
جمالمؤلفاسم الکتابالتصنيف سنةالنسخالمتر
ي کتابة البحث الجامعي١/٠٠١

يتاالسلوب العلمي ف  ١٢٠٠٩سمتر کتر
١٢٠١٣احمد صيداويالبحث العلمي بنماذجەاالساسية٢/٠٠١
١٢٠٠٢رعد حسن الرصنوظائف االدارة المکتبية وطبيعة عملها١/٠٢٠
ي٢/٠٢٠ ١٢٠١٢ربحي مصطف  علیان و یونس احمدمبادیء التصنيف وفق نظام تصنيف ديوي العشر
١٢٠١٤معهد التقدم للسیاسات االنمائية٣٩مجلة الحوار العدد ١/٠٥٠
١٢٠١٤معهد التقدم للسیاسات االنمائية٤٣مجلة الحوار العدد ٢/٠٥٠
١٢٠١٦معهد التقدم للسیاسات االنمائية٤٩مجلة الحوار العدد ٣/٠٥٠
١٢٠١٥معهد التقدم للسیاسات االنمائية٤٥مجلة الحوار العدد ٤/٠٥٠
١٢٠١٥معهد التقدم للسیاسات االنمائية٤٨مجلة الحوار العدد ٥/٠٥٠
١٢٠١٣مجلة کەوانە١مجلة اقواس ملحق مجلة کەوانە الکردية عدد ٦/٠٥٠
١٢٠١٣نارص جرادات و عزام ابو الحمامالمسؤولية االخالقية و االجتماعية للمنظمات١/٠٦٠
ي صحيفة خەبات الکوردستانية١/٠٨٠

١١٩٩٩رزگار نوری شاویساعمدة منشورة ف 
يوثائق االدانة١/٠٩٠

ي الکوردستان  ١االتحاد الوطن 
١١٩٧٥زکریا ابراهيممشکالت فلسفية معارصة مشکلة البنية١/١٠٠
١زکریا ابراهيممشکالت فلسفية معارصة مشکلة الفلسفة٢/١٠٠
١١٩٦٦زکریا ابراهيممشکالت فلسفية معارصة مشکلة الفن٣/١٠٠
١زکریا ابراهيممشکالت فلسفية معارصة مشکلة الحیاة٤/١٠٠
١١٩٦٩زکریا ابراهيـمهنتر ميدالفلسفة انواعها و مشکالتها٥/١٠٠
١٢٠١٩یوسف کرمالعقل و الوجود٦/١٠٠
١٢٠١٦نعوم چومسکيمن یمتلک العالم٧/١٠٠
ق و الغرب٨/١٠٠ ١٢٠١٩اسکندر حبشنيقوالي بردیائیفالشر
١٢٠١٩یوسف کرمەللا- الحیاة - الطبيعة و ما بعد الطبيعة المادة ١/١١٠
١١٩٨٦صالح جواد الکاضمجون لویساالنسان ذلک الکائن الفرید١/١٢٠
١١٩٩٧عبدالرحمن محمد العیسويسیکولوجیة الطفولة والمراهقة١/١٥٠
يسیکولوجیة الطفولة والمراهقة٢/١٥٠

١١٩٩٤عبدالعلي الجسمان 
١٢٠٠٦زهتر الجزائريالمستبد٣/١٥٠
يادارة الوقت٤/١٥٠

١٢٠١٩ابراهیم الففر
يسحر القیادة٥/١٥٠

١٢٠١٨ابراهیم الففر

١/١١/٢٠٢١جرد الکتب والمجالت لمکتبة منظمة التحرر بتاريــــخ 
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يفن اتخاذ القرار٦/١٥٠
١٢٠١٧ابراهیم الففر

يقوة التفکتر٧/١٥٠
١٢٠١٦ابراهیم الففر

يقوة الحب و التسامح٨/١٥٠
١٢٠١٧ابراهیم الففر

١٢٠١٩عادل زعيترغوستاف لوبونالسن   النفسية لتطور االمم٩/١٥٠
١٢٠١٩عادل زعيترغوستاف لوبونسیکولوجية الجماهتر١٠/١٥٠
١٢٠١٨علي الورديخوارق الالشعور او ارسار الشخصية الناجحة١١/١٥٠
ا کلیفورد و اخروناخالقیات العمل التجاري١/١٧٠ ١٢٠٠٩سعید الحسنيىةلوریت  
يمن اسالم القران ایل اسالم الحديث١/١٨٠ ٢٢٠١١جورج طرابیشر
ي االسالم٢/١٨٠

يالعقل المستقبل ف  ١٢٠١١جورج طرابیشر
١٢٠١٠جمال الشعبانفکر ابن خلدون الحداثة و الحضارة و الهيمنة٣/١٨٠
ي الفلسفة االسالمية٤/١٨٠

١هاوژين مال امنر الحکمة الخالدة ف 
١٢٠١٩یوسف کرمتأريــــخ الفلسفة الیونانية٥/١٨٠
ي السيدارسطو طاليسالسیاسة٦/١٨٠

١٢٠١٨احمد لطف 
ي العرص الوسيط٧/١٨٠

١٢٠١٩یوسف کرمتأريــــخ الفلسفة االوروبية ف 
١١٩٩٠علي مقلدمیشیل فوکوالمراقبة و المعاقبة١/١٩٠
١٢٠٠٩سالمة کيلةمن هيگل ایل مارکس٢/١٩٠
١٢٠١٠فالح عبدالجبارما بعد مارکس٣/١٩٠
١٢٠٢٠یوسف کرمتأريــــخ الفلسفة الحديثة٤/١٩٠
١٢٠١٥حسام ابو سعدةجون بیار لفیفرهيجل مقدمة فینۆمینۆلۆجیا الفکر٥/١٩٠
١٢٠١٩عادل زعيترڤولتترالرسائل الفلسفية٦/١٩٠
١٢٠١٩عادل زعيترجان جاک روسواصل التفاوت بنر  الناس٧/١٩٠
١٢٠٢١عادل زعيترجان جاک روسوالعقد االجتماعي٨/١٩٠
ککوردالخوف و الرعشة انشودة دیالکتیکية٩/١٩٠ ١٢٠١٩قحطان جاسمسورن کتر
انالحل الوجودي للدين انقالب المعبد١/٢٠٠ ١٢٠١٢عبدالرزاق الجتر
يعة المرأة والرجل فقە الجسد٢/٢٠٠ انمبع  المعبد رسر ١٢٠١٢عبدالرزاق الجتر
ي١/٢١٠

ياالسالم المدن  ١٢٠٠٩احمد القبنح 
ي االسالم٢/٢١٠

١١٩٩٩من  ابراهيم و هالة کمالليل احمدالمرأة و الجنوسة ف 
ي االسالمي٣/٢١٠ ي الفکر االقتصادي العرنر

