
ن. ژ ڕنوسەرناوی کتێبپۆڵێ   بابەتساڵدانەوەرگێ  
ن لێیان١/٠٠٤ زانیاری گشت ١٢٠١٨جمال عمر محمدفریودان و ساختەکاری تۆڕەکانن ئینتەرنێت و خۆپاراسێ 
ەی کتێتی دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم ١/٠١٠ بیبلیۆگرافیا١٢٠١٨بوار نورەدین٢٠١٨ - ١٩٩٨بیبلیۆگرافیای زنجێ 
زانست  کیێبخانەکان١٢٠١١شاهۆ عوسماندەروازەیەک بۆ زانست  کتێبخانەو سەنتەری زانست ١/٠٢٠
ن قادر بەرزنجیفەهيم مستەفاپۆڵێتن کتێب لە کتێبخانە گشتييەکان و کتێبخانەی خوێندنگاکاندا١/٠٢٥ زانست  کیێبخانەکان١٢٠١٢یاسێ 
ن قادر بەرزنجیئينتەرنێت و کتێبخانە٢/٠٢٥ ن قادر بەرزنجییاسێ  زانست  کیێبخانەکان١٢٠١٢یاسێ 
 یەکەم ساڵی یەکەم ١/٠٥٠

ی
گۆڤار و دوریات١٢٠١٦سديق ساڵح و یه تر١گۆڤاری گەالوێژ بەرگ

 دووەم ساڵی دووەم ٢/٠٥٠
ی

گۆڤار و دوریات١٢٠١٦سديق ساڵح و یه تر٢گۆڤاری گەالوێژ بەرگ

 سێيەم ساڵی سێيەم ٣/٠٥٠
ی

گۆڤار و دوریات١٢٠١٦سديق ساڵح و یه تر٣گۆڤاری گەالوێژ بەرگ

 چوارەم ساڵی چوارەم ٤/٠٥٠
ی

گۆڤار و دوریات١٢٠١٦سديق ساڵح و یه تر١-٤گۆڤاری گەالوێژ بەرگ

 چوارەم ساڵی چوارەم ٥/٠٥٠
ی

گۆڤار و دوریات١٢٠١٦سديق ساڵح و یه تر٢-٤گۆڤاری گەالوێژ بەرگ

 پێنجەم ساڵی پێنجەم ٦/٠٥٠
ی

گۆڤار و دوریات١٢٠١٦سديق ساڵح و یه تر١-٥گۆڤاری گەالوێژ بەرگ

 پێنجەم ساڵی پێنجەم ٧/٠٥٠
ی

گۆڤار و دوریات١٢٠١٦سديق ساڵح و یه تر٢-٥گۆڤاری گەالوێژ بەرگ

 شەشەم ساڵی شەشەم ٨/٠٥٠
ی

گۆڤار و دوریات١٢٠١٦سديق ساڵح و یه تر١-٦گۆڤاری گەالوێژ بەرگ

 شەشەم ساڵی شەشەم ٩/٠٥٠
ی

گۆڤار و دوریات١٢٠١٦سديق ساڵح و یه تر٢-٦گۆڤاری گەالوێژ بەرگ

 حەوتەم ساڵی حەوتەم ١٠/٠٥٠
ی

گۆڤار و دوریات١٢٠١٦سديق ساڵح و یه تر١-٧گۆڤاری گەالوێژ بەرگ

 حەوتەم ساڵی حەوتەم ١١/٠٥٠
ی

گۆڤار و دوریات١٢٠١٦سديق ساڵح و یه تر٢-٧گۆڤاری گەالوێژ بەرگ

 هەشتەم ساڵی هەشتەم ١٢/٠٥٠
ی

گۆڤار و دوریات١٢٠١٦سديق ساڵح و یه تر١-٨گۆڤاری گەالوێژ بەرگ

گۆڤار و دوریات١٢٠١٢بنکەی ژين٦-١گۆڤاری کۆمەڵە خویل دووەم ژمارە ١٣/٠٥٠

گۆڤار و دوریات١٢٠١٦سديق ساڵح و یه تر٨-١گۆڤاری کۆمەڵە خویل سێيەم ژمارە ١٤/٠٥٠

گۆڤار و دوریات١٢٠١٦سديق ساڵح و یه تر١٦-٩گۆڤاری کۆمەڵە خویل سێيەم ژمارە ١٥/٠٥٠

گۆڤار و دوریات١٢٠٠٥یەکێت  هونەرماندانن کوردستان٢٣گۆڤاری شاکار  ژمارە ١٦/٠٥٠

گۆڤار و دوریات٢٢٠٠٦یەکێت  هونەرماندانن کوردستان٢٤گۆڤاری شاکار  ژمارە ١٧/٠٥٠

گۆڤار و دوریات١٢٠٠٦یەکێت  هونەرماندانن کوردستان٢٥گۆڤاری شاکار  ژمارە ١٨/٠٥٠

١/١١/٢٠٢١-  رێکخراوی ئازادبوونرێبەری کتێبخانەی 
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گۆڤار و دوریات١٢٠٠٦یەکێت  هونەرماندانن کوردستان٢٦گۆڤاری شاکار  ژمارە ١٩/٠٥٠

گۆڤار و دوریات١٢٠٠٧یەکێت  هونەرماندانن کوردستان٢٧گۆڤاری شاکار  ژمارە ٢٠/٠٥٠

گۆڤار و دوریات٢٢٠٠٦تيتی شانۆی ساالر١گۆڤاری شانۆ ٢١/٠٥٠

گۆڤار و دوریات١٢٠٠٧تيتی شانۆی ساالر٢گۆڤاری شانۆ ٢٢/٠٥٠

گۆڤار و دوریات١٢٠٠٧تيتی شانۆی ساالر٣گۆڤاری شانۆ ٢٣/٠٥٠

گۆڤار و دوریات١٢٠١١کۆمەڵەی کەلەپوری فۆلکلۆریگۆڤاری کەلەپوری کورد٢٤/٠٥٠

گۆڤار و دوریات١٢٠٠٩عومەر محەمەد قادر٦گۆڤاری ئەنفالستان ژمارە ٢٥/٠٥٠

گۆڤار و دوریات١٢٠١٣ئەکاديمیای وشیاری کاديران٩. ٨، ٧گۆڤاری کەلتور ژمارە ٢٦/٠٥٠

گۆڤار و دوریات١٢٠٠٢سەنديکای ئەندازیارانن کوردستان٢،٣گۆڤاری ئەندازیار ژمارە ٢٧/٠٥٠

گۆڤار و دوریات١٢٠٠٧سەنتەری لێکۆڵینەوەی فيکری٢٢گۆڤاری نما ژمارە ٢٨/٠٥٠

گۆڤار و دوریات١٢٠٠٨سەنتەری لێکۆڵینەوەی فيکری٢٧گۆڤاری نما ژمارە ٢٩/٠٥٠

گۆڤار و دوریات١٢٠٠٨سەنتەری لێکۆڵینەوەی فيکری٢٨گۆڤاری نما ژمارە ٣٠/٠٥٠

ن ژمارە ٣١/٠٥٠ گۆڤار و دوریات١٢٠٠٦ئەنوەر محەمەد تاهێ ١٤٥گۆڤاری مەتێ 

ن ژمارە ٣٢/٠٥٠ گۆڤار و دوریات١٢٠٠٧ئەنوەر محەمەد تاهێ ١٥٢گۆڤاری مەتێ 

گۆڤار و دوریات١٢٠٠٣دەزگای سەردەم٢٧گۆڤاری سەردەم ژمارە ٣٣/٠٥٠

اتيجی١١گۆڤاری تێگەيشتتن راست  ژمارە ٣٤/٠٥٠ گۆڤار و دوریات١٢٠٠٩سەنتەری لێکۆڵینەوەی سێ 

اتيجی ساڵی سیانزەهەم٣گۆڤاری سەنتەری لێکۆڵينەوەی رساتيجی ژمارە ٣٥/٠٥٠ گۆڤار و دوریات١٢٠٠٥سەنتەری لێکۆڵینەوەی سێ 

اتيجیگۆڤاری سەنتەری لێکۆڵينەوەی رساتيجی ساڵی بیست و یەک٣٦/٠٥٠ گۆڤار و دوریات١٢٠١٣سەنتەری لێکۆڵینەوەی سێ 

گۆڤار و دوریات١٢٠١٥مەعروف عەزيز ساڵح٥گۆڤاری داد ژمارە ٣٧/٠٥٠

گۆڤار و دوریات١٢٠٠٥ساالر مەحمود  و یه تر٤گۆڤاری هەشتاوهەشت ژمارە ٣٨/٠٥٠

گۆڤار و دوریات٨١٢٠٠٧ - ٧گۆڤاری هەشتاوهەشت ژمارە ٣٩/٠٥٠

اتيجی ژمارە ٤٠/٠٥٠ اتيجی ساڵی حەڤدەهەم١گۆڤاری سەنتەری لێکۆڵينەوەی سێ  گۆڤار و دوریات١٢٠٠٩سەنتەری لێکۆڵينەوەی سێ 
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ی٤١/٠٥٠ وکردنەوەگۆڤاری ئەدەنی هونەری روناکبێ  گۆڤار و دوریات١٢٠٠٨بەڕێوەبەریت  چاپ و بڵی

گۆڤار و دوریات١٢٠٠٥یەکێت  نوسەرانن کورد لق  کەرکوک٣١گۆڤاری گزنگ ژمارە ٤٢/٠٥٠

ی شەفەق٣٢گۆڤاری نەوشەفەق ژمارە ٤٣/٠٥٠ گۆڤار و دوریات١٢٠٠٥دەزگای رۆشنبێ 

گۆڤار و دوریات١٢٠١٣یەکێت  نيشتمانن کوردستان١٩٧٦ئۆرگانن رێبازی نوێ خویل یەکەم ٤٤/٠٥٠

