةسةن لةطؤشةنٌطاى جٌاوازةوة 87 1

 1263 حةمةسةعٌد حةسةن هونةرى راوةذنساتٌرة ضٌرؤك 127 1

 1264 حةمةسةعٌد حةسةن نووسٌن بةبَىوشة 77 1

كةنٌن 197 1 ٌَ  1265 حةمةسةعٌد حةسةن قولَثى ث

 1266 ئةمٌر حةسةن ثور نةتةواٌةتى وزمان لةكورداٌةتى 94 1

 1267 محةمةدفةرٌق حةسةن ئةزمونى ضٌرؤك نوسٌن 329 1

ٌَشاوى دةنطؤ 159 1  1268 مةحةمةد فةرٌق حةسةن ل

ٌَخ رةزاى تالَةبانى كةلَة شاعٌر 197 1  1269 ئةحمةد تاقانة ش

كامةران )بةر لةراثةرٌن لة ٌادى ضلةى  167 1
(موكرى  

عةبدوالَ ئاطرٌن.د  1270 

رزاد شفٌع بلبو بارزانى.د/و ئةحمةد خانى مةم و زٌن 333 1 ٌَ ش  1271 

 1272 جمال حسن المندالوى الكورد الفٌلٌون 276 1

 

عبداللة ئاطرٌن.د دٌوانى ئةسعةدمةحوى 344 1  1273 

عبدوالواحٌد موشٌر دزةٌى.د زانستىثراطماتٌك 200 1  1274 

 1275 خالدجوتٌار سةماى ئةجندان 200 3

 1276 عباس محمد قادر رٌالٌزم لةشٌعرى هاو ضةرخى كوردىدا 161 1

ٌَدى ذفلكلؤرَىكوردى 320 1  1277 صادق بهائدٌن ئام

ٌَالنةٌةكى دى 75 1  1278 ئٌسماعٌل تةنٌا بؤ ه

 1279 ٌاسرَىحةسةنى بنٌاتَى رٌتمى دشٌعرانووٌاكوردىدا 167 2

ٌَت لةبوذانةوةى كةلة ثورى  131 1 رؤلَى مارطر
 كوردى

شوكرٌة رةسول. د  1280 

 1281 محةمةدحسن باقى بوٌكا بارانَىٌارٌن كوردةوارى 255 1

 1282 عةبدولاَلَ سةراج با لة هونةر بطةٌن 93 1



ٌَرانى ئةدةبى 229 -  1283 غازى فةتاح وةٌس وةرط

 1284 حةمةسةعٌد حةسةن ئةطةر بة هةلَةدانةضووبم 95 1

 1285 حةسٌب قةرةداغى فةرهةنطى غةم 455 2

ٌَن 120 1  1286 حةمةسةعٌد حةسةن ئةو ثةٌظانةى لة دلَةوة هةلَدةقولَ

 1287 ئةر خةوان محمد عبٌد رةزو نوسٌنى سةر طؤرةكان 312 1

 1288 حةمة سالح فةرهادى سؤزى غةرٌبى و سَىضامةى كوردى 96 1

ابراهٌم احمد شوان/و طووتة كورتةكانى بابة تاهٌرى هةمةدانى 274 1  1289 

بةختٌار سةجادى محةمةد  فةرهةنطى شٌكارانةى زاراوةى ئةدةبى 198 1
 مةحوى

1290 

ٌَخوازانة كوردى 308 1 كمال معروف.د ئةدةبٌاتى كالسٌكى نو  1291 

كؤلٌَنةوةٌةكدا 207 1 ٌَ  لةتٌف فاتح فةرةج              صابرى لة دووتؤى ضةند ل
 

1292 

موحسٌن ئةحمةد.د فةرهنطى ئةدةبى 319 1  1293 

ٌَى كوردى 410 1 هٌمداد حوسٌن.د رؤذنامةوانى و ئةدةبٌاتى نو  1294 

 1295 بورهان قانع دٌوانى بورهان قانع 582 1

 1296 ئارارات ئةحمةد قووتوى عةتار 351 1

ٌَكى طوتارى ضٌرؤكة هةوالَ  180 1 ٌَرطؤ حةمة ئةمٌن قادر شٌكار  1297 ش

دٌوانى حوسٌنى/اللةزار 325 1 كمال معروف.د   1298 

عزالدٌن مستةفا رةسول.د دٌوانى موخلٌس 79 1  1299 

 1300 حةمة عةلى مةدهؤش ٌانةى دالَن 349 1

ٌَزمانً ئاخاوتنً كوردي  398 1 لة كؤري زانٌاري كوردلٌذنة ٌةك  ر  1301 

 1302 وةزارتً بةروةردة ئابوري  25 1

ٌَخ / مةكتوباتً  344 2 كاك ئةحمةدي ش  1303 مال عةبدولكةرٌم مودةرٌس  

 1304 مةحةمةد عةلً قةرة داغً  دٌوانً كاتب  189 1

 1305 نوري فارس حةمة خان  عةروزي كوردي  440 1

 1306 نةرٌمان عةبدوالَ خؤشناو  ِرستة سازي 189 1

1 111 ناوة   ٌَ  1307 نٌاز عةبدولقادر شةناغة ًٌ زاري كرمانجً دةشتً قةراج وكةند

ٌَزمانً كوردي  206 1 دة نكسازي ورستة سازي لة ر
 دا

 1308 شٌركؤ بابان

 1309 عباس اسماعٌل  قاموس االصوات فً اللغة الكردٌة  136 1

ٌَن عةلً. د واتا سازي  104 1 تالٌب حوس  1310 

 1311 سةٌٌد نةجمة دٌن ئةنٌس ضاوة ش 160 1

 1312 رؤشان لةزنطٌن  طولَ دة ستة ٌةك  31 1

ٌَشٌنان و قسة كانة ستةق  248 1  1313 هةردؤٌلَ كاكةًٌ ثةندي ب

 1314 زٌاد موحة مةد ئةمٌن  مامان برازا بزركرد خاالَن خوازا  مةزن كرد  288 1

 1315 عومةر مٌراوةلً  زمانً دةق  87 1