١١٩٨٢محسن خليلف 
١٢٠٠٦عبدالرزاق عيدمحمد عبدة امام الحداثة و الدستور٤/٢١٠
انلصوص ەللا انقاذ الیوتوبیا االسالمية٥/٢١٠ ١٢٠١٢عبدالرزاق الجتر
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ي بغداد ٦/٢١٠
ي ميالدي١٨٠٨ - ١٨٠٦الوهابية بتقارير القنصلية الفرنسية ف  ١٢٠١٥هاشم ناجر

ياالمام علي١/٢٣٠ ١٢٠١٠ميثم الجنانر
ي طالبالف کلمة مختارة ٢/٢٣٠ ١علي بن انر
لة و طبقاتهم١/٢٤٠ ١٢٠٠٨احمد بن یحنر المرتض باب ذکر المعتر 
١٢٠٠٦تشاک سميثحیاة الصالة الفعالة١/٢٥٠
١٢٠٠٤بشتر یوحناانجیل المسیح الیسوع١/٢٧٠
١٢٠٠٤سمتر الشومليجوش ماکدویلیسوع المسیح٢/٢٧٠
يالمراة المفاهيم و الحقوق١/٣٠٠ ١٢٠٠٩احمد القبانح 
ي و الديمقراطية٢/٣٠٠

١٢٠٠٩جورج منصورکتابات عن المجتمع المدن 
ي٣/٣٠٠ ١٢٠٠٤حسان حالققضايا ومشکالت العالم العرنر
١٢٠١١مروان سعدالدینجارد دیامونداالنهیار٤/٣٠٠
ي والتنمية السیاسية٥/٣٠٠

١٢٠١٠ثامر کامل محمدالمجتمع المدن 
ي٦/٣٠٠

٢٢٠٠٩علي الورديشخصية الفرد العرافر
ي٧/٣٠٠ ٢٢٠١٥هاشم عبود الموسويالتخطيط والتصميم الحرص 
ي التکوين القومي٨/٣٠٠

١٢٠٠٢خليل اسماعيل محمدکرکوک دراسات ف 
١ئەم کتێبە دیار نييە٩/٣٠٠

ون١٠/٣٠٠ ١١٩٨٨فائز کم نقشکونستانتان جیورجيوالساعة الخامسة والعشر
ي١١/٣٠٠

١٢٠٠٨رشيد الخيونالمجتمع العرافر
ي االنسان١٢/٣٠٠

١٢٠٠٤رجاء النقاشتأمالت ف 
١٢٠١٠یوسف المرصيارسار لغة الجسد١٣/٣٠٠
ي١٤/٣٠٠

ي طبيعة المجتمع العرافر
١٢٠٢٠علي الورديدراسة ف 

ي١٥/٣٠٠ ١٢٠١٨علي الورديمهزلة العقل البشر
١٢٠٢٠علي الورديمنطق ابن خلدون١٦/٣٠٠
ي سوسیولوجیا االسالم١٧/٣٠٠

١٢٠١٣علي الورديدراسة ف 
١٢٠٢٠علي الوردياالخالق الضائع من المواد الخلقية١٨/٣٠٠
ي المجالت و الصحف العراقية١٩/٣٠٠

١٢٠١٨علي الوردي(١)االعمال الفکرية للدکتور علي الوردي ف 
ي المجالت و الصحف العراقية٢٠/٣٠٠

١٢٠١٨علي الوردي(٢١االعمال الفکرية للدکتور علي الوردي ف 
ي المجالت و الصحف العراقية٢١/٣٠٠

١٢٠١٨علي الوردي(٣١االعمال الفکرية للدکتور علي الوردي ف 
١٢٠١٩عادل زعيترغوستاف لوبونروح الثورات و الثورة الفرنسية٢٢/٣٠٠
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٢٢٠٠٨قسم البحوث و استطالعات الراي١٩٥٧کرکوک بموجب احصاء ١/٣١٠
١٢٠٠٦اسعد مفرج١جزء / موسوعة عالم السياسة ١/٣٢٠
١٢٠٠٦اسعد مفرج٢جزء / موسوعة عالم السياسة ٢/٣٢٠
١٢٠٠٦اسعد مفرج٣جزء / موسوعة عالم السياسة ٣/٣٢٠
١٢٠٠٦اسعد مفرج٤جزء / موسوعة عالم السياسة ٤/٣٢٠
١٢٠٠٦اسعد مفرج٥جزء / موسوعة عالم السياسة ٥/٣٢٠
١٢٠٠٦اسعد مفرج٦جزء / موسوعة عالم السياسة ٦/٣٢٠
١٢٠٠٦اسعد مفرج٧جزء / موسوعة عالم السياسة ٧/٣٢٠
١٢٠٠٦اسعد مفرج٨جزء / موسوعة عالم السياسة ٨/٣٢٠
١٢٠٠٦اسعد مفرج٩جزء / موسوعة عالم السياسة ٩/٣٢٠

١٢٠٠٦اسعد مفرج١٠جزء / موسوعة عالم السياسة ١٠/٣٢٠
١٢٠٠٦اسعد مفرج١١جزء / موسوعة عالم السياسة ١١/٣٢٠
١٢٠٠٦اسعد مفرج١٢جزء / موسوعة عالم السياسة ١٢/٣٢٠
١٢٠٠٦اسعد مفرج١٣جزء / موسوعة عالم السياسة ١٣/٣٢٠
١٢٠٠٦اسعد مفرج١٤جزء / موسوعة عالم السياسة ١٤/٣٢٠
١٢٠٠٦اسعد مفرج١٥جزء / موسوعة عالم السياسة ١٥/٣٢٠
١٢٠٠٦اسعد مفرج١٦جزء / موسوعة عالم السياسة ١٦/٣٢٠
١٢٠٠٦اسعد مفرج١٧جزء / موسوعة عالم السياسة ١٧/٣٢٠
١٢٠٠٦اسعد مفرج١٨جزء / موسوعة عالم السياسة ١٨/٣٢٠
١٢٠٠٦اسعد مفرج١٩جزء / موسوعة عالم السياسة ١٩/٣٢٠
١٢٠٠٦اسعد مفرج٢٠جزء / موسوعة عالم السياسة ٢٠/٣٢٠
١٢٠٠٦اسعد مفرج٢١جزء / موسوعة عالم السياسة ٢١/٣٢٠
١٢٠٠٦اسعد مفرج٢٢جزء / موسوعة عالم السياسة ٢٢/٣٢٠
١٢٠٠٦اسعد مفرج٢٣جزء / موسوعة عالم السياسة ٢٣/٣٢٠
١٢٠٠٦اسعد مفرج٢٤جزء / موسوعة عالم السياسة ٢٤/٣٢٠
ي سياسة القوة العضم٢٥/٣٢٠

٤٢٠٠٢هوراز بورهان الدين ابابکر یاسنر کوردستان ف 
ي. جانيس جالسياسة الخارجية االمريکية٢٦/٣٢٠ يتتر