گۆڤار و دوریات١٢٠٠٩مەڵبەندی رێکخستتن سلێمانن٧گۆڤاری نوێ بوون ژمارە ٤٥/٠٥٠

گۆڤار و دوریات١رامیار مەحمود و یه تر٢گۆڤاری کۆنسێپت ژمارە ٤٦/٠٥٠

گۆڤار و دوریات٢رامیار مەحمود و یه تر٣گۆڤاری کۆنسێپت ژمارە ٤٧/٠٥٠

ن عارف و یه تر٤٧گۆڤاری ئايندە ژمارە ٤٨/٠٥٠ گۆڤار و دوریات١٢٠٠٣حسێ  

گۆڤار و دوریات١٢٠١١رامیار مەحمود و یه تر٤گۆڤاری کۆنسێپت ژمارە ٤٩/٠٥٠

اتيجی ژمارە ٥٠/٠٥٠ اتيجی ساڵی یانزەهەم٢گۆڤاری سەنتەری لێکۆڵینەوەی سێ  گۆڤار و دوریات١٢٠٠٣سەنتەری لێکۆڵینەوەی سێ 

گۆڤار و دوریات١٢٠١٢مەریوان عەیل و یه تر٣٣گۆڤاری رۆشنگەری ژمارە ٥١/٠٥٠

ی٢گۆڤاری ئاسۆی فۆلکلۆر ژمارە ٥٢/٠٥٠ گۆڤار و دوریات١٢٠٠٠وەزارەن  رۆشنبێ 

٢٩گۆڤاری سۆسیاليست ژمارە ٥٣/٠٥٠
نی سۆسیاليست  دیموکران   ن حێ 

گۆڤار و دوریات١١٩٩٩کوردستان

گۆڤار و دوریات١٢٠١٩یەکێت  پەرلەمانتارانن کوردستانپەرلەمانتار٥٤/٠٥٠

ن(٢)گۆڤاری گفتوگۆ ژمارە ٥٥/٠٥٠ ی گوڵی گۆڤار و دوریات١١٩٩٩دەزگای رۆشنبێ 

گۆڤار و دوریات٢٢٠١٦ناوەندی غەزەلنوس١گۆڤاری ناوەخت ژمارە ٥٦/٠٥٠

گۆڤار و دوریات٣٢٠١٩ناوەندی غەزەلنوس٢گۆڤاری ناوەخت ژمارە ٥٧/٠٥٠

گۆڤار و دوریات١٢٠٠٩یەکێت  پەرلەمانتارانن کوردستان٣گۆڤاری پەرلەمانتار ژمارە ٥٨/٠٥٠

گۆڤار و دوریات١١٩٩٨یەکێت  قوتابیانن کوردستان٨گۆڤاری مژدە ژمارە ٥٩/٠٥٠

اتيجی٢٠سیاسەن  نێودەوڵەتان ژمارە ٦٠/٠٥٠ گۆڤار و دوریات١٢٠١٣سەنتەری لێکۆڵینەوەی سێ 

 پێشمەرگە ژمارە ٦١/٠٥٠
ی

نی س٣دەنگ ن گۆڤار و دوریات١١٩٩٦کوردستان. د.ناوەندی حێ 

وکردنەوەی سەردەم٤٧گۆڤاری زانست  سەردەم ژمارە ٦٢/٠٥٠ گۆڤار و دوریات١٢٠١١دەزگای چاپ و بڵی
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وکردنەوەی سەردەم٥٠گۆڤاری زانست  سەردەم ژمارە ٦٣/٠٥٠ گۆڤار و دوریات١٢٠١٢دەزگای چاپ و بڵی

وکردنەوەی سەردەم٥١گۆڤاری زانست  سەردەم ژمارە ٦٤/٠٥٠ گۆڤار و دوریات١٢٠١٢دەزگای چاپ و بڵی

وکردنەوەی سەردەم٥٢گۆڤاری زانست  سەردەم ژمارە ٦٥/٠٥٠ گۆڤار و دوریات١٢٠١٢دەزگای چاپ و بڵی

وکردنەوەی سەردەم٥٣گۆڤاری زانست  سەردەم ژمارە٦٦/٠٥٠ گۆڤار و دوریات١٢٠١٣دەزگای چاپ و بڵی

وکردنەوەی سەردەم٥٥گۆڤاری زانست  سەردەم ژمارە ٦٧/٠٥٠ گۆڤار و دوریات١٢٠١٣دەزگای چاپ و بڵی

وکردنەوەی سەردەم٥٨گۆڤاری زانست  سەردەم ژمارە ٦٨/٠٥٠ گۆڤار و دوریات١٢٠١٤دەزگای چاپ و بڵی

وکردنەوەی سەردەم١گۆڤاری سەردەم ئەدەنی ژمارە ٦٩/٠٥٠ گۆڤار و دوریات١٢٠١٣دەزگای چاپ و بڵی

وکردنەوەی سەردەم٢گۆڤاری سەردەم ئەدەنی ژمارە ٧٠/٠٥٠ گۆڤار و دوریات١٢٠١٣دەزگای چاپ و بڵی

وکردنەوەی سەردەم٣گۆڤاری سەردەم ئەدەنی ژمارە ٧١/٠٥٠ گۆڤار و دوریات١٢٠١٣دەزگای چاپ و بڵی

وکردنەوەی سەردەم٤گۆڤاری سەردەم ئەدەنی ژمارە ٧٢/٠٥٠ گۆڤار و دوریات١٢٠١٣دەزگای چاپ و بڵی

وکردنەوەی سەردەم٥گۆڤاری سەردەم ئەدەنی ژمارە ٧٣/٠٥٠ گۆڤار و دوریات١٢٠١٤دەزگای چاپ و بڵی

وکردنەوەی سەردەم٧گۆڤاری سەردەم ئەدەنی ژمارە ٧٤/٠٥٠ گۆڤار و دوریات١٢٠١٤دەزگای چاپ و بڵی

وکردنەوەی سەردەم٨گۆڤاری سەردەم ئەدەنی ژمارە ٧٥/٠٥٠ گۆڤار و دوریات١٢٠١٤دەزگای چاپ و بڵی

وکردنەوەی سەردەم٩گۆڤاری سەردەم ئەدەنی ژمارە ٧٦/٠٥٠ گۆڤار و دوریات١٢٠١٥دەزگای چاپ و بڵی

گۆڤار و دوریات١٢٠١٧زانیار محەمەد و هیێ (٣)گۆڤاری شیعر ژمارە ٧٧/٠٥٠

گۆڤار و دوریات١٢٠١٧زانیار محەمەد و هیێ (٤)گۆڤاری شیعر ژمارە ٧٨/٠٥٠

گۆڤار و دوریات١٢٠١٧زانیار محەمەد و هیێ (٥)گۆڤاری شیعر ژمارە ٧٩/٠٥٠

گۆڤار و دوریات١٢٠١٩زانیار محەمەد و هیێ (٨)گۆڤاری شیعر ژمارە ٨٠/٠٥٠

گۆڤار و دوریات١٢٠٢١زانیار محەمەد و هیێ (١٠)گۆڤاری شیعر ژمارە ٨١/٠٥٠

ڤا ژمارە ٨٢/٠٥٠ نێ   گۆڤار و دوریات١٢٠٢١شادیار شۆڕش هیێ (١)گۆڤاری مێ 

وکردنەوەی سەردەم(٢٨ )زانست  سەردەم ژمارە٨٣/٠٥٠ گۆڤار و دوریات١٢٠٠٦دەزگای چاپ و بڵی

د ژمارە ٨٤/٠٥٠ ی(١٧)هەزارمێ   گۆڤار و دوریات١٢٠٠١وەزارەن  رۆشنبێ 
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رێکخراوەکان١٢٠٠٦وەزارەن  وەرزش و الواندەربارەی کاری رێکخراوەنی١/٠٦٠

رێکخراوەکان١٢٠٠٦وەزارەن  وەرزش و الوانرۆڵی رێکخراو لە کۆمەڵگەی مەدەنیدا٢/٠٦٠

نەريت  رۆژنامەوانن١/٠٧٠
ی

رۆژنامەوانن١٢٠١١کارزان محەمەدعەیل ئەکبەر فەرهەنگ

زا مەنگوڕیئاستەنگەکانن یەکەم الپەڕە لە رۆژنامەدا٢/٠٧٠ کۆ مێ  رۆژنامەوانن١٢٠٠٧شێ  

رۆژنامەوانن١٢٠١٣هاوژين عومەرتەکنيگ نوسيتن ميدیانی٣/٠٧٠

رۆژنامەوانن١٢٠٢٠شوان ئادەم ئەیڤەسئيتيک لە رۆژنامەوانن کورديدا٤/٠٧٠

رۆژنامەوانن١٢٠٢٠شوان ئادەم ئەیڤەسمافن ژیانن تایبەت لە یاساو ئيتيگ رۆژنامەگەريدا٥/٠٧٠

رۆژنامەوانن١٢٠١١محەمەد کەالریحميد جاعد  الدليمیکۆمەڵنایس راگەیاندن روانينێگ سۆسيۆلۆژییانە بۆ ئایندە٦/٠٧٠