 1316 فاظل نظام الدٌن  فةرهةنطً شٌرٌن 838 1



سةرتاٌةك بؤزانستةكانً واتا سازي  108 1
 وثراطماتٌك

 1317 وانة رٌمان عةبدولالَ خؤشناو

ٌَزمانً بوون وهةبوون لة كوردٌدا  216 1  1318 عةبدولوةهاب خاتٌد موسى  ر

 1319 عةبدولاَل ئاطرٌن  دٌوانً مٌرزا غة فوور 160 1

 1320 مةال مةحموودي كزلَ  دٌوانً كزلَ  243 1

ٌَكً دٌكةي ئةوةي  242 1  1321 حةمة كةرٌم عارف  مةرطً نووسراو ضةند باسٌ

ٌَن  دٌوانً شٌعر  366 1  1322 علً عارف ئاغا بةرهةمً خاو

 1323 نةرٌمان عةبدولالَ خؤشناو رة فومة غزالة ضٌرؤكةكانً فةرهاد بٌربالَدا 90 2

 1324 بةكر شاكر كاروانً  عةلً فةتاح دةزًٌ  299 1

عةربً / فةرهةنطً كوردي 855 1 سلٌم الٌاس. د   1325 

 1326 سةردار حةمٌد مٌران  دٌوانً حةجً قادر كؤًٌ 239 1

 1327 ئٌدرٌس عةبدولاَلَ مستةفا رؤذنامة طةرًٌ منداالَن بة زمانً كؤًٌ 394 1

(دةق و رةخنة )ضٌرؤكستان  128 1  1328 حةمة كةرٌم عارف 

1 230  ًَ  1329 حجً جةعفةر  ضٌظالؤك ذهةمً دنٌا ٌ

ٌَمً باسودق  226 1  1330 ئٌسماعٌل  خورمالًَ كضة كانً هةر

هةذار رة حٌمً/ و ئةدةبً بةراوردكاري 254 1  1331 

 1332 نالَة حةسةن  عةشق وبةرائةتً 128 1

 1333 ئاوات فةرحةد وةسامان  رؤلٌَورٌا عومةر ئةمٌن تة بواري زمانةوانً دا   79  4

 1334 عةبدولالَ سراج  سؤناتً رؤح  82 1

 1335 ئةنوةر مةحمةد ئةمٌن  سٌنفؤ نٌاًٌ تةقة  88 1

ٌَخالًَ  و تارٌق جامباز  رة واندوز 142 1  1336 مةولود ب

بوار سٌوة ٌلً لة بةٌوندٌة وبؤ خؤشة وستً  219 1 ٌَ  1337 ر

ٌَزي  كورد و ماظً دٌار كردن ضارة نووس 78 1  1338 شةمالَ حةو

 1339 مةحمةدي مةال كةرٌم دٌوانً طؤران  281 1

ٌَك 118 1 ٌَشووي سةفة ر  1340 حسٌن عارف  تو

 1341 ئةحمةد دة شتً دٌوانً دةشتً  213 1

د شة نؤطةري مرؤظ و هاوضةرخ و بٌر 63 1 ٌَ  1342 مهدي ئوم

 1343 ئةحمةد ساالر  دة روازةي دراما  101 1

بووكً ئاتة خان /ضٌرؤك  181 1 ذ   ٌَ  1344 طةالو

ٌَن  84 1 ًَ خو  1345 رةزا سةٌد طولَ  شووشةٌ

 1346 سةروةر كةرٌم  عةشق وخؤشة وٌستً 154 1

 1347 كةمال اسعد ضروطا شةو نامة كان  106 1

 1348 ئةحمةد ساالر  ولٌم شكسبٌر  199 1

 1349 صالح الدٌن انورخانة قٌنً هؤنراوةي كوردي لوِري 103 6

 1350 عبد القادر سعٌد مةرط بة ختةوةري  70 1

 1351 بةهرة موفتً  بةدةم شةثؤلة وة بارانةكان دةرؤن  102 1



 1352 نةذاد عةزٌز شٌوانً بؤشاًٌ  143 1

ٌَن فولكلؤري  150 2  1353 حجً جةعفر  قةفتةكا سترا ن

 1354 رةسول سؤفً سولَتانً كؤجضة رٌانة  79 1

 1355 عةبدولالَ سةراج ونطة  174 2

نةي جادوو 103 1 ٌَ ٌَرٌةطً / د ئاو ٌَن ش حوس  1356 

كورتة ضٌرؤك /لةم والَتة دا  52 1  1357 طؤ شاد حةمة سةعٌد  

ٌَو نالٌزمً كوردي 79 1  1358 كاوة ئةمٌن  ناس

كوردي –رؤذنامةي كةركوك  118 1  1359 ئةحمةد تاقانة  

 1360 رفٌق سالَح    سدٌق سالَح  تٌضطةشتنً ِراستً  230 1

 1361 وةزارتً ثةروةردة  بٌركاري  240 1

1961اندالع ثورة اٌلول المجٌدة  134 2  1362 عبد اللة احمد رسول البشدري 

 1363 ٌوسف حةنا ٌوسف لةناو ِروودا وةكاندا 128 2

ٌَن بةفرٌن  دٌوانً كامران  443 1  1364 حس

 1365 حسام بةرةزةنجً  نؤرٌنط  199 2

 1366 مارف خةزنة دار  بةرةورؤذ 224 1

 1367 عةبدوالغةفور  جوطرا فٌاي دانٌشتوان 193 1

 1368 فةرٌدن عةبدولرةحٌم عةبدوللالَ  باردؤخً سٌاسً كوردستان  247 1

 1369 مة غدٌدحاجً ئافرت لة شانؤي كودي  225 1

 1370 عةلً مةحمود جوكل  زانستً كتٌضبخانة  326 1

فةرهودةنطى رؤنامة طةري كوردستان و  569 1
 عٌراق 

 1371 حةسةن بارام 

 1372 جةمال كردة سؤري  كوردستانً باكوور  64 1