١٢٠٠٦حسان البستان 
يعية و عملية الموازنة٢٧/٣٢٠ يالهيئات التشر ٢٢٠٠٥المعهد الديمقراطي الوطن 
ميناي. جوزيف سالقوة الناعمة٢٨/٣٢٠ ١٢٠٠٧محمد توفيق بجتر
الية الجديدة ٢٩/٣٢٠ الية)راسمالية الليتر ٣٢٠١٩فواد قاسم االمتر(النيوليتر
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ي االحزاب الکوردية٣٠/٣٢٠
١٢٠٠٩فواد علي احمداالتصال السياسي ف 

الية الجديدة ٣١/٣٢٠ يالليتر
٢٢٠٠٨مجاب االمامديڤد هارف 

١٢٠٠٩حيدر حاج اسماعيلليندا هتشيونسياسة ما بعد الحداپية٣٢/٣٢٠
ق االوسط٣٣/٣٢٠ ي الشر

٢٢٠٠٨غسان نعسانفاضل رسولکردستان  والسياسة السوفيتية ف 
ي تضم کردستان٣٤/٣٢٠ ي الدول النر

١٢٠٠٧ليالف حمدامنر  عزيزالحقوق السياسية للکرد ف 
١٢٠٠٩مختار االسديالديمقراطية والدين و والية الفقيە٣٥/٣٢٠
ي الدول النامية٣٦/٣٢٠

١٢٠٠٩رسدار قادر محي الدينالديمقراطية التوافقية ف 
١٢٠٠٦هالة النابلشيبروزس بمترالديمقراطية االمريکية و ثورة المعلومات٣٧/٣٢٠
١٢٠٠٧طارق عليقراصنة امريکا الجنوبية٣٨/٣٢٠
وع الفیدرالیە٣٩/٣٢٠ ١٢٠٠٧فاضل چتگرسعد اسکندر کردستان العراق الجزور التاریخیە لمشر
ان٤٠/٣٢٠ ١٢٠٠١جرجیس فتح ەللارجال وقائع ف  المتر 
١٢٠٠٥منصور عبد العکيممن یکحم العالم٤١/٣٢٠
ي اقليم کوردستان العراق٤٢/٣٢٠

ات سیاسة التعريب و التهجتر ف  ١٢٠٠١خليل اسماعيل محمدمؤرسر
١٢٠٠٨محمد نورالدينترکيا الصيغة والدور٤٣/٣٢٠
١٢٠٠٨مجدي کاملزعماء صهيون٤٤/٣٢٠
ي الدولن الفدرالية٤٥/٣٢٠

ي ف 
يعي الثان  ١٢٠١٣عابد خالد رسولالمجلس التشر

١٢٠٠٨فريد اسشداتجاهات السياسية الکردية بعد الحرب العالمية الثانية٤٦/٣٢٠
١٢٠٠٧فاضل جتگرريدار ڤششيعة العراق جذور الحرکة الفدرالية٤٧/٣٢٠
١٢٠٠٤فريد اسشدالمسالة الکردية بعد قانون ادارة الدولة العراقية٤٨/٣٢٠
١٢٠٠٨مجدي کاملمن يصنع الطغاة٤٩/٣٢٠
ي٥٠/٣٢٠ ١٢٠٠٨هادي محمودالتوضيف السياسي للفکر الدين 
ي کوردستان العراق٥١/٣٢٠

١٢٠٠٨عبدالرحمن کريم درويشالفکر السياسي لالحزاب السياسية ف 
ي٥٢/٣٢٠ ي العالم العرنر

١٢٠١٢طارق رمضانمستقبل االسالم السەاسي ف 
ي السياسة واالقتصاد٥٣/٣٢٠

اتيجيةالعراق دراسات ف  ١٢٠٠٦مرکز االمارات للبحوث االستر
١٢٠٠٦ستار جبار عالي و اخرونالعراق قراءة لوضع الدولة و لعالقاتها المستقبلية٥٤/٣٢٠
ق المتوسط٥٥/٣٢٠ ي بلدان رسر

١٢٠٠٨بکر احمد یعقوبظهور امريکا کقوة عظم و دورها ف 
ياحداث و اراء، الجزء الرابع٥٦/٣٢٠

١٢٠٠٠داود باغستان 
١٢٠١٢جرجيس فتح ەللاديڤد ادامسن١٩٦٤الحرب الکردية وانشقاق ٥٧/٣٢٠
١٢٠٠٧کامل وزنةالفدرالية و نشاتها و نظامها السياسي٥٨/٣٢٠
کية حیال اقليم کوردستان العراق٥٩/٣٢٠ ١٢٠١٣مصطف  نعمان احمداسا لندکرينالسياسة التر
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١٢٠١٧عثمان عليمستقبل العالقات االمريکية الکردية٦٠/٣٢٠
ي الساحة الدولية٦١/٣٢٠

ي موقع ترکيا و دورها ف  اتيحر ياحمد داود اوغلوالعمق االستر ١٢٠١٠محمد جبار ثلحر
يالحرکة التحررية الکوردية و رصاع القوی االقليمية و الدولية٦٢/٣٢٠

١٢٠١١ايوب بارزان 
١٢٠١٧جبار مصطف منصور حکمت"ايران نموذجا" خصائص تطور االنظمة الراسمالية التابعة ٦٣/٣٢٠
٢٢٠١٤بهاءالدين نوريالطريق ایل الديمقراطية٦٤/٣٢٠
ي الهزيــــع االختر٦٥/٣٢٠

٢٢٠١١دياري عليپشتيوان احمدحوارات ف 
ي تفستر مذهب بوش٦٦/٣٢٠

ي نعوم چومسکيف  ١٢٠٠٥لبنة محمد صتر
١٢٠٠٧هال الخطيبکارنز لورداالمتر العرصي٦٧/٣٢٠
ي االمريکي٦٨/٣٢٠ اتيحر ١٢٠٠٦ناظم عبدالواحد جاسورالمرجعية الفکرية للخطاب السياسي واالستر
١٢٠٠٦سامي الکعکيجيمس ريزنحالة الحرب التاريــــخ الشي ل سي اي اي٦٩/٣٢٠
ق االوسط دراسة جيوپلتيکية٧٠/٣٢٠ ١٢٠٠٢معنر  حدادالشر
١٢٠١٣سفنر  جالل فتح ەللادراسات جيو بولتيکية٧١/٣٢٠
ق االوسط٧٢/٣٢٠ ي الشر

يزستون عاما من الرصاع ف  ١٢٠٠٧بطرس غایلي و شيمون بتر
٢٢٠٠٣عبدەللا اوج االنمن دولة الکهنة السومرية نحو الحضارة الديمقراطية٧٣/٣٢٠
ي العراق٧٤/٣٢٠

اع ف  ١٢٠٠٧فريق ابحاثديناميکيات الت  
ي غيفاراغيفارا االعمال الکاملة٧٥/٣٢٠ ١٢٠٠٩ج 
١٢٠٠٩کارل مارکس و فريدريک انجلزالبيان الشيوعي٧٦/٣٢٠
ايتمذکرة ایل الرئيس المنتخب٧٧/٣٢٠ يمادلنر  اولتر ١٢٠٠٨عمر االيونر
ي العراق٧٨/٣٢٠