رۆژنامەوانن١٢٠١٧کارزان محەمەدرۆژنامەنووس تاوانەکانن راگەیاندن٧/٠٧٠

ن  چوارەم و زمانن تەلەڤزیۆن٨/٠٧٠ رۆژنامەوانن١٢٠٠٧محەمەد فەريق حەسەندەسەڵی

اقدا٩/٠٧٠ رۆژنامەوانن٣٢٠٢٠ رێکخراوەکانن کۆمەڵگەی مەدەننئازادييەکانن دەربڕين و رۆژنامەگەری لە هەرێم کوردستانن عێ  
ن قادر بەرزنجیهێمن مەجيد و عومەر ئەحمەدئيتيگ کاری راگەیاندن و حەتمیەن  تەکنولوجیا١٠/٠٧٠ رۆژنامەوانن٢٢٠١٠یاسێ 

ێرێک لە ئەزموونن کاری رۆژنامەنووسيم١١/٠٧٠ ی رۆژنامەوانن١٢٠١٥برايم محێدين عارفگوڵێی

رۆژنامەوانن١٢٠٠٦بەناز کوێستاننئازادی رۆژنامەنوویس و رۆژنامەنووس لە کوردستانن باشوور دوای راپەڕين١٢/٠٧٠

نچەند نوسەرێکجيهانن سێیەم و گەڕان بە دوای رۆژنامەوانت  ئازاددا١٣/٠٧٠ رۆژنامەوانن١٢٠٠٣هيمدادی حوسێ  

رۆژنامەوانن١٢٠١٩کارزان محەمەد٢٠١٦ ٢٠٠٧هەڵسەنگاندنن ئيتيگ رۆژنامەگەری لە هەرێم کوردستان ١٤/٠٧٠

وان رەحيمنيشتیمانن نی  ميديا بۆچون و رەخنە سەبارەت بە راگەیاندنن کوردی١٥/٠٧٠ رۆژنامەوانن١٢٠٠٨سێ 

رۆژنامەوانن١٢٠٢٠کارزان محەمەدبەرپرسیارێت  ميدیا و قەیرانەکانن هەرێم کوردستان١٦/٠٧٠

رۆژنامەوانن١٢٠٠٤مەم بورهان قانعحەسەن عماد مکاویئەخالف  کاری رۆژنامنوویس١٧/٠٧٠

ی شاری سلێمانن١٨/٠٧٠ ن رۆژنامەی تایبەتمەندی ئەدەنی و روناکبێ  ن قادر بەرزنجیژین یەکەمێ  رۆژنامەوانن١٢٠٠٩یاسێ 

کۆمەڵە وتار١١٩٧٩شاکر فتاح(کۆمەڵە وتاری گشت )هاواری پێشکەوتن ١/٠٨٠

زاد حەسەندەرۆزەکەرەکانن سەربەست ٢/٠٨٠ کۆمەڵە وتار١٢٠١٥شێ  

کۆمەڵە وتار١٢٠٠٥بەختیار عەیلخوێنەری کوشندە٣/٠٨٠
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کۆمەڵە وتار١٢٠١٦هاوبێ  کامەرانئۆشۆئەو کاتەی هەموو شتێک جت   خۆی گرت٤/٠٨٠

کۆمەڵە وتار٢٢٠٠٨بەدران ئەحمەد حەبیببەهەشت  رازاوە لە کەالوە٥/٠٨٠

کۆمەڵە وتار١٢٠٠٦ئازاد دارتاشپابەندبوون و ئەوێ دی٦/٠٨٠

کۆمەڵە وتار١٢٠١٢ئازاد جندیاننکورد لەناوجەرگەی تۆفاندا٧/٠٨٠

کۆمەڵە وتار١٢٠١٢مەریوان وریا قانیعلە چ ئێستایەکدا دەژین٨/٠٨٠

کۆمەڵە وتار١٢٠١٢مەریوان وریا قانیعشوناس و ئاڵۆزی٩/٠٨٠

ی مەرگدۆست  پرۆژەی کۆکردنەوەی کۆی بەرهەمە تیۆرییەکان ١٠/٠٨٠ ی  یەکەم)چێ  
ی

کۆمەڵە وتار٢٢٠١١بەختیار عەیل(بەرگ

کۆمەڵە وتار٢٢٠١١بەختیار عەیل(دووەم)لە دیارەوە بۆ نادیار پرۆژەی کۆکردنەوەی بەرهەمە تیۆرییەکان ١١/٠٨٠

کۆمەڵە وتار٢٢٠١٢عەبدولموتەلیيب عەبدوڵڵیداهێنان سەر بە کەشفکردن و خەون و دنیا بینینە١٢/٠٨٠

دیمانە١٢٠٢٠ئازاد بەرزنجیبەیار ئەنی سەعبلەگەڵ ئەدۆنیسدا گفتوگۆیەگ هەمەالیەنە١٣/٠٨٠

چوونەوە چەند وتارو چاوپێکەوتنێگ میالن کۆندێرا١٤/٠٨٠ ن و بێ  دیمانە١٢٠٠٢ئاوات ئەحمەدماک ئەیوان و یه ترپێکەنێ 

کۆمەڵە وتار١٢٠١١جەلەل عەبایسدیالۆگ کلییل هەموو دەرگایەک١٥/٠٨٠

کۆمەڵە وتار١٢٠٢٠بەختیار عەیلسێوی سییەم١٦/٠٨٠

کۆمەڵە وتار١٢٠١٧یونس راویئەقڵ و ئەوین و ئیستاتیکا١٧/٠٨٠

اق -بەڵگەنامە پارن  دیموکران  کوردستان ١/٠٩٠ ش١٩٦٣ - ١٩٥٨عێ   بەڵگەنامە١٢٠٠٣شازين هێ  

اق -بەڵگەنامە پارن  دیموکران  کوردستان ٢/٠٩٠ ش و نزار محمد١٩٧٠ - ١٩٦٤عێ   بەڵگەنامە١٢٠٠٣شازين هێ  

ە محەمەددیاری ئازادی نامەکان لە زیندانەوە٣/٠٩٠ بەڵگەنامە٢٢٠١٢ئەمێ 

١/١٠٠١

فەلسەفن١٢٠١٥مەنسور تەیفووریژاک رانسیەرمامۆستای نەزان پێنج وانە سەبارەت بە رزگارنی هزری٢/١٠٠

کردنەوەو ئازادی٣/١٠٠ اودەیلپرۆژەی فەلسەفە بە زمانن کوردی بێ  فەلسەفن١٢٠٠٧کەمال مێ 

فەلسەفن١٢٠١٢فاروق رەفيقستەمکاری مەملەکەن  ترس و لە مرۆڤخستتن مرۆڤ و ترۆرکردنن عەقڵ٤/١٠٠

حعەبدولکەریم رسووشزانست چییە؟ فەلسەفە چییە؟٥/١٠٠ فەلسەفن١٢٠١١سامان سەڵی
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یف٦/١٠٠ ن فەلسەفن١٢٠١٥ئازاد بەرزنجیئەلبێ   کامۆئەفسانەی سێ 

فەلسەفن١٢٠١٩هەرێم هادیسەرەتایەک بۆ دونیابیتن نادیتن عەقڵ لەبەرامبەر خودادا٧/١٠٠

 یەکەم٨/١٠٠
ی

فەلسەفن١٢٠١٠فاروق رەفيقهونەری عیشق بەرگ

فیکری٤٢٠٢١وەليد عومەرکێشەی تاک٩/١٠٠

م١٠/١٠٠ ن فیکری٤٢٠٢١وەليد عومەرکێشەی ژۆرنالێ 

فیکری٤٢٠٢١وەليد عومەرکێشەی تەکنەلۆژیا١١/١٠٠

فیکری٤٢٠٢١وەليد عومەرکێشەی واقيع و فەنتازیا١٢/١٠٠

فیکری٤٢٠٢١وەليد عومەرکێشەی فۆرم و ناوەرۆک١٣/١٠٠

فیکری١٢٠١٠شوان ئەحمەدهاشم ساڵحدابڕانن ئەبستمۆلۆژی لە فەکرو ژیاندا١٤/١٠٠

ندۆخن ئاوارتە١٥/١٠٠ فیکری٢٢٠١٩هاوار محەمەد و یه ترجۆرجیۆ ئاگامبێ  

فیکری٢٢٠١٨هاوار محەمەدژان بۆدریارسیستەم و تاقانە١٦/١٠٠

فیکری١٢٠٠٧رێبوار حەمە تۆفیقمحمد رەزا جوزی و یه ترچەند وێستگەیەک لە جیاوازییە فیکرییەکان١٧/١٠٠

فیکری١٢٠١٦هاوار محەمەدمێشێل فۆکۆ و ئەوانن تروشەکان و تابلۆکان١٨/١٠٠

ن بۆ بیابانن ریاڵ١٩/١٠٠ بێ   فیکری٢٢٠١٥وەليد عومەرسالڤۆی ژيژەکبەخێ  

فیکری١٢٠١٩ئازاد بەرزنجیکۆمەڵێک نوسەرسەرکردەی کاریزمانی و مامۆستای کاریزمانی٢٠/١٠٠

فیکری١٢٠١٥مەریوان وریا قانیعدڵڕەف  و بێماڵت ٢١/١٠٠

ن و زانست٢٢/١٠٠ تراند رەسڵئایێ  ن حوسێتنبێ   فەلسەفن١٢٠١٧حوسێ  

فیکری١٢٠١٢هەڵکەوت عەبدوڵالعەیل حەرببەرژەوەندییەکان و چارەنووسەکان دروستکردنن ژیانن هاوبەش٢٣/١٠٠

امان)کارگەکانن تابووت مرۆڤ ئەو گیاندارەی کە نازانێت بژی ٢٤/١٠٠ ڕ  
زاد حەسەن(کتێتی تێ  فیکری١٢٠١٩شێ  