 1373 ئةنوةر قةرداغً  هاورَي تة نطانة  169 1

بةري بٌبلَو كرافٌةكورٌٌة كان  399 1 ٌَ شوان سلٌمان ٌابة . د ر  1374 

 1375 عةبدولقادر سعٌد ئاوٌنةذة نطاوٌةكان  73 2

ٌَطة سووري كةشكؤلًَ هةطبة 75 2  1376 مةحةمةدم

 1377 نادر ِروستً  كوندي كوردي وطؤران لة ثٌشةدا  173 1

 1378 بلَند باجالَن جٌهانً مردوطانً سةر خاك  382 1

 1379 عةباس سلٌمان سماٌل ناوة كوردٌٌة دٌرؤكٌة طان  198 1

 1380 جةمال مةحةمةد ئةمٌن  دٌوانً حةمدي  187 1

ٌَكً موزٌك  74 1 ح سةطرمة . ع ئةلف  1381 

ٌَن 88 1  بةدةم شةثؤلةوة بارانةكان دةدو
 

 1382 بةهرة موقنً 

ٌَر 420 1  1383 نعمت علً ساٌة  طةوهةرى طرمةس

 1384 زاهٌر رؤزبة ٌلنً ضٌرؤكى هونةرى كوردى 390 1

 1385 عةزٌز طةردى قةلَةم قامٌش 106 1

ٌَكة 99 1 هٌداٌةت عةبدوالَ حةٌران.د دوورٌت هةور  1386 



 1387 هٌوا سةعٌد نالَةىبةفرو ثشكؤى ئاطر 141 1

 1388 رةئوف عوسمان نالى لةدادطاى رةخنة 84 1

تى نووسةرانى كةركوك  200 5 ٌَ ٌَكى ئةدةبٌة ٌةك طؤظار
 دةرٌدةكات

 1389 طزنط

سةرتٌب محمدئةمٌن/و ثٌنوكة 268 2  1390 

عبدربة سكران.د تارٌخ االمارةالبابانٌة الكوردٌة 287 1  1391 

 1392 حسٌن جاف الشٌخ محمودوالحفٌد االنسان والمجاهد والملك 147 1

حبٌب ظاهر.د منهل المتسائل عن الموسٌقى واخبار الغناء 664 1  1393 

عزالدٌن مصطفى رسول.د دراسة فى االدب الفلكلور الكوردى 176 1  1394 

 1395 غةفور صلح عةبدوالَ  رةخنةوهةندَى لةراستٌةكان 212 4

 1396 ساالر ئٌسماعٌل سمٌن المدٌنة الحبلى بالهم 152 3

ندنةوةى بٌست هةمةجؤر 175 3 ٌَ ٌَب خو  1397 جلٌل كاكة وةٌس كت

 1398 لةتٌف هةلَمةت ضؤن وضى بؤ مندالَ بنوسٌن 124 2

طرفتاركاكةٌى/و طورط ومرؤظ 72 8  1399 

ٌَخ رةزاى  71 3 بى سةٌد لةبارةى شٌعرةكانى ش  ٌ كت
 تالَةبانى

 1400 حةمة سالح فةرهادى

 1401 سٌوان سةعٌدٌان لةضاوةروانى هٌض دا 30 3

 1402 هٌمداد شاهٌن طولَخانةى عارٌف 428 2

 1403 ساالر ئٌسماعٌل سةمٌن  شارى  268 2

 1404 نٌهادحلمى نووسةرو نوسٌنةوةى زمان 370 1

ذنةى ثرسٌار 176 4 ٌَ  1405 حةمة فةرٌق حةسةن لةط

موحسٌن ئةحمةد عومةر. د شٌنبونى بةرد 395 2  1406 

 1407 ساالر ئٌسماعٌل سمٌن زالَطةى ثردةكة 162 2

 1408 فاروق مصطفى مصطبة وحٌدة امامالقلعة 76 6

ٌَر 62 3 طوالَلَةنورى/و ظٌسؤنكى ظالدٌم  1409 

 1410 حةسةن بارام كوردستانبونى قةزاى خوورماتو 164 3

 1411 عبدوالرحٌم سةرؤ بةسةر شانى سةحةردا وةرة ئةى باد 181 3

ٌَش زاٌلَة ى ئاوى سثى      176 2  1412 بةكر درو

 1413 ئةحمةد تاقانة عومةر سة ٌف دٌن  175 2

 1414 صباح رةنجدر عام الصفر  142 8

 1415 رةسولَ سولَتانى زٌارة تً حاج 80 2

ٌَوازةكانً  زمانً كوردي 203 3 شعبان مزورى.د ش  1416 

 1417 سازان جةوهةر غةرٌب ثالَة وا ن 391 2

 1418 محمد ئةمٌن رةشٌد ها واري ئةنفال  94 2

 1419 هٌمدادشاهٌن مة حووي ناسً  360 2

 1420 برءاالالم الشٌخ محً الدٌن الكركوكً  343 2

 1421 ئة حمةد عا رف  دلًَ دا طٌر ساوي دامكو  106 6



ناسة ٌةك لة طة لَ نوحدا 206 2 ٌَ  1422 بورهان ئة حمةد  ث

سرور عبد اللة . د ابستٌمو لوجٌا الشعرٌة الكردٌة  86 1  1423 

 1424 محمةدي مةال كةرٌم  لة بارةٌزمانً ٌةككرتووي كوردي  56 1

ٌَمان ضةند دةقٌكً شانؤًٌ 28 1  1425 عةبدولالَسل

ظاهرحبٌب .د نظرٌة الموسٌقى العربٌة  20 1  1426 

 1427 الدكتور معروف خزنة دا ر االكراد مالحظات وانطباعات  99 1

 1428 سؤران نةدار  ئاوازي سةورًٌ كانً سولتان  252 1

نؤٌكردنةوة لة ضٌرؤكً كوردي كوردستانً  352 2
 باشوور 

 1429 سامان محمةد  عةلً

 1430 محمد حسٌن شوانً  التنوع االثنً والدٌنً فً كركوك  239 1