١٢٠٠٩رشيد خيونالهوت السياسة االحزاب والحرکات الدينية ف 
١٢٠٠٨بارينجتون موراالصول االجتماعية للدکتاتورية والديمقراطية٧٩/٣٢٠
ي العراق٨٠/٣٢٠

يبول بريمرعام قضيتە ف  ١٢٠٠٦عمر االيونر
١٢٠١٣عبدالصمد رحيم کريم زنکنةحق التمثيل الدبلوماسي٨١/٣٢٠
ي الديمقراطية الحديثة٨٢/٣٢٠

ي محمدالديمقراطية التوافقية وتوزيــــع السلطة ف  ١٢٠١٣فریال عبدالننر
١٢٠٠٦عزالدين مصطف  رسولبقلم کردي٨٣/٣٢٠
١٢٠٠٩کنعان مکيةجمهورية الخوف٨٤/٣٢٠
اطورية الخوف٨٥/٣٢٠ يباربار. بنجامنر  رامتر ١٢٠٠٤عمر االيونر
١٢٠٠٦غایلي برهومةواتس. رونالد لاالنظمة الفدرالية٨٦/٣٢٠
يد وفيتشحکومة العالم الخفية٨٧/٣٢٠ يب سبتر ١٢٠١٢مامون سعيدشتر
١٢٠٠٠علي عباساندرو کوکبورن واخرونصدام الخارج من تحت الرماد٨٨/٣٢٠
ي دائرة السياسات النفطية العالمية٨٩/٣٢٠

١٢٠٠٨محمد رووف سعيد و زمناکو سعيداقليم کوردستان العراق ف 
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ي الثقافة و الثورة الثقافية٩٠/٣٢٠
١١٩٦٨ليننر ليننر  ف 

١٢٠١١اسعد الحسنر ادوارد سعيدخيانة المثقفنر ٩١/٣٢٠
اکية٩٢/٣٢٠ ١١٩٨٣الياس  شاهنر مارکس انجلسمارکس انجلس بصدد الثورة االشتر
ي  ادموندزکورد و ترک و عرب٩٣/٣٢٠ ١٢٠١٢جرجيس فتح ەللاسي  جر
١٢٠١٩صالح جموراصول القضية الکردية٩٤/٣٢٠
اکية العلمية٩٥/٣٢٠ ١١٩٨٤دار التقدمافاناسييفاسس االشتر
١٢٠١١حازم صاغيةهجاء السالح٩٦/٣٢٠
١٢٠٠٤خالد دلترکيف الحقت کوردستان الجنوبية بالدولة العراقية٩٧/٣٢٠
يە الملة٩٨/٣٢٠ وطة والمستبدة مع کتاب تنبيە االمة وتت   ١٢٠٠٦رشيد الخيونالمشر
ي مجتمع متعدد٩٩/٣٢٠

١٢٠٠٦ارنت ليبهارتالديمقراطية التوافقية ف 
ي امريکا ١٠٠/٣٢٠

١٢٠٠٧الکشي دو توکفيل١عن الديمقراطية ف 
ي العراق وايران وترکيا١٠١/٣٢٠

١٢٠٠٦عبداالله النعيميفالح عبدالجباراالثنية و الدولة االکراد ف 
١٢٠٠٦ايريک کيسالسيالديمقراطية والمساواة١٠٢/٣٢٠
١٢٠٠٦عبداالله النعيميالکسندر هاملتون و اخرون٢اوراق الفدرالية ١٠٣/٣٢٠
١٢٠٠٦زهتر الجزائريالمستبد صناعة قائد صناعة شعب١٠٤/٣٢٠
١٢٠٠٦فاضل جتکرديفيد هيلد١نماذج الديمقراطية ١٠٥/٣٢٠
ي الوالیات المتحدة االمريکية١٠٦/٣٢٠

١١٩٩٦جابر سعيد عوضالري الويتر نظام الحکم ف 
اکية الکبتر١٠٧/٣٢٠ ١١٩٧٨ذوقان قرقوطروجیە غاروديمنعطف االشتر
الد ممفاهيم االحزاب السياسية للديمقراطية االمريکية١٠٨/٣٢٠ ١١٩٩٩محمد نجاربومتر. جتر
١١٩٨١احمد نوري النعيميترکيا و حلف الشمال االطلشي١٠٩/٣٢٠
ي العراق١١٠/٣٢٠

يفالمسألة الکردية ف  ١٢٠٠٤عزيز رسر
ق االوسط١١١/٣٢٠ ي الشر

١٢٠٠٨غسان نعسانفاضل رسولکردستان و السیاسة السوفيتية ف 
يکردستان مستعمرة دولية١١٢/٣٢٠ ١١٩٩٨زهتر عبدالملکاسماعيل بيشکحر
ي توفيقمبادیء العالقات الدولية١١٣/٣٢٠

١٢٠٠٤سعد حفر
١٢٠٠٦مجيد جعفر(دراسة اقتصادية سیاسية)ترکیا - کردستان ١١٤/٣٢٠
١١٩٩٤سمتر عزت نصاربانفيلد. ادوارد سيالسلوک الحضاري والمواطنة١١٥/٣٢٠
ياالنهيار١١٦/٣٢٠

١١٩٨٥الحزب الشيوعي العرافر
ة١١٧/٣٢٠ ١٢٠٠٦نزار اغريتوريل بريکة و اخرونحرية التعبتر الخطتر
يطبائع االستبداد و ـمصارع االسعباد١١٨/٣٢٠ ١٢٠٠٤عبدالرحمن الکواکنر
ي١١٩/٣٢٠

١١٩٩٨کريم ابو حالوةاشکالية مفهوم المجتمع المدن 
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١٢٠١٤عبدەللا اوجاالنالمجلد االول (المدنية)مانیفیستو الحضارة الدیمقراطية ١٢٠/٣٢٠
١٢٠١٤عبدەللا اوجاالنالمجلد الثالث (سوسیولوجیا الحرية)مانیفیستو الحضارة الدیمقراطية ١٢١/٣٢٠
ق االوسط)مانیفیستو الحضارة الدیمقراطية ١٢٢/٣٢٠ ١٢٠١٤عبدەللا اوجاالنالمجلد الرابع (الشر
١٢٠١٤عبدەللا اوجاالنالمجلد الخامس (القضية الکردية)مانیفیستو الحضارة الدیمقراطية ١٢٣/٣٢٠
١٢٠٢١عادل زعيترغوستاف لوبونروح السیاسة ١٢٤/٣٢٠
اوس١٢٥/٣٢٠ ١٢٠١٧حننر  عمادالفکر السیاسي عند لیو شتر
اکية١٢٦/٣٢٠ ١٢٠١٩عادل زعيترغوستاف لوبونروح االشتر

١٢٠١٠احمد زهتر شاميەالنقود والمصارف١/٣٣٠
١٢٠٠٤عبدالمنعم السيد علي و اخرونالنقود والمصارف و االسواق المالية٢/٣٣٠
ي٣/٣٣٠