فەلسەفن١٢٠١٢بەختیار عەیل هێمن قەرەداخنمەعریفەو ئیمان٢٥/١٠٠

ن نەرسمرۆڤ و رسوشت قەیرانن مەعنەوی مرۆفی مۆدێرن٢٦/١٠٠ نسەید حوسێ   فیکری١٢٠١٨عەزیز یاسێ 

فیکری١٢٠١١تاهێ  عوسمانئەحمەد ئەبو زەیدئایندە سازی٢٧/١٠٠

Page 7



ن. ژ ڕنوسەرناوی کتێبپۆڵێ   بابەتساڵدانەوەرگێ  

فیکری١٢٠٠٩عەبدوڵڵی مەحمود زەنگنەعەیل عوسمانتێکشکانن عەقڵ٢٨/١٠٠

فیکری١٢٠١١مەسعوود محەمەدلەپەرۆشەکانن ژیان٢٩/١٠٠

فیکری١٢٠١٩بەختیار عەیلناشوێن٣٠/١٠٠

فیکری١٢٠٢١بەختیار عەیللەدەستدانن ئاسمان٣١/١٠٠

فیکری١٢٠٢١بەختیار عەیلگوتاری مانەوە٣٢/١٠٠

فیکری١٢٠٢١بەختیار عەیلجوانییەکانن ناڕێگ٣٣/١٠٠

ەکانن دۆن کیشۆت٣٤/١٠٠ فیکری١٢٠٢١بەختیار عەیلزنجێ 

فیکری١٢٠١٩بەختیار عەیلئۆپۆزسیۆن و پۆرترەیتەکانن٣٥/١٠٠

فیکری١٢٠١٩بەختیار عەیلئایدیۆلۆژیست٣٦/١٠٠

فیکری١٢٠١٧کۆمەڵێک نوسەرمۆدێرنە سەردەیم گۆڕانن هەمیشەنی٣٧/١٠٠

اردنە نی  شومارەکان٣٨/١٠٠ ی فیکری١٢٠١٧کۆمەڵێک نوسەرپۆست مۆدێرنە سەردەیم گۆرانن هەڵێی

ۆزی٣٩/١٠٠ نییەت هەرەسهێنانن دەرفەتەکانن پێ  فیکری١٢٠١٧کۆمەڵێک نوسەرئەقڵی

فیکری١٢٠٢١کۆمەڵێک نوسەرتاک و مێگەل گەڕان بەدوای متن ونبوودا٤٠/١٠٠

ۆس٤١/١٠٠ فیکری١٢٠٢١هێمن خالیدبیونگ چول هانپەلەقاژەی ئێ 

وونی و فیکرییەکانن لە سەدەی بیستدا٤٢/١٠٠ ی م زەمینە مێ   ن الێ  فیکری١٢٠١٧کۆمەڵێک نوسەرلیێی

یەمارکۆزەو پۆپەر٤٣/١٠٠ ن بشێ  فیکری١٢٠٢٠ئازاد بەرزنجیحسێ 

ڕەو محەمەدئاالن وودس قەیرانن سەرمایەداری و وەزیفەی مارکسیستەکان٤٤/١٠٠ فیکری١٢٠١٦پێشی

فیکری١٢٠١٥وەلید عومەرسالڤۆی ژیژەکچۆن الکان بخوێنینەوە٤٥/١٠٠

ووی فەلسەفەی راتلێج لە سەرەتاوە تا ئەفالتون ٤٦/١٠٠ ی  یەکەم)مێ  
ی

ن تەیلۆر(بەرگ ووی فەلسەفە١٢٠١٨سەعيد کاکەنیکریستۆفێ   چارلز و ڤێسێ  ی مێ  

ووی فەلسەفەی راتلێج ئەرستۆن تاکو ئۆگستینۆس ٤٧/١٠٠ ی  دووەم)مێ  
ی

ووی فەلسەفە١٢٠١٨سەعيد کایکدەیڤد فۆریل(بەرگ ی مێ  

ووی فەلسەفەی راتلێج فەلسەفەی سەدەکانن ناوەڕاست ٤٨/١٠٠ ی  سێیەم)مێ  
ی

ووی فەلسەفە١٢٠١٨سەعيد کایکجۆن مارێن بۆن(بەرگ ی مێ  

ووی فەلسەفەی راتلێج قۆناغن رێنیسانس و عەقڵباوەڕی سەدەی حەڤدە ٤٩/١٠٠ ی ووی فەلسەفە١٢٠١٨سەعيد کایکئاڕ پارکینسۆن. ئيچ. جەی(٤)مێ   ی مێ  
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ووی فەلسەفەی راتلێج فەلسەفەی بریتانن و سەردەیم رۆشنگەری ٥٠/١٠٠ ی ووی فەلسەفە١٢٠١٨سەعيد کایکستیوارت بڕاون(٥)مێ   ی مێ  

یم ئاڵمانن ٥١/١٠٠ ن ووی فەلسەفەی راتلێج ئایدیالێ  ی  شەشەم)مێ  
ی

ت سالمەن و کەتلیم ئێم(بەرگ ن. رۆبێ   ووی فەلسەفە١٢٠١٨سەعيد کایکهێگێێن ی مێ  

ووی فەلسەفەی راتلێج فەلسەفەی سەدەی نۆزدەیەم ٥٢/١٠٠ ی  حەوتەم)مێ  
ی

ن.ئێل.یس(بەرگ ووی فەلسەفە١٢٠١٩سەعيد کایکتێ   ی مێ  

ووی فەلسەفەی راتلێج  فەلسەفەی قاڕەنی سەدەی بیستەم ٥٣/١٠٠ ی  هەشتەم)مێ  
ی

نن(بەرگ ڕ  
ووی فەلسەفە١٢٠١٩سەعيد کایکريچارد کێ  ی مێ  

کاری لەسەدەی ٥٤/١٠٠ ووی فەلسەفەی راتلێج فەلسەفەی زانست، لۆجیک و بێ  ی ووی فەلسەفە١٢٠١٩سەعيد کایکشانکەر. ستیوارت خی٢٠مێ   ی مێ  

ووی فەلسەفەی راتلێج فەلسەفەی واتا، ناسینو بەها، لەسەدەی بیستەم ٥٥/١٠٠ ی ووی فەلسەفە١٢٠١٩سەعيد کایککۆنفێڵد. جۆن فی(١٠)مێ   ی مێ  

مەعجەیم فەلسەفن١٢٠٢١کەریم مستەفالێکسیکۆنن هزر و فەلسەفە٥٦/١٠٠

فەلسەفن١٢٠٢١ئازاد حەمەچییەن  فەلسەفە یان خی بە فەلسەفە ناودەبرێت٥٧/١٠٠

وو٥٨/١٠٠ ی وو چەردەیەک لەسەر دەستەواژەی فەلسەفەی مێ   ی فەلسەفن١٢٠١٦سەالم عەبدولکەریمداریوش رەحمانیانفەلسەفەی مێ  

فەلسەفن١٢٠١٨ بوونن مرۆڤ و دەرکەوتەکانن٥٩/١٠٠

م٦٠/١٠٠ ن الێ  ڕ فیکری١٢٠٢١مەریوان وریا قانیعفیکری رادیکاڵ دەربارەی سەید قوتب و سالڤۆی ژيژێک و لیێی

فیکری١٢٠١٧وەلید عومەرسالڤۆی ژیژەک و هیێ واقيیع مەجازی٦١/١٠٠

اهیمکێشەی ئازادی... کێشە فەلسەفییەکان٦٢/١٠٠ فیکری١٢٠١٣محەمەد مستەفا قەرەداغنزەکەریا ئیێی

ۆکەیەک لە تازەبوونەوەدا٦٣/١٠٠ فیکری١٢٠١٦کۆمەڵێک نوسەردیموکرایس بێ 

فیکری١٢٠١٧کۆمەڵێک نوسەرئازادی خواست  مرۆڤ بۆ ئەوەی سەرگەورەی خۆی بێت٦٤/١٠٠

یەن ٦٥/١٠٠ تێگ رێکخراوی کۆمەڵی فیکری١٢٠١٧کۆمەڵێک نوسەردەوڵەت دەسەڵی

م رێبازێگ ژیان و سیستمێک بۆ لێکدانەوە٦٦/١٠٠ ن فیکری١٢٠١٧کۆمەڵێک نوسەرفێمینێ 

فیکری١٢٠١٦کۆمەڵێک نوسەرکۆمەڵگەی مەدەنن سەهەڵدان و ماناو رۆڵی٦٧/١٠٠

فیکری٢٠١٦ کۆمەڵێک نوسەرعەلمانیەت پێداویستییەگ ژیاری کۆمەڵگە٦٨/١٠٠

١ژیل دولوز و کلیەر پارنێتدیالۆگەکان٦٩/١٠٠

ۆس٧٠/١٠٠ فیکری١٢٠٢١هێمن خالیدبیونگ چول هانپەلەقاژەی ئێ 

، تەکنیک٧١/١٠٠ ڕەو محەمەددیالەکتیگ هونەری سێیەم دەربارەی مۆدێرنێتە، شار، سینەما، فۆتۆگرافن فیکری١٢٠٢٠پێشی
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ن. ژ ڕنوسەرناوی کتێبپۆڵێ   بابەتساڵدانەوەرگێ  