 1431 حسب اللة ٌحٌى رؤى عراقٌة فً الشؤون الكوردٌة  220 3

 1432 فؤاد مجٌد مٌسري شٌعر و فةلسفة  100 1

عبد الرحمن خلٌل. د الكورد فً ظل الخالفة االسالمٌة  110 1  1433 

 1434 رشٌدة التركً صمت البحر  65 1

محمد عبد الحمٌد عنبر   عبد  جنة على نهر العاصً  102 1
 المجٌد عابدٌن 

1435 

 1436 دكتور امٌن موتابجً  دٌوانً مالوة سان  282 5

ٌَزمانً كوردي 143 3  1437 نةرٌمان عةبدؤلالَ خوشناو  ر

سنوور عةبدو لالَ /و فةلسةفة ي ئةخالقً وكؤمةالَ ٌةتً  78 1  1438 

ٌَو تازةكردنةوة لةشٌعلرى كوردى 252 1  1439 شةرمٌن ئٌبراهٌم عةزٌز ثةش

حبٌب جامانى/و قاهر البحار 58 2  1440 

ٌَل 80 1  1441 سؤران نةدار بابة نوئ

 1442 سلٌم سركٌس غرائب المكتوبضى 127 1

 1443 عبداللة عباس سمفونٌة المطر 192 1

هةظالَ /و القضٌة الكوردٌة فى توركٌا 32 1  1444 

 1445 سوزان بٌرنار قصٌدة النثر 393 1

 1446 مال بختٌار ثوررة كوردستان ومتغٌرات العصر 87 1

ٌَرة 104 1 ٌَر ثوور لة َى ش ٌَردلَ ئ  1447 ش

عادل مجٌد طرمٌانى.د فنارات نقدٌة فى الرواٌة الكوردٌة 224 1  1448 

عزالدٌن مستةفا رسول.د الواقعٌة فى االدب الكوردى 123 1  1449 

 1450 عباس مجٌدداودى رازاوطةى ئٌشق 103 2

 1451 عبداللة عباس بَى ئاوردانةوة 76 1

تى نووسةرانى كورد 78 1 ٌَ  1452 نووسةرى كورد طؤظارى ٌةك

بى طٌرفان 117 1 ٌَ ٌَهراوةر كت  1453 نةوٌد م

ئةدةبى فةلسةفةٌى وئةزموونة زٌندوةكانى  186 2
 سةردةم

 1454 بةرزانى مالتةها

 1455 نةجاتى عةبدوالَ  مةم و زٌن 173 1



ٌَن كةالرى فةرهاد شاكةلى 337  1  1456 حوس

 1457 حسن جا ف بةفري كلٌمانجا رؤ 56 1

ٌَز وئاوا ز 146 1  1458 عبد الوهاب خلٌل موسى  ه

شوكرٌة رة سول. د تة كنٌكً طٌرانة وة لة ضٌرؤكة كانً  95 1  1459 

 1460 حسن كاكً كوردستان واالزمة الكوردٌة  448 1

 1461 سثٌنسر جانسؤن  خة الَ ت 110 1

 1462 شاكر فتاح هو نةري سروة ت بة خؤدان  56 1

 1463 ئاراس جواد  طةوهةرة ٌل طرانقٌمةت  125 7

ٌَكة لة ضوار ٌنةكانً بابا تاٌةر  63 1 طةنجٌنة بةش
 هةمدانً 

 1464 دلَزار 

 1465 غازي فاتح وة ٌس زمانً ئةدةبً  96 1

ٌَمن  317 2  1466 هةموو بةرهةمً باركة ٌاران سةر جةمً شٌعر ي ه

 1467 عة بدولالَ سةراج ئةذدة ر  1

 1468 فؤلكؤرا كوردي دة ستان  1

ٌَن  64 1  1469 حبٌب علً مٌرا نً لؤمً خو

(طو ظاري منداالَنً )ئةستٌرة  74 1  1470 نةوزاد علً ئة حمةد  

 1471 اسعد اربٌل شوكت سعٌد   حٌاتً وصنعتً  211 1

نة من  110 1 ٌَ ٌَن  وبةرت  1472 سةلمان كؤظلً تٌرذ كظانا دوة شٌ

 1473 ئةحمةد ساالر دةروازةي درا ما  76 1

ٌَز  258 1 هةندي تة بابةتة كٌضشة دارة كان  لة ر
 مانً كوردٌدا 

ئة ندا مانً لٌذنةي دة ستوري  
 زمانً كوردي

1474 

وتطوٌرةالتعلٌم المستمر  176 1  1475 محمدجاسم العبٌدى 

 1476 عالئدٌن سجادى خؤشخوانى 270 1

 1477 وةزارةتى ثةروةردة زانستةكان 126 1

بٌوارخنسى.د  فى خس واهمٌتهاالثارا 79 1  1478 

 1479 سماٌل قاسمى سٌخورمة 123 1

 1480 محسن عبدالرحمان ظٌان 336 1

 1481 وةزارةتى ثةروةردة جوطرافٌاٌى ئابورى 123 1

ٌَهنشك 142 1  1482 محمد حسن بناظى ب

ٌَخةوى 123 1  1483 عةزٌز نةسٌن دةرمانى ب

شةش وتار دةربارةى شٌعرى نوَى  544 1
 وتاقٌكردنةوة

 1484 عبداللة عباس

واالكراد فى العراق واٌران ثٌنة والدولة اال 416 1
 وتركٌا

عبدااللةالنعٌمى/ترجمة   1485 

ٌَمن 560 1 د ئاشنا دٌوانى مامؤستا ه ٌَ  1486 دٌوانى ئوم

ٌَكى طرنط  88 1 ٌَشدا بة ش ٌَك لة خؤلَةم ثشكؤلَ
 لةذٌننامةى

 1487 نةوزاد عةلى ئةحمةد