١٢٠٠٧فواد قاسم االمترثالثية النفط العرافر
ي حاتمالتکتالت االقتصادية بنر  التنظتر والتطبيق٤/٣٣٠

١٢٠٠٣سامي عفيف 
١٢٠١٨غريتا صعبالخصخصة٥/٣٣٠
١٢٠٠١احمد منيبپۆالک. چاک چالبنک الدویلي و صندوق النقد الدویلي٦/٣٣٠
ين٧/٣٣٠ ١٢٠٠٩حسن عبدەللا بدرتایلر. وليام هالل و کنيث باقتصاد القرن الحادي والعشر
ي٨/٣٣٠ ١٢٠٠٦هوشيار معروفتحليل االقتصاد االقليمي والحرص 
وة٩/٣٣٠ مجةسي کي براهاالدکيف تحقق التر ١٢٠٠٥مرکز التعريب و التر

ي البنوک االسالمية١٠/٣٣٠
١٢٠١٣اسامة رشيد کرديوسائل االستثمار و توزيــــع االرباح والخسائر ف 

کات الراسمالية االحتکارية ١١/٣٣٠ ١١٩٧٩فايز محمد عليالشر
يدکتاتورية راس المال١٢/٣٣٠ ١٢٠٠٢اديب ديمتر
ول١٣/٣٣٠ ١٢٠٠٦بيوار خنشيالبتر
٢١٩٨٦هوشيار معروفأزمة علم االقتصاد بناء النظرية االقتصادية١٤/٣٣٠
١ئەم کتێبە دیار نيە١/٣٤٠
ي)دساتتر العالم دستور الهند ٢/٣٤٠

جمة(المجلد الثان  ي فهميالمرکز القومي للتر
١٢٠٠٩امان 

ازيل ٣/٣٤٠ جمة(المجلد الثالث)دساتتر العالم اليابان التر ي فهميالمرکز القومي للتر
١٢٠٠٩امان 

اليا و ايطاليا ٤/٣٤٠ جمة(المجلد الرابع)دساتتر العالم استر ي فهميالمرکز القومي للتر
١٢٠١٠امان 

جمة(المجلد الخامس)دساتتر العالم ايران و یونان ٥/٣٤٠ ي فهميالمرکز القومي للتر
٢٢٠١٠امان 

جمة(المجلد السادس )دساتتر العالم دستور ترکيا ٦/٣٤٠ ي فهميالمرکز القومي للتر
١٢٠١١امان 

جمة(المجلد السابع)دساتتر العالم دستور جنوب افريقيا ٧/٣٤٠ ي فهميالمرکز القومي للتر
١٢٠١١امان 

ق االوسط الجزء االول٨/٣٤٠ ي الشر
اتيجية مشکلة المياه ف  ١١٩٩٤مرکز الدراسات الستر

Page 8



ي٩/٣٤٠
ق االوسط الجزء الثان  ي الشر

اتيجية مشکلة المياه ف  ١١٩٩٤مرکز الدراسات الستر
ي العالم١٠/٣٤٠

ي العراق وازمة المياه ف 
١٢٠١٠فواد قاسم االمترالموازنة المائية ف 

يثرثرة فوق المياه ترکيا سوريا العراق١١/٣٤٠
١١٩٩٩يوسف ابراهيم الجهمان 

١٢٠٠٨عبداالله النعيميدراسات عراقيةمخاطر الدولة النفطية١٢/٣٤٠
يلچنة الموارد المائية المستدامةالمياه للمستقبل الضفة الغربية قطاع غزة و االردن١٣/٣٤٠ ١٢٠٠٣فواد رسوجر
يالحماية الدولية لموارد المياه و المنشات المائية ١٤/٣٤٠ ١٢٠٠٩فراس زهتر جعفر الحسين 
يجون مارتن تروندالنالمياه والسالم من اجل الناس١٥/٣٤٠

١٢٠٠٦مجدي حنف 
يعة االسالمية١٦/٣٤٠ ي الشر

ي و اخرونادارة الموارد المائية ف 
١٢٠٠٦حسام االمامنارص الفاروفر

ازاحکام ومواد القواننر  والقرارات المتعلقة باالحوال الشخصية١٧/٣٤٠ ي التر 
١٢٠٠٩عون 

ي لالمن القومي١٨/٣٤٠
ي ئاکرهنياالطار القانون  ١٢٠٠٩نجدت صتر

ي بوقرةمعارک المياه١٩/٣٤٠ ومحمد العرنر ٢٢٠٠٣غازي بتر
١٢٠٠٦معمد عرب صاصيالجال روبتر و ايف غودميەالقانون العام و علم السياسة٢٠/٣٤٠
١٢٠١٣دلپاک طاهر درويشالمسؤولية الدولية عن االخالل بالعرف الدویلي٢١/٣٤٠
ق االوسط نزاعات محتملة٢٢/٣٤٠ ي الشر

١٢٠٠٦عبدلعزيز محمد البساموالتينا شومان و اخرونالمياه ف 
١٢٠٠٦اليسار بارودي و اخرونادارة الطلب عل المياه٢٣/٣٤٠
ي العراق٢٤/٣٤٠

ونڤاالتحوالت الدستورية ف  يمارينا ستر
١٢٠١٢فالح حمران 

ي االسالم٢٥/٣٤٠
ي و اخرونادارة المياه ف 

١٢٠٠٢فرزیلي. أ نارص الفاروفر
١٢٠٠٩صباح صادق جعفر االنباريالدستور و مجموعة القواننر  االقاليم والمحافظات٢٦/٣٤٠
ي الثقافة االمريکية٢٧/٣٤٠

١١٩٩٦احمد ظاهر مايکل کسمنالة تعمل من تلقاء ذاتها الدستور ف 
١٢٠٠٦وليد رضوانمشکلة المياه بنر  سوريا وترکيا٢٨/٣٤٠
جمةدساتتر العالم دستور کوریا الجنوبیة دستور کوریا الشمالية٢٩/٣٤٠ ي فهميالمرکز القومي للتر

١٢٠١٦امان 
جمةدساتتر العالم دستور السوید٣٠/٣٤٠ ي فهميالمرکز القومي للتر

١٢٠١٤امان 
جمةدساتتر العالم دستور اسبانیا٣١/٣٤٠ ي فهميالمرکز القومي للتر

١٢٠١٣امان 
ائع الکتاب االول٣٢/٣٤٠ ١٢٠١٩عادل زعيترمونتسکیوروح الشر
ي٣٣/٣٤٠

ائع الکتاب الثان  ١٢٠١٩عادل زعيترمونتسکیوروح الشر
١٢٠٠٨نايف الیاسنر مايکل جونستونمتالزمات الفساد١/٣٥٠
ي العراقية ٢/٣٥٠

ت براون١٩٣٢ - ١٩١٥قوات الليف  ي کيلتر ١٢٠٠٦مؤيد ابراهيم الونداويالعميد جر
١٢٠٢٠مظلوم عبدي و پۆالت جانالمشاريــــع العملية لبناء االدارة الذاتية٣/٣٥٠
ي کردستان٤/٣٥٠ ي جنونر