م٧٢/١٠٠ ن م و مۆدێرنێ  ن ڕەو محەمەددیالۆگە بچڕاوەکانن ریالێ  فیکری١٢٠٢١پێشی

فەلسەفن١٢٠١٨کۆمەڵێک نوسەرگفتوگۆ فەلسەفییەکان٧٣/١٠٠

فیکری١٢٠١٦مەسعوود محەمەدمرۆڤ و دەوروبەر٧٤/١٠٠

فەلسەفن١٢٠٢٠نەبەز سەمەدکۆستیکا براداتانمردن لە پێناو ئایدیاکاندا ژیانن پڕ مەتریس فەیلەسوفەکان٧٥/١٠٠

فەلسەفن١٢٠١٨نەبەز سەمەدئانتون ڤان دێن برامبوشهزراندنن هونەر٧٦/١٠٠

فیکری١٢٠١٧شوان ئەحمەدهاشم ساڵحشەڕی رۆشنگەران و فێندەمێنتالیستەکان لە ئەوروپا٧٧/١٠٠

ی١٢٠٠٤غیاث الدین نقشبندينامۆنی٧٨/١٠٠
فەلسەفن

ن  رەها شێوازەکان و تایبەتمەندییەکانیان٧٩/١٠٠ فیکری١٢٠٢١کۆمەڵێک نوسەردەسەڵی

فیکری١٢٠٢٠هەڵکەوت عەبدوڵالکۆمەڵێک نوسەردیموکرایس و کۆمەڵگای مەدەنن٨٠/١٠٠

فیکری١٢٠١٩رێبوار حەمە تۆفیقکۆمەڵێک نوسەرجیاوازییە فئکرییەکان چەند وێستگەیەک٨١/١٠٠

فیکری١٢٠١٧هەڵکەوت عەبدوڵالتۆنن سەغبیتنهەڵهاتن لە سیستەم ژیانن سادەو هێنانەدی سەربەخۆنی لە رۆژگاری قەیرانەکاندا٨٢/١٠٠

فیکری١٢٠١٧هەڵکەوت عەبدوڵالتۆنن سەغبیتننەفرەن  هەزارە بۆخی چاالیک گۆڕانخوازانە سەرناکەوێت؟٨٣/١٠٠

یکا١/١١٠ ن فەلسەفن١٢٠١٥هۆشمەن جەاللئيمام عەبدولفەتاح ئیمامدەروازەیەک بۆ میتافێ 

فەلسەفن٣٢٠٢١کامەران مەنتکئازادی لە نێوان فەلسەفەو یاسادا١/١٢٠

فەلسەفن١٢٠٢١ئاوات ئەحمەد سوڵتانجۆن ستيوارت ميللەبارەی ئازادییەوە٢/١٢٠

سایکۆلۆژی١٢٠١٥ئازاد بەرزنجیئەريک فرۆمبەناوی ژیانەوە١/١٥٠

ان زوددیدەروننایس گەشەکردن٢/١٥٠ سایکۆلۆژی١٢٠١٦مێ 

ن٣/١٥٠ سایکۆلۆژی١٢٠١٦فەرمان رۆستەیمکارڵ گوستاڤ یونگدەروننایس و ئایێ 

 کورنوو(توێکاری دەرونن)قوربانن و جەالد ٤/١٥٠
ی

ح حەسەن پاڵەوانگ سایکۆلۆژی١٢٠١٥سەڵی

سایکۆلۆژی١٢٠٢٠ئارام جەمالگۆستاڤ لۆبۆنسایکۆلۆژیای جەماوەر٥/١٥٠

ن٦/١٥٠ سایکۆلۆژی٢٢٠٢١وەليد عومەرسالڤۆی ژيژەک خێچ روانێ 

سایکۆلۆژی١یوسف عوسمان حەمەدچەند وێستگەیەگ سایکۆلۆژی٧/١٥٠
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ن. ژ ڕنوسەرناوی کتێبپۆڵێ   بابەتساڵدانەوەرگێ  

سایکۆلۆژی٢٢٠٠٥ئاوات ئەحمەدسیگمۆند فرۆيدشارستانیەن  و نیگەرانيیەکانن٨/١٥٠

نبەرەو خۆشبەخت ٩/١٥٠ سایکۆلۆژی١٢٠٠٦حەسەن ئەحمەد مستەفائەنتۆنن رابێێن

ان ئاوات زوهدیچۆنێت  چارەسەرکردنن دڵەڕاوکت   گشت ١٠/١٥٠ سایکۆلۆژی١٢٠١٨مێ 

یواز لە دوودڵی بێنەو دەستبکە بە ژیان١١/١٥٠
سایکۆلۆژی١٢٠١٧سەریف حەمە رەشيددیل کارنگ

ت١٢/١٥٠ سایکۆلۆژی١بەشارەت رەزاسالم ئەلقەمودیسایکۆلۆژیای دەسەڵی

سایکۆلۆژی١٢٠٠٩دەستەیەک لە خانەی ئیشاءسێکس وەک بەشێک لە ژیان١٣/١٥٠

ن عەبدوڵڵیئەریک فرۆمکرۆگ مرۆڤ١٤/١٥٠ سایکۆلۆژی١٢٠٢١ئەردەڵی

سایکۆلۆژی١٢٠٢١دیاری سابێ سایکۆلۆجیا نەخۆیسی دەروونن و رەفتاری نائاسانی١٥/١٥٠

سایکۆلۆژی١٢٠٢١دیاری سابێ سایکۆلۆجیا وەسوایس و نەخۆشییە پەیوەنیدارەکانن دیکە١٦/١٥٠

سایکۆلۆژی١٢٠١٩ئاوات ئەحمەد سوڵتاندۆنسیڵ. ئێف.جەیدەروونشیکاری و ئەو سیستمانەی لت   جیابوونەتەوە١٧/١٥٠

سایکۆلۆژی١٢٠٢١کامیل محەمەد قەرەداخنئەریک فرۆمئەرکەکانن فرۆید شیکردنەوەیەک بۆ کەسێت  و کاریگەرییەکانن فرۆید١٨/١٥٠

سایکۆلۆژی١٢٠٢٠خدر رەسووڵسیگمۆند فرۆیددەروونناست  گرووپ و شیکاری ئیگۆ١٩/١٥٠

سایکۆلۆژی١٢٠٢٠وەلید عومەرسیگمۆند فرۆید(نەرجسیەت)دەروازەیەک بۆ خودئەڤیتن ٢٠/١٥٠

اهیمسیگمۆند فرۆیدئیگۆ و ئید٢١/١٥٠ وان ئیێی سایکۆلۆژی١٢٠١٥شێ  

سایکۆلۆژی١٢٠٢١وەلید عومەرسیگمۆند فرۆیدشارستانییەت و ناکامییەکانن٢٢/١٥٠

سایکۆلۆژی١٢٠٢٠وەلید عومەرئەلێنکا زوپانچيچ(یس  دەستێوەردان)دەروونشیکاری بۆ؟ ٢٣/١٥٠

سایکۆلۆژی١٢٠٢١وەلید عومەربرێت کاروانەکانن فرۆید بۆ ژیان٢٤/١٥٠

سایکۆلۆژی١٢٠١٩وەلید عومەرئانتۆنن ئیستۆپنەست لەدەرونشیکاری فرۆید و الکاندا٢٥/١٥٠

ەوە٢٦/١٥٠ ی سایکۆلۆژی١٢٠٢١وەلید عومەرسیگمۆند فرۆیدلەودیو پرەنسیتی چێ  

ی و پرەنسیتی واقيع٢٧/١٥٠ سایکۆلۆژی١٢٠٢١وەلید عومەرسیگمۆند فرۆیدپرەنسیتی چێ  

سایکۆلۆژی١٢٠٢١وەلید عومەرسیگمۆند فرۆید(غەریزەکان و هەڵبەزودابەزیان)پاڵنەرەکان و چارەنووسیان٢٨/١٥٠

ۆڤەنی فرۆید٢٩/١٥٠  رسی
ی

سایکۆلۆژی١٢٠٢١وەلید عومەرلۆران ئاسۆن- پول فەرهەنگ
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ن. ژ ڕنوسەرناوی کتێبپۆڵێ   بابەتساڵدانەوەرگێ  

ەنی پرانۆیا هاوڕەگەزخوازی٣٠/١٥٠ سایکۆلۆژی١٢٠٢١وەلید عومەرسیگمۆند فرۆیدئێ 

سایکۆلۆژی١٢٠٢١وەلید عومەرسیگمۆند فرۆیددەرووننایس عەشق٣١/١٥٠

ی ئۆدیب٣٢/١٥٠
سایکۆلۆژی١٢٠٢١وەلید عومەرسیگمۆند فرۆیدهەڵوەشانەوەی گرن 

سایکۆلۆژی١٢٠٢١وەلید عومەرسیگمۆند فرۆیدنەفن٣٣/١٥٠

سایکۆلۆژی١٢٠٢١وەلید عومەرسیگمۆند فرۆیدمناڵێک لت   دەردێت٣٤/١٥٠

سایکۆلۆژی١٢٠٢٠وەلید عومەرسیگمۆند فرۆیددۆستۆیڤسگ و باوککوژی٣٥/١٥٠

سایکۆلۆژی١٢٠١٨کۆمەڵێک نوسەرفرۆید دامەزرێنەری دەروونشیکاری٣٦/١٥٠

ڕکۆمەڵێک نوسەردەروونشیکاری تایبەت بە زیگمۆند فرۆید٣٧/١٥٠ سایکۆلۆژی١٢٠٢٠کۆمەڵێک وەرگێ  

ڕکۆمەڵێک نوسەردەروونشیکاری تایبەت بە ژاک الکان٣٨/١٥٠ سایکۆلۆژی١٢٠٢٠کۆمەڵێک وەرگێ  

کردنەوەی رەخنەنی١/١٦٠ ۆلەودیو هەستەکانەوە رێبەرێک بۆ بێ  فیکری١٢٠١٥هەرێم هادیڤێنسێنت رایان رۆگێ 