كامل حسن البصٌر.د زمانى نتةواٌةتى كوردى 197 1  1488 

معوقات دراسة اللغةالكردٌة خارج اقلٌم  146 1
 كردستان العراق

شعبان مزورى.د  1489 

ٌَزمانى كوردى 133 1 ٌَركؤبابان.د هةندَىلةئاكارة رةنطٌنةكانى ر ش  1490 

 1491  توفٌقهراطهؤطر  االلفبا الكوردٌة 182 1

سٌستةمة فٌدرالٌَةكان تؤرى جٌهانى لةسةر  675 1
 فٌدرالٌزم

كرٌم عمر عبدالرحمان/و  1492 

ٌَذوىئةدةبى كوردى 123 1  1493 عةالئدٌن سةجادى م

 1494 محمد سلٌم سوارى قصص كردٌة معاصرة 117 1

بوار 293 1 ٌَ بةرى ر ٌَ  1495 ناهٌدة رةفٌق حلمى ر

 1496 المحامى جمال بابان اصول اسماء المدن والمواقع العراقٌة 142 15

 1497 عبدالستار ابراهٌم  اربٌلٌا 87 1

لكوردوالكوردستان فى الشعر المعاصر الحدٌثا 493 1  1498 حٌدر الحٌدر 

ٌقوالتطبالجٌبولتكس المفهوم  231 1 فوئاد حمة خورشٌد.د   1499 

ع الثقافىحوارات فى الثقافة واالبداعالتنو 319 1  1500 حسب اللة ٌحى 

ىضٌر الجنابخ جمل.د المكونات الفنٌة فى قصائد خسرو الجاف 200 1  1501 

 1502 حسٌن ٌارة احمد الجاف هؤزةكانى كورد 190 5

فوئادحمة خورشٌد. د العشائر الكوردٌة 159 1  1503 

 1504 حسب اللة ٌحٌى الكورد قراءةفى الثقافة 128 2

 1505 نورالدٌن مردان جٌهان المساعد الشامل لتعلٌم الغة الكوردٌة 345 1

عثمانحسن  دةستر طول 67 1  1506 

ٌَزمان 164 1  1507 محمد زوبٌر ئةدةب و ر

نورى تالَةبانى.د فةرهةنطى قانوونى 287 1  1508 

نما  295 1 ٌَ ٌَزكردنىر ٌَت هةلَبذارتن ور رؤلَى ئةدةر
 هؤزانا

 1509 مسعود جلٌل رشٌد

ٌَك لة ناو ذٌان 285 1  1510 سباح رةنجدةر ئةزمون وةك ئاخاوتن

 1511 عومةر خدر خدر مٌرنٌشٌنى ئةردةالَن 363 1

 1512 عبداللة غفور التشكٌالت االدارٌة فى جنوب كوردستان 274 1

بى كوردى 542 1 ٌَ حسام الدٌن على غالب .د بٌبلؤطرافٌاٌى كت
 النقشبندى

1513 

ٌَمى كوردستان 316 1 نز لةهةر ٌَ  1514 شاخةوان مةال محمد رؤذنامة طةرى ت

نورى تالَبانى.د جةزبةى ئٌشق 332 1  1515 

ٌَر مٌٌنؤكى بؤ قةسٌدا 387 1 ٌَن ئوسمان.د خوان دنةكا ه حس  1516 

 1517 ئاشنا جةالل رةفٌق الواندنةوة لةشٌعرى كرمانجى خوارو 285 1

 (كوردى–فةرهةنطى عربى )فازٌل نٌزامةدٌن  1361 1
 شٌرٌن

 1518 فازٌل نٌزامدٌن

شعبان مزٌرى.د تارٌخ اللغة الكردٌة وتحدٌات العصر 401 9  1519 



شعبان مزٌرى.د انمؼٛح انكغصٚح ٔانظغاع فٙ كغصؿراٌ 380 4  1520 

ًَ ئاوردانةوة 120 44  1521 عبد هللا عباس ب

االشغ االجرًاػٙ ٔانـٛاؿٙ نهؼغاق ٔفغق  236 6

انظٕفٛح فٙ ٔالٚح انًٕطم فٙ انمغٌ انراؿغ 

و 1899-1800ػشغ   

شعبان مزٌرى.د  1522 

 1523 جبار محمد جباري ذاعٚز انظذافح انكغصٚح فٙ انؼغاق                   123 1

شعبان مزٌرى.د دور الصحافة الكردٌة فً ازدهار االدب الكردي 94 17  1524 

شعبان مزٌرى.د ِرٌبازة ئةدةبٌٌةكان 54 1  1525 

ئٌسماعٌل ئٌبراهٌم .د.ي.ث بابةتً ئةدةبً 95 1
 سةعٌد

1526 

شعبان مزٌرى.د الكورد فً بغداد 125 7  1527 

ِران لة ئةدةبً كوردي دا 143 12 ٌَ ٌَذووي وةرط شعبان مزٌرى.د م  1528 

ٌَوةزارةكانً زمانً كوردي 205 12 شعبان مزٌرى.د ش  1529 

علً الوردي ٌعترف بانه اقترف كثٌرا من  333 6
 االخطاء فً حٌاته

شعبان مزٌرى.د  1530 

ٌَذةي  154 9 نةوةٌةك دةربارةي و ٌَ كَولَ ٌَ ضةند ل
 كةلةثوري كوردي

شعبان مزٌرى.د  1531 

 1532 فوئاد رةشٌد ِرةخنةي ِرومانً كوردي 197 1

 1533 عبد هللا عباس قصائد ولقاء 112 5

َافظج ػهٗ االصب االٚغاَٙ/ شٌراز  120 5  1534 يجهح 

البحوث العلمٌة المقدمة لمؤتمر االصالح  - 6
 التربوي لمعاهد المعلمٌن والمعلمات

 1535 يجهح

ٌَةتدا 152 3 ًَ كةلَهور لة سةردةمً مةشروت ل ٌَ  1536 عةلً رةزا طؤرة زري ئ