٢٢٠٠٥عبدەللا غفورالتشکيالت االدارية ف 
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ي االجتماعي لالزمة البيئية٥/٣٥٠
١١٩٩٨صادق ابراهيم عودةباربرا روز حبونستونمن یدفع الثمن االطار الثقاف 

ي القانون الدویلي١/٣٦٠
١٢٠٠٨وليم نجيب جورج نصارمفهوم الجرائم ضد االنسانية ف 

ي االبادة الجماعية٢/٣٦٠
زا عزيزمنظمة مراقبة حقوق االنسانجريمة العراق ف  ١٢٠٠٢جمال متر

١٢٠٠٦سليم الحص و اخرونالـمشاريــــع الدولية لمکافحة الفساد٣/٣٦٠
١٢٠٠١رزگار محمد١٩٦٣عملية دجلة حملة الحکومة العراقية عل کوردستان عام ٤/٣٦٠
يانفال خالخاالن٥/٣٦٠

١٢٠٠٦مال شاج 
يکارول ويستەج فيدالکيف نحول المشاجرة بنر  الزوجنر  ایل لغة التفاهم٦/٣٦٠

١٢٠٠٧عبدلحميد السلطان 
١٢٠٢٠یوسف محمد صادقاالرهاب والرصاع الدویلي٧/٣٦٠
ي رسولاالنفال الکورد و دولة العراق٨/٣٦٠ جمنر شورش حاجر ١٢٠٠٥مجموعة من المتر
يمن طوبخانە ایل عرعر٩/٣٦٠

١٢٠٠٥عارف قوربان 
١٢٠٠٢تخطيط وتطوير المنهج لطفل ما قبل سن المدرسة١/٣٧٠
ين٢/٣٧٠ ي القرن الحادي والعشر

ي الهالیليادارة المؤسسات التعليمية ف  بين  ١٢٠٠٦الهالیلي الشر
ابط٣/٣٧٠ ي عالم متر

بية المدنية مسؤولیات و حقوق ف  يهاکان التنايالتر
١٢٠١٩عبدالنور خرافر

بية٤/٣٧٠ ي التر
١٢٠١٧سمتر عبدهبرتراند رسلف 

١١٩٦٥برتراند رسلالف باء النسبية١/٥٣٠
١٢٠٠٥فؤاد قاسم االمترالطاقة التحدي االکتر لهذا القرن٢/٥٣٠
١٢٠٠٠رنا موسويماري فرانس کائيس واخرونالمياه و الحياة رهانات وافاق و رؤی ما بنر  الثقافات١/٥٥٠
ي والمياه التجارب العملية٢/٥٥٠

١٢٠٠٥یوسف محمد عبدالهادياسس علوم االراض 
١٢٠٠٨سحر امنر  کاتوتعلم المياه٣/٥٥٠
يالممنوع والمرغوب لمريض السکر١/٦١٠ ١٢٠٠٤ايمن الحسين 
ي من الم الظهر٢/٦١٠

يهل تعان  ١١٩٩٤ايمن الحسين 
ي من ارتفاع ضغط الدم٣/٦١٠

يهل تعان  ١١٩٩٣ايمن الحسين 
وستاتا و الضعف الجنشي٤/٦١٠ ١٢٠٠٩یوسف ابو حجاجوصفة لعالج متاعب التر
١٢٠٠٢عبدالکريم قاسم ابو الخترالتمريض النفشي٥/٦١٠
يخزانات المياه العالية و االرضية١/٦٢٠

١١٩٩٢محمد سليمان تادف 
ل١/٦٣٠ ١١٩٨٨ليث خليل اسماعيلالري والتر 
ي تربية البننر  و البنات١/٦٤٠

يهموم االباء واالمهات ف  بين  ١٢٠٠٦ايمن رسر
١٢٠٠٨سامي ريحانا(المجلد االول)موسوعة التجارة والمال وادارة االعمال ١/٦٥٠
ي)موسوعة التجارة والمال وادارة االعمال ٢/٦٥٠

١٢٠٠٨سمتر عازار(المجلد الثان 
١٢٠٠٨سمتر عازار(المجلد الثالث)موسوعة التجارة والمال وادارة االعمال ٣/٦٥٠
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١٢٠٠٨سمتر عازار(المجلد الرابع)موسوعة التجارة والمال وادارة االعمال ٤/٦٥٠
١٢٠٠٨سمتر عازار(المجلد الخامس)موسوعة التجارة والمال وادارة االعمال ٥/٦٥٠
١٢٠٠٨سمتر عازار(المجلد السادس)موسوعة التجارة والمال وادارة االعمال ٦/٦٥٠
١٢٠٠٨سمتر عازار(المجلد السابع)موسوعة التجارة والمال وادارة االعمال ٧/٦٥٠
بل غريب(المجلد الثامن)موسوعة التجارة والمال وادارة االعمال ٨/٦٥٠ ١٢٠٠٨رسر
بل غريب(المجلد التاسع)موسوعة التجارة والمال وادارة االعمال ٩/٦٥٠ ١٢٠٠٨رسر

١٢٠٠٨سعيد اللحام(المجلد العارسر)موسوعة التجارة والمال وادارة االعمال ١٠/٦٥٠
١٢٠٠٨سعيد اللحام(المجلد الحادي عشر)موسوعة التجارة والمال وادارة االعمال ١١/٦٥٠
ي عشر)موسوعة التجارة والمال وادارة االعمال ١٢/٦٥٠

١٢٠٠٨سعيد اللحام(المجلد الثان 
١٢٠٠٨سعيد اللحام(المجلد الثالث عشر)موسوعة التجارة والمال وادارة االعمال ١٣/٦٥٠
١٢٠٠٨سعيد اللحام(المجلد الرابع عشر)موسوعة التجارة والمال وادارة االعمال ١٤/٦٥٠
١٢٠٠٨سامي ريحانا واخرون(المجلد الخامس عشر)موسوعة التجارة والمال وادارة االعمال ١٥/٦٥٠
١٢٠٠٥شادي علي الفقيەالتعاطي مع الشخصيات الصعبة١٦/٦٥٠
١٢٠٠٥شادي علي الفقيەالتخطيط١٧/٦٥٠
١٢٠٠٥شادي علي الفقيەالمقابالت الناجحة١٨/٦٥٠
١٢٠٠٥شادي علي الفقيەالتسويق١٩/٦٥٠
١٢٠٠٥شادي علي الفقيەاساليب االقناع٢٠/٦٥٠
١٢٠٠٥شادي علي الفقيەالعروض التجارية٢١/٦٥٠
١٢٠٠٥شادي علي الفقيەادارة االوقت٢٢/٦٥٠
١٢٠٠٥شادي علي الفقيەاختيار المهنة المناسبة٢٣/٦٥٠
١٢٠٠٥شادي علي الفقيەاختيار الموظف٢٤/٦٥٠
١٢٠٠٥شادي علي الفقيەاتخاذ القرارات الصعبة٢٥/٦٥٠
١٢٠٠٥شادي علي الفقيەکيف تعقد اجتماع عمل٢٦/٦٥٠
١٢٠٠٥شادي علي الفقيەکيف تکون مديرا ناجحا٢٧/٦٥٠
١٢٠٠٥شادي علي الفقيەاصول المفاوضات٢٨/٦٥٠
١٢٠٠٥شادي علي الفقيەتحضتر التقارير٢٩/٦٥٠
١٢٠٠٥شادي علي الفقيەتحفتر  الموظف٣٠/٦٥٠
نيت٣١/٦٥٠ ١٢٠٠٥شادي علي الفقيەالتسويق عتر االنتر
ي البيئة االکاديمية٣٢/٦٥٠