فەلسەفن١٢٠١٥شاهۆ عوسمانسپينۆزائەخالق١/١٧٠

يگ ئەخالق٢/١٧٠ ن فەلسەفن١٢٠١٥سۆران عومەرئتمانۆيل کانتبناغەدانانن مێتافێ 

فەلسەفن١٢٠٢١هەرێم هادیجەیمس رەیچڵبنەماکانن فەلسەفەی ئەخالق٣/١٧٠

فەلسەفن١٢٠٢٠ئاوات ئەحمەدژولیا ئاناسفەلسەفەی دێرين١/١٨٠

فەلسەفن١٢٠١٥هاوبێ  کامەران حەمەزانست و فەلسەفە ڤيدایياکان٢/١٨٠

ن روشد)فەلسەفەی ئیسالیم ٣/١٨٠ ن(ئیێی فەلسەفەی ئیسالیم١٢٠١٧هاوژين مەال ئەمێ 

ی و فارانی٤/١٨٠ نفەلسەفەی ئيسالیم کيندنی فەلسەفەی ئیسالیم١٢٠١٥هاوژين مەال ئەمێ 

نفەلسەفەی ئيسالیم فارانی٥/١٨٠ فەلسەفەی ئیسالیم١٢٠١٧هاوژين مەال ئەمێ 

نفەلسەفەی ئيسالیم دەرکەوتن تا کەوتن٦/١٨٠ فەلسەفەی ئیسالیم١٢٠١٩جەمال حسێ  

فەلسەفەی یۆنانن١٢٠١٥ئاوات ئەحمەدئەفالتونئەفالتون سۆفیست٧/١٨٠

یۆگا١٢٠١٨هاوبێ  کامەرانپاتانجایلیۆگاسوترا حیکمەتەکانن یۆگا عارف و فەیلەسوفن گەورەی هیند پاتانجایل٨/١٨٠

نگەمەی ژیان٩/١٨٠ یۆگا١٢٠١٦هاوبێ  کامەران حەمە ئەمێ 
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ن. ژ ڕنوسەرناوی کتێبپۆڵێ   بابەتساڵدانەوەرگێ  

فەلسەفەی تائۆنی١٢٠١٦بەختیار ئەحمەد ساڵحالئۆتسۆتائۆ ن   چینگ رێنمانی هونەری ژیان١٠/١٨٠

ننهێتن نەمر قوڵبوونەوە لە یس  کۆپلەی شاکاری تائۆی الوتزۆ١١/١٨٠ تائۆی التزۆ١٢٠١٥هاوبێ  کامەران حەمە ئەمێ 

فەلسەفەی یۆنانن١٢٠١٠محەمەد کەمالفەلسەفەی ئەفالتون١٢/١٨٠

فەلسەفەی یۆنانن١٢٠٢١ئاوات ئەحمەد سوڵتانجولیا ئاناسئەفالتون پێشەکییەگ زۆر کورت١٣/١٨٠

فەلسەفەی یۆنانن١٢٠٢١ئاوات ئەحمەد سوڵتانکاترین ئۆزبۆرنفەلسەفەی پێش سوکرات پێشەکییەگ زۆر کورت١٤/١٨٠

فەلسەفەی یۆنانن١٢٠٢١ئاوات ئەحمەد سوڵتانیس یس دەبلیو تایلەرسوکرات پێشەکییەگ زۆر کورت١٥/١٨٠

فەلسەفەی یۆنانن١٢٠٢٠ئاوات ئەحمەد سوڵتانئەفالتونسێمپۆزییەم١٦/١٨٠

م١/١٩٠ ن فەلسەفەی نوێ١٢٠١٢شوان ئەحمەدهاشم ساڵحفەلسەفە رۆشنگەری فێندەمێنتالێ 

نجۆن رۆلز دادپەروەری وەک رەوانی٢/١٩٠ فەلسەفەی نوێ٢٢٠١٣هاوژين مەال ئەمێ 

فەلسەفەی نوێ١٢٠٢١وەليد عومەرموراد فەرهاد پورفيکرو سەرکێشييەکانن٣/١٩٠

فەلسەفەی نوێ١٢٠١١فاروق رەفيقوێستگەیەک لە گەشتێگ فەلسەفن٤/١٩٠

کردنەوە لەگەڵ نيتشە ٥/١٩٠ فەلسەفەی نوێ١٢٠٢١ئەبوبەکر حەسەنبەڵی  بۆ ژیان... بێ 

ت و بەرەنگاری٦/١٩٠ فەلسەفەی نوێ١٢٠٢١ئەبوبەکر حەسەنميشێل فوکۆدەسەڵی

فەلسەفەی نوێ١٢٠١٥سۆران عومەر حەمەئيمانۆيل کانترەخنەی عەقڵی پراکتيگ٧/١٩٠

فەلسەفەی نوێ١٢٠١٥شاهۆ عوسمانديکارتبنەماکانن فەلسەفە٨/١٩٠

فەلسەفەی نوێ٢٢٠١٨سالڤۆی ژيژەک و یه ترفەلسەفەو شۆرش٩/١٩٠

فەلسەفەی نوێ١٢٠٠٥خاليد عوسمان تەهاجۆرج تەرابيشی و یه تربوونگەرانی فەلسەفەی واقيیع مرۆڤایەن ١٠/١٩٠

فەلسەفەی نوێ١٢٠٠٦نيهاد جایمرەخنەگرتن لە مۆدێرنێت ١١/١٩٠

ن و یه ترديکارت بایس ميتۆد١٢/١٩٠ فەلسەفەی نوێ١٢٠١٥هاوژين مەال ئەمێ 

فەلسەفەی نوێ١٢٠١٨بەختیار شێخ مستەفاژان پۆڵ سارتەرچەرخدان١٣/١٩٠

تراند رەسڵجيهانبينت  زانست ١٤/١٩٠ ن حوسێتنبێ   فەلسەفەی نوێ١٢٠٢٠حوسێ  

فەلسەفەی نوێ١٢٠٢١ئاوات ئەحمەد سوڵتانجۆن ستيوارت ميللە بارەی ئازادييەوە١٥/١٩٠
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ن. ژ ڕنوسەرناوی کتێبپۆڵێ   بابەتساڵدانەوەرگێ  

فەلسەفەی نوێ١٢٠١٩فەرزاد شێخ ئەحمەدیسيد جواد تەباتەبانی و فاروق رەفيقدەربارەی فينۆميۆلۆژیای رۆح١٦/١٩٠

فەلسەفەی نوێ١٢٠١٩ئازاد بەرزنجیجۆن ماکواری(وجودييەت)فەلسەفەی بونگەرانی ١٧/١٩٠

فەلسەفەی نوێ١٢٠١٨سەروان ئەحمەدعارف دانیایلميشێل فۆکۆ١٨/١٩٠

فەلسەفەی نوێ١٢٠١٩سەروان ئەحمەدميشێل فوکۆشانۆی فەلسەفە١٩/١٩٠

اوسدەربارەی ستەمکاری٢٠/١٩٠ فەلسەفەی نوێ١٢٠١٥فاروق رەفيقليۆ شێ 

فەلسەفەی نوێ٢٢٠١٦عەبدوڵڵی ئەميتنئارتێی شوپنهاوەرفەلسەفەو ئازارەکانن ژیان٢١/١٩٠

ن هايدێگەر٢٢/١٩٠ فەلسەفەی نوێ١٢٠١٢کاوە جەاللهایدێگەرلەبارەی مارتێ 

فەلسەفەی نوێ٣٢٠١٨مەنسوور تەیفووریئالەن بەدیووژیانن حەقيق  ئالەن بەديوو٢٣/١٩٠

فەلسەفەی نوێ٢٢٠١٨هاوار محەمەدجاک درێدارووداو و داهاتوو٢٤/١٩٠

فەلسەفەی نوێ١٢٠١٠ئازاد حەمەفەلسەفەی فینۆمینۆلۆژی یان پاتوچکە٢٥/١٩٠

فەلسەفەی نوێ١٢٠١٩وەلید عومەرژان بۆ دریارچۆنە تا ئێستا هەموو شت ئاوا نەبووە ؟٢٦/١٩٠

فەلسەفەی نوێ١٢٠٢١ئەبوبەکر حەسەنژيل دولوز ژیانێک کتێتی یەکەم٢٧/١٩٠

فەلسەفەی نوێ١٢٠٢١ئەبوبەکر حەسەنژيل دولوز ژیانێک کتێتی دووەم٢٨/١٩٠

فەلسەفەی نوێ١٢٠٢٠هاوار محەمەدژیل دولوز و کلیەر پارنێتگفتوگۆکان٢٩/١٩٠

م٣٠/١٩٠ ن فەلسەفەی نوێ١٢٠٠٧جەالل دەباغپۆدۆسیتنیک و یاخوت. ڤفەلسەفەی مارکسێ 

فەلسەفەی نوێ١٢٠١٧نەوزاد جەمالفەلسەفەی سیایس سەرەتایەک٣١/١٩٠

وونی٣٢/١٩٠ ی یم مێ   ن فەلسەفەی نوێ١٢٠١٥کارزان عەزیزئاالن وودس و رۆب سیوێلماتریالێ 

ندەیڤد میڵەرناساندنێگ زۆر کورن  فەلسەفەی سیایس٣٣/١٩٠ فەلسەفەی نوێ١٢٠١١کارزان کاوسێ  