 1537 صباح عبد الغفور القندٌلجً حكاٌات من التارٌخ 178 5

 1538 فردنٌان دي سوسور علم اللغة العام 291 1

ٌَزمانً كوردٌدا كرمانجً  184 1 ناوي كةسً لة ر ٌَ ج
 ناوةِراست

 1539 دلشاد محةمةد محةمةد رةشٌد

يذًٕص كاظى يذًٕص/انثادصاٌ  صٔع انكهٛاخ ذغتٛح فٙ انرًُٛح انثشغٚح - 1  

عدٛى ًْهٙ يؼاعض.ص.و           /   

1540 

 1541 بةكر دةروٌش زاٌةلَةي ئاوة سثً 176 1

 1542 عادل حةسةن كاكةي ضرٌكةي طةرمٌان 80 1

ماٌرز.ٌوجٌن أ انفكغ انؼغتٙ ٔانؼانى انغغتٙ 154 1  1543 

ٚرٛح فٙ انشغق فكغصؿراٌ ٔانـٛاؿح انـٕ 419 1

 االٔؿؾ

فاػم عؿٕل.ص  1544 

 1545 ػهٙ دـٍٛ انجُاتٙ أجاع انؼأٚح انذاصج 50 1

 1546 كاظى ؿؼض انضٍٚ دكاٚاخ كُرغ تغ٘ 100 1

 1547 يجهح لوركا 184 1

(شؼغ)ادًض انذًض انًُضالٔ٘  داستان ئٌهام حسٌن 30 1  1548 



(ٌلٌها رسائل الى غاال)قصائد حب  187 1  1549 ثول اٌلوار 

شٌخ جةاللً شٌخ جةمٌلً  ضةثكة شٌعرٌك لة دٌوانً نووري 71 1
 نةقشبةندي

1550 

 1551 مٌغٌل دلٌبس ؿٛضج انغصاء االدًغ 103 1

ٌَشمةرطةدا/ رةوشةن  64 1 ناو رؤشنبٌري ث ٌَ لة ث  1552 يجهح 

 1553 يجهح الحوار 120 6

يؼٕلاخ صعاؿح انهغح انكغصٚح ساعض الهٛى  61 1

 كغصؿراٌ انؼغاق

شعبان مزٌرى.د  1554 

 1555 من قصص شكسثٌر رومٌو وجولٌت 56 1

 1556 ادًض انذًض انًُضالٔ٘ حلبضة ولوحات االنٌن 102 1

 1557 يٍ عٔائغ االصب انؼانًٙ ذٕنـرٕ٘ الهجوم 112 1

 1558 تغْاٌ شأ٘ رماد المجوسً 54 1

 1559 تغْاٌ شأ٘ يغاشٙ انطٕؽى 72 1

يٍ االصب )ػْٛغ يجٛض يغايؾ .ص حكاٌات من فرنسا 64 1

(انؼانًٙ  

1560 

 1561 دًض٘ يشهف انذضٚصٙ لؼاٚا 51 1

يذًض دًٕص.ص االصب انغٔؿٙ 104 1  1562 

 1563 أؿكاع ٔاٚهض سمفونٌة البحر 107 1

 1564 غٛاز انثذغاَٙ اتٍ االعع 83 1

 1565 سانض دثٛة انغأ٘ العٌون 76 1

 1566 تٍ نٕع٘ حكاٌات اللٌل والنهار 190 1

 غابرٌٌل غارسٌا نٛؾ نضٖ انكٕنَٕٛم يٍ ٚكاذثّ 91 2
(يٍ االصب انؼانًٙ)ماركٌز   

1567 

 1568 كاِرلَ ضاثط ثةتاسثٌكة 127 1

 1569 يجًٕػح لظض ْاص٘ انجؼائغ٘ ظالل ػهٗ انجضاع 62 1

شوقً العمدنً.د يشراعاخ يٍ انشؼغ انغٔؿٙ 114 1  1570 

 1571 محمد علً الخفاجً اوبرا كاوا الحداد 43 1

ؿًٛغ كاظى انشهٛم.ص االصب ٔانُظٕص نهظف انـاصؽ انؼهًٙ 100 1  

ػثض هللا ػثض انغدٛى انـٕصاَٙ.ص  

1572 

 ببلٌؤطرافٌاي 235 1
 رؤذنامةي هاوكاري

 1573  نةرٌمانمصطفى

علً جواد.د انرغاز انشؼثٙ 160 1  
حمٌد محمد حسن.د  

1574 

 1575 جةالل جةوهةر عةزٌز كةركوك 204 1

ترجمة نامق / نزٌطون فوٌكت  اغانً الفجر 66 1
 كامل

1576 

 1577 عبد القادر حةمة صدٌق  ئافرةت وجوانً–ذٌان  62 1



-1514كغصؿراٌ انؼغاق فٙ ظم انذكى انؼصًاَٙ  256 1

  و1918

شعبان مزٌرى.د  1578 

شعبان مزٌرى.د اصل الكرد فً المصادر القدٌمة لجٌرانهم 66 4  1579 

 1580 فوئاد محةمةد ئةمٌن طولًَ هٌوا 59 1

 1581 دًٛض انًطثؼٙ انًإعر طانخ ادًض انؼهٙ 135 1

اػضاص نجُح انفٛؼٚاء فٙ انًجًغ  يظطهذاخ ػهًٛح انفٛؼٚاء انُٕٔٚح 126 1

 انؼهًٙ انؼغالٙ

1582 

 1583 يذًٕص صعٔٚش سطة انضكراذٕع انًٕػَٔح  77 1

 1584  انشطح انمٕيٛح نهرغجًح 52 1

 1585 ذٕفٛك انغسأ٘ فٙ ذضعٚؾ انهغح انؼغتٛح ٔذفرٛشٓا 255 1

عادل طرمٌانً.د فُاعاخ َمضٚح فٙ انغٔاٚح انكغصٚح 104 3  1586 

 1587 جٕعض يَٕاٌ انثًـائم انُظغٚح فٙ انرغجًح 283 1

 1588 ػثض انغُٙ انًالر انرؼايٍ تٍٛ انذغٔب انظهٛثٛح ٔانف نٛهح ٔنٛهح 80 1

 1589 ػثض انجثاع صأص انثظغ٘ انًإنف ٔانمإٌَ 87 1

طثغ٘ يـهى دًاص٘ .ص انثطم انًظهخ فٙ انغٔاٚح انٕالؼٛح 90 1  1590 