١٢٠٠٩مجد االبراهيمکوفمان. جيمس رالعمل والطمأنينة ف 
ي رود بالنتنر ادارة المفاوضات٣٣/٦٥٠ ١٢٠٠٨معنر  درويش واخرونفالتر
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ي ادارة المکاتب٣٤/٦٥٠
مجةجون بوتزايرغرائب و عجائب ف  ١٢٠٠٥مرکز التعريب و التر

١٢٠٠٢ريما عالءالدينديڤد مارتنفن ادارة االجتماعات٣٥/٦٥٠
١٢٠٠٢شفيق رضوانالسلوکية و االدارة٣٦/٦٥٠
ية٣٧/٦٥٠ ١٢٠٠٤محمد فالح صالحادارة الموارد البشر
ي القرن ٣٨/٦٥٠

ي٢١ادارة االزمات والتفاوض ف  ١٢٠٠٣محمد بن عەد العتينر
ي کارلتوناالدارة العل٣٩/٦٥٠ ١٢٠٠٩محمد عبدالحفيظ یوسفکينر
١٢٠١١وليد شحاتةمطبوعات کلية هارفاردکيف تفهم لغة المال٤٠/٦٥٠
ي واخرونمطبوعات کلية هارفارداعداد موازنة٤١/٦٥٠

١٢٠١١هيثم نشوانر
١٢٠٠٧وليد شحاتةمطبوعات کلية هارفاردادارة االجتماعات٤٢/٦٥٠
١٢٠١١احمد المؤقتمطبوعات کلية هارفاردالوصول ایل مجلس االدارة٤٣/٦٥٠
١٢٠١١سلم المقداديمطبوعات کلية هارفاردتحفتر  الموظفنر ٤٤/٦٥٠
١٢٠٠٠مقداد احمد الجليلي واخرونالمحاسبة٤٥/٦٥٠
١٢٠٠١ميساء ديابريتشارد تشانغ واخرونکيف تکون االجتماعات فعالة٤٦/٦٥٠
نيت٤٧/٦٥٠ ١٢٠٠٩سعيد الحسنيةانطوان او الکتنیاناحداث تاثتر تجاري عتر شبکة االنتر
ي البنوک االسالمية٤٨/٦٥٠

١٢٠١٣اسامة رشدي کرديوسائل االستثمار و توزيــــع االرباح والخسائر ف 
١٢٠٠٤علي عجوةاالسس العلمية للعالقات العامة٤٩/٦٥٠
ي الحضارة العراقية القديمة١/٧٢٠

١٢٠١٤هاشم عبود الموسويفن العمارة ف 
١٢٠٠٨ايمن ابو الروسطرائف من التاريــــخ١/٨٠٠
١٢٠٠٧الشيخ االمام ابو فرج الجوزياخبار الحمفر والمغفلنر ٢/٨٠٠
١١٩٨٩صبار سعدون السعدونابتر. ي. تادب الفنتازيا٣/٨٠٠
يمن حصاد الفکر العالمي٤/٨٠٠

١١٩٧٩سمتر شيخان 
ي(الجزء االول)االعمال الشعرية الکاملة ١/٨١٠

١٢٠٠٦نزار قبان 
ي)االعمال الشعرية الکاملة ٢/٨١٠

ي(الجزء الثان 
١٢٠٠٢نزار قبان 

ي(الجزء الثالث)االعمال السياسة الکاملة ٣/٨١٠
١٢٠٠٠نزار قبان 

ي(الجزء الرابع)االعمال الشعرية الکاملة ٤/٨١٠
١٢٠٠٢نزار قبان 

ي(الجزء الخامس)االعمال الشعرية الکاملة ٥/٨١٠
١٢٠٠٢نزار قبان 

ي(الجزء السادس)االعمال السياسية الکاملة ٦/٨١٠
١٢٠٠٨نزار قبان 

ية الکاملة ٧/٨١٠ ي(الجزء السابع)االعمال النتر
١١٩٩٩نزار قبان 

ية الکاملة ٨/٨١٠ ي(الجزء الثامن)االعمال النتر
١١٩٩٩نزار قبان 

ي(الجزء التاسع)االعمال الشعرية الکاملة ٩/٨١٠
١٢٠٠٢نزار قبان 
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٣٢٠١٤هاشم عبود موسويعندما رحل القطار١٠/٨١٠
١٢٠٠٥هاشم الموسويتنبؤات لعابر السبيل١١/٨١٠
ي١٢/٨١٠ ي بعثن  فالدينانر ١٢٠٠٥ماهر رسر
١٢٠٠٣کاظم السماويال اهادن ١٣/٨١٠
١مظفر النواباالعمال الشعرية الکاملة لمظفر النواب١٤/٨١٠
١٢٠٠٧دار المدیلنتذکر الجواهري١٥/٨١٠
ي جدلية الذات واالخر١٦/٨١٠

ي قراءة ف  ي الشعر العرنر
١٢٠١٦ناظم حمد السویداویالرؤیة و التشلیل ف 

بة١٧/٨١٠ ي نصوص مغتر
١٢٠١٦ناظم حمد السویداویانت و یکف 

اده(هایکو)حصة العصافتر ١٨/٨١٠ ي جلتر  ١٢٠١٨قوبادني
١٢٠١٧خليل صویلح(حوارات ادبية حن محمد الماغوط)اغتصاب کان واخواتها ١٩/٨١٠
ة١/٨٢٠ ١٢٠٠٦سعيد بازسي اس لويسالمعرکة االختر
١٢٠٠٦سعيد بازسي اس لويساالمتر کاسپیان٢/٨٢٠
ي٣/٨٢٠

١٢٠٠٦سعيد بازسي اس لويسالکرسي الفض 
١٢٠٠٦سعيد بازسي اس لويسرحلة جوابة الفجر٤/٨٢٠
١٢٠٠٧محمد حناناايرفينغ واالسالشبقة و مهووسات اخریات٥/٨٢٠
١٢٠٠٦صادق الجالدجيمس اولدريــــجالجبال والسالح٦/٨٢٠
١٢٠٠٧علي عبداالمتر صالحاناييس نندلتا فينوس١/٨٦٠
١٢٠٠٨مصطف  عبودغابريل غارسيا مارکتر عاصفة االوراق٢/٨٦٠
١١٩٩٨احمد شوکتسالم عبدەللازنزانة گەڤەر١/٨٩٠
ي تجربة طيب جبار٢/٨٩٠