ن ئەحمەد عومەرئەلبێ   کامۆزەماوەندو هاوین٣٤/١٩٠ فەلسەفەی نوێ١٢٠١٤موحسێ 

فەلسەفەی نوێ١٢٠١٦محەمەد کەماللۆجیگ هیگڵ٣٥/١٩٠

فەلسەفەی نوێ١٢٠١٧کۆمەڵێک نوسەرقوتابخانەی فرانکفۆرت رەخنە لە پۆزەتیڤم و کۆمەڵگەی نوێ٣٦/١٩٠

فەلسەفەی نوێ١٢٠١٨محەمەد کەمالفەلسەفەی سپینۆزاو جەوهەر٣٧/١٩٠
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ن. ژ ڕنوسەرناوی کتێبپۆڵێ   بابەتساڵدانەوەرگێ  

فەلسەفەی نوێ١٢٠٢٠شوان ئەحمەددەربارەی هیگڵ و هایدگەر گفتوگۆ لەگەڵ دکتۆر محەمەد کەمال٣٨/١٩٠

فەلسەفەی نوێ١٢٠١٧محەمەد کەمالفەلسەفەی کانت٣٩/١٩٠

فەلسەفەی نوێ١٢٠٢٠محەمەد کەمالفەلسەفەی ئەزموونگەرانی٤٠/١٩٠

فەلسەفەی نوێ١٢٠٢١مایکڵ ئینوودهایدیگەر پێشەکییەگ زۆر کورت٤١/١٩٠

امانەکان لە فەلسەفەی یەکەم٤٢/١٩٠ ڕ  
فەلسەفەی نوێ١٢٠٢٠رینیە دیکارتتێ 

فەلسەفەی نوێ١٢٠٢١محەمەد کەمالمارتن هایدیگەرباربووکردنەکان بۆ فەلسەفە٤٣/١٩٠

فەلسەفەی نوێ١٢٠١٦شاهۆ عوسمانسپینۆزانامە فەلسەفییەکان لەبارەی الهوت و سیاسەتەوە٤٤/١٩٠

فەلسەفەی نوێ١٢٠٢٠ئازاد بەرزنجیعەبدولڕەحمان بەدەویچەند لێکۆڵینەوەیەک سەبارەت بە فەلسەفەی بوونگەرانی٤٥/١٩٠

فەلسەفەی نوێ١٢٠١٧کۆمەڵێک نوسەرفردريش نیچە فەیلەسوفن ژیان٤٦/١٩٠

فەلسەفەی نوێ١٢٠١٧کۆمەڵێک نوسەرکارل پۆپەر کۆمەڵگەی کراوەو کۆمەڵگەی داخراو٤٧/١٩٠

فەلسەفەی نوێ١٢٠١٦کۆمەڵێک نوسەربوونگەرانی رێبازێگ فیکری و فەلسەفن٤٨/١٩٠

فەلسەفەی نوێ١٢٠١٦کۆمەڵێک نوسەرفۆکۆ فەیلەسوفن هۆڵی هەشتەم٤٩/١٩٠

ڕەو محەمەدلە کۆدگۆڕیتن کانتەوە بۆ تیۆری فیلم دەروازەیەک بۆ فینیمینۆلۆژیای ماتریالیست ٥٠/١٩٠ فەلسەفەی نوێ١٢٠٢١پێشی

فەلسەفەی نوێ١٢٠١٩محەمەد کەمالفینۆمینۆلۆخی٥١/١٩٠

فەلسەفەی نوێ١٢٠٢٠هاشم ساڵحئارکیۆلۆژیای زانستە مرۆڤایەتییەکان٥٢/١٩٠

ن رەسوڵ ئیسماعيلهانا ئارێنتحەقیقەت و سیاسەت و ئێمەی پەنابەر٥٣/١٩٠ فەلسەفەی نوێ١٢٠١٧رێبێ 

ڕدەیڤد هارفی٥٤/١٩٠ فەلسەفەی نوێ١٢٠١٧کۆمەڵێک وەرگێ  

فەلسەفەی نوێ٢٢٠١٧هاوار محەمەدجۆرج باتای٥٥/١٩٠

ڕرۆالن بارت٥٦/١٩٠ فەلسەفەی نوێ١٢٠١٧کۆمەڵێک وەرگێ  

ڕرۆدۆلف کارناب٥٧/١٩٠ فەلسەفەی نوێ١٢٠١٧کۆمەڵێک وەرگێ  

اوس٥٨/١٩٠ ڕلیقی شێ  فەلسەفەی نوێ١٢٠١٧کۆمەڵێک وەرگێ  

ڕسان سیمۆن٥٩/١٩٠ فەلسەفەی نوێ١٢٠١٧کۆمەڵێک وەرگێ  
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ڕپییەر بۆردیۆ٦٠/١٩٠ فەلسەفەی نوێ١٢٠١٧کۆمەڵێک وەرگێ  

ڕئاالن بادیۆ٦١/١٩٠ فەلسەفەی نوێ١٢٠١٧کۆمەڵێک وەرگێ  

ڕمارتن بوبەر٦٢/١٩٠ فەلسەفەی نوێ١٢٠١٧کۆمەڵێک وەرگێ  

ن٦٣/١٩٠ ڕواڵتەر بنیامێ  فەلسەفەی نوێ١٢٠١٧کۆمەڵێک وەرگێ  

ڕژولیا کریستيڤا٦٤/١٩٠ فەلسەفەی نوێ١٢٠١٧کۆمەڵێک وەرگێ  

فەلسەفەی نوێ١٢٠١٧لوقمان رەووف و ئارام ئەحمەدجۆن دیوی٦٥/١٩٠

ڕفرانسیس فۆکۆیاما٦٦/١٩٠ فەلسەفەی نوێ١٢٠١٧کۆمەڵێک وەرگێ  

فەلسەفەی نوێ١٢٠١٧سیار خورماڵیمۆنتیسکۆ٦٧/١٩٠

 یەکەم١/٢٠٠
ی

ئاینت ١٢٠١٦مەسعود بابانیب- الف . دئیدی مرۆڤ خودای خوڵقاند بەرگ

 دووەم٢/٢٠٠
ی

ئاینت ١٢٠١٦مەسعود بابانیب- الف . دئیدی مرۆڤ خودای خوڵقاند بەرگ

زادکارلۆ ماریا و ئەمبەرتۆ ئێکۆئیمان یا نی  ئیمانن گەنگەشەکانن کارلۆ ماریا مارتیتن و ئەمبەرتۆ ئێکۆ٣/٢٠٠ ئاینت ١٢٠١٥مەحموود شێ  

نخودا لەسەری مرۆڤدا چەند گفتوگۆیەگ فیکری٤/٢٠٠ ئاینت ١٢٠١٥توانا ئەمێ 

ئاینت ١٢٠١٥هۆشمەن جەاللئیمان توێژینەوەیەک لەبارەی ماناو پاڵنەرو گرفتەکانن ئیمانەوە٥/٢٠٠

ئاینت ١٢٠١٩هاوار بەرزنجی(پەیامبەر)سولەیمان کتێتی جامیعە حیکمەتەکانن سولەیمان٦/٢٠٠

ووی رسوشت  دین٧/٢٠٠ ی ئاینت ١٢٠١٧مەسعود بابانیدەیڤد هیوممێ  

 یەکەم١/٢١٠
ی

ئاینت ١٢٠٠٨مەال عەبدولکەريم مودەريسمەحمود حەفيد زادەمەکتوبان  کاک ئەحمەدی شێخ بەرگ

 دووەم٢/٢١٠
ی

ئاینت ١٢٠٠٨مەال عەبدولکەريم مودەريسمەحمود حەفيد زادەمەکتوبان  کاک ئەحمەدی شێخ بەرگ

ئاینت ١٢٠٢١یونس راویئيالهييات٣/٢١٠

ئاینت ١٢٠١٥ئارام حاخی و یه ترزەکەریا ئۆزۆنئایا ئیسالم چارەسەرە؟٤/٢١٠

ئاینت ١٢٠١٥ئازاد قەزازئیسالم لەگۆشەنیگای فەلسەفەی ئایینەوە٥/٢١٠

 فەلسەفەی ئایینەوە٦/٢١٠
ی

ئاینت ١٢٠١٥ئازاد قەزازئیسالم لە شەبەنگ

ئ فەرمانڕەوانی٧/٢١٠ ن و یه ترعەیل عەبدولڕەزاقئیسالم وبنەماکانن ئاینت ١٢٠١٥هاوژیتن مەال ئەمێ 
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ی گفتوگۆی نێوان ئەدۆنیس و حووریە عەبدولواحيد٨/٢١٠ ی ئاینت ١٢٠١٦مەنسوور تەیفوریئیسالم و توندوتێ 

ی ريزپەڕ لە کەلەپووری ئیسالمدا٩/٢١٠ نرۆشنبێ  ن محەمەد حسێ   ئاینت ١٢٠١٩ئاواز فاتيح جافموحسێ 

ئاینت ٣٢٠٢١خالید مەجید فەرەجفازیل رەسوڵعەیل شەریعەن  ئاوا دوا فیکرو رۆڵی لە بوژاندنەوەی بزافی ئیسالمیدا١٠/٢١٠

ئاینت ١٢٠٠٤تەها وەهابئایا قورئان رەنگدانەوەی سەردەیم خۆیەن ١/٢٢٠

ۆز١/٢٣٠ ئاینت ١٢٠١٨عيماد عەیلمەعروف رەسافنکەسایەن  محەمەد هەڵهێنانن مەتەڵێگ پێ 

ئاینت ١٢٠١٩مەهدی عەبدوڵڵی و یه ترزوهدی جاروڵڵیموعتەزيلە١/٢٤٠

ت و کلتوری ئيسالميدا٢/٢٤٠ ال بەگرفتکردنن ژیان لە سایەی دەسەڵی ن نکتێتی ئيعتێ  ئاینت ١٢٠١٧هاوژين مەال ئەمێ 