 1591 َٓاص انركغنٙ اذجاْاخ انُمض االصتٙ انفغَـٙ انًؼاطغ 143 1

 1592 ذغجًح تٓاء يذًٕص ػهٕاٌ فؼاءاخ اصتٛح يٍ االصب االنًاَٙ 85 1

 1593 عٔتٛغصٔص ؿال٘ تائغ انرذف 61 1

فٌصل المقدادي.د.ا انًذاكًح ٔيـغدٛاخ اسغٖ 86 1  1594 

فٙ االصب انًماعٌ انف نٛهح ٔنٛهح ٔانؼُماء  146 1

 ٔجاكاذا

كاظى ؿؼض انضٍٚ/ ذغجًح ٔذذغٚغ  1595 

 1596 محمد ٌونس نواٌا ومراٌا 47 1

كدانةوةٌةك لة مةِرنامؤ 87 1 ٌَ  1597 ثٌٌر لوٌس ري ل

(مجموعة قصص)دفاعا عن الشمس  46 1  1598 دكى تهؼأ٘ 

ابراهٌم بدران.د  أ يشُمح االَرظاعسربٌكا 114 1  1599 

 1600 عبد الكرٌم حمٌد ئةحمةد موختار بةطً جاف 191 1

بازة ئةدةبٌٌةكان 54 8 ٌَ شعبان مزٌري.د ِر  1601 

نالَشاء ٔانرؼثٛغ/ انكُؼ  172 1  1602 ػثض انغؤٔف انضلاق 

 1603 سؼٛغ ػثض االيٛغ دًاو انـؼاصج 32 1

 1604  يجهح انثذٕز انرغتٕٚح ٔانُفـٛح 108 1

ٌَستا 76 1 لٌذةك ذٌطٌل.د طوندو شارؤ ضكة كوردٌٌةكانً عٌراقً ئ  1605 

شعبان مزٌري.د شارستانٌةت و شارستانٌةتً كوردي 131 2  1606 

 شةكور مستةفا  خؤٌندنةوةي كوردي نويَ  104 1
 نوري عةلً ئةمٌن

1607 

 1608 دًٛض ػًغاٌ انشغٚفٙ نغمات السور 146 1

1 118     TNT 1609 دًٛض ػًغاٌ انشغٚفٙ    فٙ ظم انـ 



 1610 مهدي علي ازبّين مخاتلة 95 1

انٕالؼٛح فٙ انمظح انفهـطُٛٛح انمظٛغج فٙ ػاو  286 1

19 67-19   و 93
 1611 رفعت احمد شناعة  

(لظض لظٛغج جضا  )ًٕٚذٌٕ ٔال ًٕٚخ  62 1  1612 حنون مجٌد 

 1613 فكتور هٌغو ْغَاَٙ 144 1

 1614 جثغاٌ سهٛم جثغاٌ عؿائم جثغاٌ 96 1

 1615 مهدي علي ازبّين ؿالنى انرّٛ 112 1

 1616 مهدي علي ازبّين دٍٛ ٚثرـى انؼفضع 94 2

(شؼغ)ػطة انغٔح  179 1  1617 ػُٚة االػٕض 

يذًٕص ػثض هللا انجاصع.ص انًطانؼح نهظف انـاصؽ االػضاص٘ 80 1  

 سانض يذـٍ اؿًاػٛم

1618 

ٌَكرانً سك لة بةرةكانً جةنط دا 46 1  1619 عةقٌد فةٌسةلَ رةسول ث

 1620 محمد شبٌب نوادر وطرائف عربٌة وعالمٌة 82 1

 1621 اندريه جيد تٌزٌة 93 1

مارتٌن.ر.س فٙ ذجغتح انكراتح 132 1  1622 

ئٌسماعٌل ئٌبراهٌم .د.ي.ث بابةتً ئةدةبً 96 1
 سةعٌد

1623 

 1624 مجلة هةتوان 32 1

(شؼغ) أفكاع 10 27 1  1625 رسوم نبٌل ٌعقوب 

 1626 محمد حسن آل ياسين االعلاو انؼغتٛح 40 1

 1627 عبد الخالق عالء الدين دلَدار 239 1

ٌَمانً  159 10 شارة طةشاوةكةم/ سل  1628 جًال تاتاٌ 

 1629 ؿؼضٌٔ انؼثٛض٘ شالز يـغدٛاخ 77 1

 1630 ٕٚؿف انذٛضع٘ شٕاعع انهٛم 110 1

ْانٛض٘.أ.ف شكـثٛغ 93 1  1631 

ػؼ انضٍٚ يظطفٗ .ص/ ذغجًح انًـائم انُظغٚح فٙ االصاب انشغلٛح 506 1

 عؿٕل

1632 

ِرانً  183 4 ٌَ نةوةٌةك دةربارةي وةرط ٌَ كولَ ٌَ ضةند ل
ٌَذةًٌ  و

شعبان مزٌري.د  1633 

(صوت ثقافتنا)دةنطً ِرؤشنبٌري ٌامة  100 3  1634 طوظار 

 1635  ثوختةي دٌموكراسً 74 1

نٌطار 83 1 ٌَ ٌَك وس  1636 عباس عسكر دٌوار

يـرشهظاخ عؿائم ٔاؽاعٚخ انؼاللاخ انؼايح يٍ  136 1

  و 2012 ٔنغاٚح 89

 صػفاؽًح ػثض انكاظى

ؿانى جاؿى يذًض.ص  

1637 

 1638 غابرٌٌل غارسٌا ماركٌر لظح غغٚك 108 1



ػؼ انضٍٚ يظطفٗ عؿٕل.ص.ا صعاؿح فٙ اصب انفٕنكهٕع انكغص٘ 175 1  1639 

اٌمن االسكندرانً.د دكاٚاخ كم ٕٚو نطفهك لثم انُٕو 79 1  1640 

 1641 فوزي اكرم ترزي عصافٌر الجنة 47 1

ندنةوة و دةستووري كوردي 125 1 ٌَ امٌن علً سعٌد.د خو  1642 

ِرةنطدانةوةي ئةدةبً كوردي لة ِرؤذنامةي  271 1
دا"ذٌانةوة"  

 1643 سروود وةلً ئٌسماعٌل جاف

ٌَذةي بةراوردكاري 103 1 شعبان مزٌري.د و  1644 

 1645 مجلة شانؤ 169 1

نةوة و بةراوردكاري 125 1 ٌَ كؤلَ ٌَ كامٌل حةسون بةسٌر.د زارة كوردٌٌةكان و ل  
كوردستانً موكرٌانً.د  