٢٢٠١٨حسن عالءالدين رائحة االلتفات ف 
يطيب جبارال احد يأخذ الظل ایل بيتە٣/٨٩٠ زنحر ٢٢٠١٨عبدەللا طاهر التر
ي تجربة طيب جبار٤/٨٩٠

ي ف  ٢٢٠١٧صفاء ذيابيرشد الظالم ایل طريق جاننر
١١٩٧٩حسب الشيخ جعفرمايکوفسکيقصائد مختارة٥/٨٩٠
ي العراء٦/٨٩٠

يارواح ف  زنحر ١٢٠٠٨عبدەللا طاهر التر
ي٧/٨٩٠ ي طبيبنر

١٢٠١٠سالم قزازکون 
١١٩٩٩کاظم السماويکردستان وردة النار وردة الحلم٨/٨٩٠
ة من االدب الکردي٩/٨٩٠ ١٢٠١٣دانا احمد مصطف اوراق مستنتر

١٢٠٠٧حسن طە حسن السنجاريتوقيعات عل زجاج العرص١٠/٨٩٠
١٢٠٠٦عزالدين مصطف  رسولبحوث و شذرات١١/٨٩٠
١الحي المجهولسلمان رشدياالیات الشيطانية١٢/٨٩٠
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١٢٠٠٧سعدون نرصەللاالمدخل ایل علم التاريــــخ١/٩٠٠
١٢٠٠٥المؤسسة العامة للسياحةالدليل السياجي١/٩١٠
ي االثار الکاملة٢/٩١٠ يتوقيق وهنر ١٢٠١١توفيق وهنر
ي کوردستان٣/٩١٠

١٢٠٠٥ناهض عبدالرزاق دفتر القيشيالنقود ف 
ي اقليم کردستان ٤/٩١٠

ي ف 
ي لالستيطان الريف 

يالتحليل الجغراف 
١محمد عبدەللا عمر اللهون 

١٢٠٠٧شاخوان عبدەللا صابررفيق حلمي١/٩٢٠
١٢٠٠٤رجاء النقاشعباقرة ومجاننر ٢/٩٢٠
١٢٠٠٩علي حسنر  الجابريعلي الوردي ٣/٩٢٠
ي کسنجر سنوات التجديد٤/٩٢٠ يکسنجرهت 

١٢٠١٠هشام الدجان 
٣٢٠١١علي محمود فرجمن ذکريات رجل عمل تحت الکواليس بصمت٥/٩٢٠
٢٢٠٠٩کمال مظهر احمدمذکرات فؤاد عارف٦/٩٢٠
فعل خط النار٧/٩٢٠ ١٢٠٠٧برويز مشر
ي٨/٩٢٠

١٢٠٠٥موس المعماريحلم حيانر
١٢٠٠٥مسلم الطعانکون کوغلنصدام الحياة الشية٩/٩٢٠

يفرصاع مع الحياة١٠/٩٢٠ يفعبدالستار طاهر رسر ١٢٠٠٨ڤيان عبدالستار طاهر رسر
١٢٠٠٨زهتر کاظم عبودلمحات عن سعيد قزاز١١/٩٢٠
١٢٠٠٥امل رواشادولف هتلرکفاجي١٢/٩٢٠
١٢٠٠٢جرجیس فتح ەللابنڤنوتو چللین مذکرات بنڤنوتو چللین ١٣/٩٢٠
١٢٠٠٩زوزان صالح الیوسف ١٩٨١-١٩١٨صال ح الیوسف  ١٤/٩٢٠
١٢٠١٢طارق عبدالجلیلحسنر  بسل و اخرونرجب طیب اردوغان قصة زعیم١٥/٩٢٠
یف وانل١٦/٩٢٠ یف وائلمن مذکرات عصمت رسر ١٢٠١٤عصمت رسر
١٢٠١٩مجید صالح و اخرونعبدالعزیز یاملیک مذکرانر کشف القناع عن بعض ١٧/٩٢٠
١٢٠٠٥خشو الجافاعالم الکورد المصورة الجزء الثالث١٨/٩٢٠
١٢٠٠٥خشو الجافاعالم الکورد المصورة الجزء الرابع١٩/٩٢٠
١٢٠٠٥خشو الجافاعالم الکورد المصورة الجزء الخامس٢٠/٩٢٠
١١٩٩٥بهاءالدين نوريمذکرات بهاءالدين نوري٢١/٩٢٠
١٢٠٠٤صالح الحیدريمختارات من مذکرات صالح الحيدري٢٢/٩٢٠
اکئەی رهقيب من یوميات طبيب مع الپێشمەرگە االنصار٢٣/٩٢٠ ١٢٠٠٧مهند التر
٤٢٠٢١بدري نوئیل یوسفزمن الرجال عبدالکریم الیاس علکة٢٤/٩٢٠
١٢٠١٣هاشم عبود الموسویموسوعة الحضارات القدیمة١/٩٣٠
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١٢٠١١احمد محمود الخلیلمملکة ميدیا٢/٩٣٠
ي سبقت حضارة االغريق والرومان٣/٩٣٠ ١٢٠١٥شاکر الحاج مخلفالحضارة النر
ق القديم٤/٩٣٠ ١٢٠١٢فؤاد طوبالتأريــــخ الحضارات و االساطتر لمحات من تأريــــخ المشر
ي العراق٥/٩٣٠

١٢٠٠٧فؤاد جميلفالفیوس اریناسأیام االسکندر الکبتر ف 
ي ظل المعاهدات١٨/٩٥٠

يالعراق ف  ١٢٠١٣عبدالرزاق الحسن 
ي دوري االحتالل واالنتداب١٩/٩٥٠

يالعراق ف  ١٢٠١٣عبدالرزاق الحسن 
ي العهد الملیکي الزائل٢٠/٩٥٠

ياالصول الرسمية لتأريــــخ الوزارات العراقية ف  ١٢٠١٤عبدالرزاق الحسن 
١٢٠١١جورج قرمتأريــــخ اوروبا وبناء اسطورة الغرب٢١/٩٥٠
١٢٠١٤محمد حمدان احمدتأريــــخ الحضارة االوروبية الحديثة المعارصة٢٢/٩٥٠
هم٢٣/٩٥٠ ي الکرد و حارص 

کوهالقضية الکردية ماض  ١٢٠٢١بلەج شتر
يالعراق قديما و حديثا٢٤/٩٥٠ ١٢٠١٣عبدالرزاق الحسن 
ه لتأريــــخ العراق المعارص٢٥/٩٥٠ تە و منهجە و تفستر ي ستر

١٢٠١٥فالح عبدالجبار و اخرونحنا بطاطو ف 
ي و االستجابة فيما وراء البحار٢٦/٩٥٠ ١٢٠٠٧رضوان السيدفیلیب کورتنالعالم والغرب التحدي االورونر
١٢٠٠٩معنر  االمامباراک اوباماجرأة االمل١/٩٧٠
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