1646 

نةوةٌةك دةربارةي بابةتةكانً  54 2 ٌَ كؤلَ ٌَ ضةند ل
 زانستً زمان

شعبان مزٌري.د  1647 

محمد المنجً العٌادي.د  فٙ انٕؽٍ انؼغتِٙانرؼغٚة ٔذُـٛك 666 1  1648 

 1649 محمد مفٌد الشوباشً انؼغب ٔانذؼاعج االٔعشٛح 121 1

محمد علً الصوٌركً.د الكورد فً بالد الشام ومصر 216 2  
فؤاد حمة خورشٌد.د.ا:مراجعة  

1650 

 1651 مجلة ثةٌظ 119 1

 1652 مجلة كةلتور 180 1

 1653 مجلة ِرامان 160 1

حسٌن ٌارة احمد جاف.د زمان و ئةدةبً كوردي 192 1  
 ػصًاٌ ػهٙ يذًٕص

1654 

ندنةوةي كوردي 104 1 ٌَ  سادق ئةحمةد عوسمان خو
 خةسرؤ عةلً حةسون

1655 

رٌمةن كةسةكةٌوان ح/تذس عٌشق الي نالً 46 1  1656 

االشغ االجرًاػٙ ٔانـٛاؿٙ نهطغق انظٕفٛح فٙ  177 1

-1800ٔالٚح انًٕطم يٍ انمغٌ انراؿغ ػشغ 

  و 1900

شعبان مزٌري.د  1657 

 حاجً قادر  110 1
ٌَشكة و تنخوازو  شاعٌر شورشطٌرو ث

 1658 عةبدولسةتار تاهٌرشةرٌف

شعبان مزٌري.د مختارات من قصص وقصائد ونصوص منوعة 246 1  1659 

ٌَذةي  147 2 نةوةٌةك دةربارةي و ٌَ كؤلَ ٌَ ضةند ل
 بةراوردةكاري

شعبان مزٌري.د  1660 

ٌَزمانً زاري شوان 173  رةفٌق محةمةد شوانً.د ر  1661 

عائضا ٔيإؿـا نهًـغح االدرفانٙ – ادًض ؿاالع  344 7

 انكغص٘ انًؼاطغ

كمال غمبار.د  1662 

َجاح ْاص٘ كثح.د ػثض انًجٛض نطفٙ ٔطاكغج انصمافح انؼغالٛح 136 2  1663 

 صعاؿح فٙ 1914-1851...اكغاص انؼغاق 448 4

 انراعٚز االلرظاص٘ ٔاالجرًاػٙ ٔانـٛاؿٙ

عبد ربة سكران.د.ا  
 ابراهٌم الوائلً

1664 

يؼانى انذضاشح فٙ انشؼغ انـغٚاَٙ يٍ انمغٌ  384 2  1665 نزار حنا الدٌرانً



 انصاَٙ ٔدرٗ انمغٌ انذاص٘ ٔانؼشغٌٔ

 1666 طٌو موكرٌانً ذؼهٛى انهغح انكغصٚح تظٕعج يثـطح 140 5

ػؼ انضٍٚ يظطفٗ عؿٕل.ص ػثض هللا ؽٕعاٌ االشاع انشؼغٚح انكايهح 488 2  1667 

 1668 ٔٚهـٌٕ َاشاَٛم ْأل انكٕعص ٔاالذذاص انـٕفٛرٙ  624 2

 1669 جمٌل كرٌم لفتة الدلٌمً ػثض انًجٛض نطفٙ لاطا 376 2

بازي ِرؤمانتٌكً لة ئةدةبً كوردي دا 368 5 ٌَ  1670 خورشٌد رةشٌد ئةحمةد ِر

 1671 آػاص شٕاٌ اشغ انرطٕع انـٛاؿٙ فٙ انشؼغ انؼغالٙ انذضٚس 280 2

لة بواري زمانةوانٌدا (تؤفٌق وةهبً)ِرؤلًَ  336 2 ٌَخ.د  شةهاب ش  
  تةٌب تاهٌر

1672 

 1673 حسن كاكً االيثغاؽٕعٚح انًٛضٚح انكٕعصٚح انثضاٚح ٔانُٓاٚح 198 1

 ضارلز دٌكنز ِرؤمان ئؤلٌظةر توٌست 285 10
عوسمان تؤفٌق/و  

1674 

 1675 طانخ انجؼفغ٘ عتاػٛاخ تاتا ؽاْغ ػغٚاٌ 365 8

 1676 فٛظم غاػ٘ دٕل اؿاؿٛاخ انمغاءج ٔانكراتح انكغصٚح 114 1

طثاح يٓض٘ عيٛغ.ص.ا صعاؿاخ فٙ انراعٚز انذضٚس ٔانًؼاطغ 304 2  1677 

 1678 انشٛز لاؿى الػو انؼثض هللا انجاف نًذاخ يشرظغج ػٍ ذاعٚز لؼاء تضعج 231 2

 1679 انفُاٌ يذًض ػاعف هونةرمةند محمد عارف 61 1

ْاشى ػثٕص انًٕؿٕ٘.ص فٍ انؼًاعج فٙ انذؼاعج انؼغالٛح انمضًٚح 136 1  1680 

شانؤنامة = 4+1 151 2 نافع ئاكرةًٌ.د   1681 

تاتا ػهٙ انشٛز يذًٕص انذفٛض ٔصٔعِ انـٛاؿٙ  256 2

  1996-1912فٙ انؼغاق 

 1682 آعاؽ دـٍٛ انفد

ٌَوان ضاكسازي و  210 1 دةولَةتً عوسمانً لة ن
 هةلَوةشانةوةدا

خةلٌل عةلً موراد.د  1683 

 1684 محمد امٌن زكً يشاْٛغ انكغص ٔكغصؿراٌ فٙ انؼٓض االؿاليٙ 463 4

 1685 ئةحمةد باوةرِ  دٌاري كوردستان 60 1

ِرانً  183 1 ٌَ نةوةٌةك دةربارةي وةرط ٌَ كؤلَ ٌَ ضةند ل
ٌَذةي   و

 1686 شعبان مزٌري

1687 ادًض انذًض انًُضالٔ٘ تماٚا ظًأ 76 1  

1688 يشراق شٛغ ػهٙ انرؼثٛغ انفُٙ فٙ كراتح االَشاء ٔانشطاتح 55 2  

ٔعٚا ػًغ ايٍٛ.ص كغصؿراٌ فٙ ػًٛغ انجٕاْغ٘ 131 1  1689  

ٌَذووٌةكً رةخنةطرانة 130 1 طةي مةدةنً م ََ  1690 كامٌل محةمةد قةةداغً كؤمةلَ

صنٛم انًذاصشح ٔاالَشاء ٚظذخ نهًؼهى ٔانرهًٛظ  208 1

 يؼا

 اتٕ ْشاو 

 َؼٕو جغجٛؾ ػعاػٚغ

1691 

يٕفك يذًض جٕاص انًظهخ.ص.ا االَشاء ٔانرطٕع انهغٕ٘ 93 1  1692 

 1693 يذًض عاجٙ تٍ دـٍ يكُاؽ كٛف ذكرة يٕػٕػا اَشائٛا  

 1694 جؤرج طؤروٌض ثرؤدؤن 152 1

 1695 غـاٌ كُفاَٙ اعع انثغذمال انذؼٍٚ 71 1

َؼْح فكغٚح فٙ تٕاؽٍ /ػهٗ ْايش انغغتح  100 1

 انُفؾ انثشغٚح

 1696 ػالء صعٔٚش



انذغب انؼانًٛح االٔنٗ ٔؿٛاؿح دك ذمغٚغ  144 1

 انًظٛغ

 1697 روبٌن متشل اوشروود

دغكح انشٛز يذًٕص انذفٛض فٙ انًظاصع انؼغالٛح  260 1

  و 1914-1932

 1698 يذـٍ ؽاْغ لاصع ػهٙ انثغػَجٙ

 ئابووري بؤ ثؤلً 212 1
ذةًٌ و بازرطاي ٌَ  دوازدةهةمً ئامادةًٌ و

 دانانً
محمد سلمان محمد.د  
مصطفى احمد حبٌب.د  

 علً عمر عبد الرحمن

1699 

 