ندەروازەیەک بۆ ئاشنابوون بە زانست  کەالم٣/٢٤٠ ئاینت ١٢٠١٥هاوژين مەال ئەمێ 

ئاینت ١٢٠٠٩دڵشاد کەریممریەم سەفانیگزنگێگ تر حەزرەن  بەهائوڵڵی٤/٢٤٠

ئاینت ١٢٠١٦هۆشمەن جەاللزەکەریا ئۆزۆن.تاوانن شافيیع رزگارکردنن موسوڵمانان لە فیقیه پێشەوایان١/٢٥٠

یەتييەکانن١/٢٦٠ یسیرێبازی قادری سەرهەڵدان و کاريگەرييە سیایس و کۆمەڵی ئاینت ١٢٠١٦سەباح قەنبەری کەڵی

ن(کتێتی دووەم)ئاییتن خۆشەویست  دەروازەیەگ گشت  ٢/٢٦٠ ئاینت ١٢٠٢٠جەمال حسێ  

نهتد...ئاییتن خۆشەویست  رابیعەی عەدەوی، بایەزیدی بەستایم، حەلالج٣/٢٦٠ ئاینت ١٢٠٢٠جەمال حسێ  

ئاینت ١٢٠١٤محەمەد حەمە ساڵح تۆفیقکۆمەڵێک توێژەرقادری مەوالنا خالید و تەریقەن  خالیدی- رێبازی سۆفیگەرنی نەقشبەندی ٤/٢٦٠

وی فەلسەفە و تیۆلۆجیا١/٢٧٠ ی کردنەوەکان خوێندنەوەیەگ تیۆلۆخی بۆ مێ   ۆڵ. یس. ئارئاکایم بێ  ئاینت ١٢٠١٨ئارام حاخیسێی

نەوە٢/٢٧٠ ڕ  
ئاینت ١٢٠٠٨وارگەی کوردی.کوڕەکانن ئیسماعیل لە نیشتیمانن مەسيحەوە کوڕەکانن ئیسماعیل دەگێ 

نپیالت و مەسیح٣/٢٧٠ رامانن ئاینت ١٢٠١٩مەنسور تەیفووریجۆرجۆ ئاگامبێ  

ئاینت ٢٢٠٠٧(مەال عەیل)عەبدوڵی قەرەداغن زەرتەشت١/٢٩٠

 یەکەم٢/٢٩٠
ی

ئاینت ١٢٠١٨ناوەندی غەزەلنوسجەليل عەبایسژوانن یەسنا بەرگ

 دووەم٣/٢٩٠
ی

ئاینت ١٢٠١٨ناوەندی غەزەلنوسجەليل عەبایسژوانن یەسنا بەرگ

ئاینت ١٢٠١٨ناوەندی غەزەلنوسجەليل عەبایس(نەسگ یەکەم)ئاڤێستا ٤/٢٩٠

ئاینت ١٢٠١٨ناوەندی غەزەلنوسجەليل عەبایس(نەسگ دووەم)ئاڤێستا ٥/٢٩٠
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ئاینت ١٢٠١٨ناوەندی غەزەلنوسجەليل عەبایس(نەسگ سێيەم)ئاڤێستا ٦/٢٩٠

ئاینت ١٢٠١٨جەليل عەبایسکۆرش نيکامئامۆژگارينامە ئەشوو زەردەشت٧/٢٩٠

ئاینت ١٢٠١٢هاوار بەهمەننزەڕدەشت لە کولتووری کوردەواريدا٨/٢٩٠

ئاینت ١٢٠١٩حسێتن خەلیق ئایتن یاری٩/٢٩٠

امان١٠/٢٩٠ ڕ  
ئاینت ١٢٠١٧محەمەد ئەحمەدواین دەبڵیوو دایەرتێ 

ئاینت ١٢٠١٤شەماڵ تەرغیتیئار یس زنرسەرهەڵدان و ئاوابوونن زەردەشتگەری١١/٢٩٠

١دیار نييە١/٣٠٠

تدا٢/٣٠٠ کۆمەڵنایس١٢٠٠٨نەرسين حەسەنکۆنفرانش دۆزی ئافرەت لەنێوان مافو یاساو دەسەڵی

 یەکەم٣/٣٠٠
ی

م بەرگ ن کۆمەڵنایس١٢٠٠٧ماردين جەاللئۆگێست بێبڵژن و سۆسیالێ 

 دووەم٤/٣٠٠
ی

م بەرگ ن کۆمەڵنایس١٢٠٠٧ماردين جەاللئۆگێست بێبڵژن و سۆسیالێ 

او رو لە ژن دەکات٥/٣٠٠ کۆمەڵنایس١٢٠٠٧کنێ   عەبدوڵیمحمد مهدي و هتدکاتێک تەنیانی سەپێێن

کۆمەڵنایس١٢٠٠٨جاسم محمد محمد عیلیرۆڵی هۆکارە سیاسیەکان لە دابەشبوونن دانێشتوانن پاریزگای سلێمانيدا٦/٣٠٠

کۆمەڵنایس١٢٠١٥رێبوار سيوەيیل.دیاردەنایس شوێن و شوناس خوێندنەوەیەگ دیاردەنایس بۆ شاری سلێمانن٧/٣٠٠

کۆمەڵنایس٢٢٠١٨دارا محەمەد چەمک و گوتاری دادپەروەری٨/٣٠٠

یەتییەکان٩/٣٠٠ کۆمەڵنایس١٢٠١٥عادل باخەوانسۆسیۆلۆژیای بزوتنەوە کۆمەڵی

کۆمەڵنایس١٢٠١٥عادل باخەوانسۆسیۆلۆژیای زەبروزەنگ١٠/٣٠٠

سیمۆن لنگلۆیس و یه ترشوناس و گەشەکردن١١/٣٠٠
ی

کۆمەڵنایس١٢٠٠٥ئازاد وەڵەدبەگ

کۆمەڵنایس١٢٠١٨ناوەندی ژنۆلۆژیژنۆلۆژی١٢/٣٠٠

کۆمەڵنایس١٢٠٠٨تاریق کارێزیبەسام عۆدەبۆخی لە ئەڵمانیا دروستکراوە١٣/٣٠٠

کۆمەڵنایس١٢٠١٧دڵشاد حامید دەروێشکەمینەکان ناسنامە، یاسا، هەرێم کوردستان١٤/٣٠٠

ن  ناوین١٥/٣٠٠ نارد لویسفرەشوناسەکانن رۆژهەڵی کۆمەڵنایس١٢٠١١لەیال حەمیدبێ  

انمەعریفەو تاک و کۆمەڵ لە روانگەی سۆسیۆلۆگیای مەعریفەوە١٦/٣٠٠ کۆمەڵنایس١٢٠١٢رەشاد مێ 
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کۆمەڵنایس١٢٠١٦جیهاد محەمەدعەیل راتانشفرەکلتورخوازی١٧/٣٠٠

ی هێمانی١٨/٣٠٠ ی کۆمەڵنایس١٢٠١٠ئاوات ئەحمەد سوڵتانئەندریا فیشەر تاهێ پیاوانن ئازا، ژنانن جوان جێندەرو توندوتێ 

ی١٩/٣٠٠ ی کۆمەڵنایس١٢٠٠٨کنێ   عەبدوڵیفوزیة الخلیوي و اخرونژن و توندو تێ 

کۆمەڵنایس١٢٠١٤کنێ   عەبدوڵالتۆم خۆشدەوێ ئەی تۆ٢٠/٣٠٠

کۆمەڵنایس١٢٠٠٥هۆشەنگ شێخ محەمەدئەزموونن عیشق خوێندنەوەیەک بۆ کتێتی لەپەیوەندییەوە بۆ خۆشەویست ٢١/٣٠٠
کۆمەڵنایس١٢٠٠٦محەمەد شاکەیللە الدێوە بۆ شار لێکۆڵینەوەیەک لەبارەی کۆخی گوندنشینەکانن کوردستان٢٢/٣٠٠

کۆمەڵنایس١٢٠٠٩محەمەد فەريق حەسەنلێشاوی دەنگۆ٢٣/٣٠٠

کۆمەڵنایس١٢٠١٥رەمسیس عەوەزهۆمۆسێکسواڵی و داهێنان ژان ژینییە، ئەندرێ ژید، مارسێل پرۆست٢٤/٣٠٠
زاد هەیتنکریستۆف دلوار و کریستۆف دۆبواسێکس و پۆڵیتیک دۆزینەوەی چەند الپەڕەیەگ شاراوەی دیپلۆماتانن فەرەنسا٢٥/٣٠٠ کۆمەڵنایس١٢٠٠٨شێ  

کۆمەڵنایس١١٣٥٨خالید شێجنتیم دیالننتیۆرییە کالسیکەکانن کۆمەڵنایس٢٦/٣٠٠

کۆمەڵنایس١٢٠١٩نەوزاد ئەحمەد ئەسوەدعەیل وەردیوانەکانن ژیانم٢٧/٣٠٠

کۆمەڵنایس١٢٠٢٠نەوزاد ئەحمەد ئەسوەدعەیل وەردیداکۆگ لە خۆی دەکات گفتوگۆیەگ کراوە٢٨/٣٠٠

اق٢٩/٣٠٠ اف  لێکۆڵینەوەیەکە لە سۆسیۆلۆژیای گەیل عێ   کۆمەڵنایس١٢٠١٩نەوزاد ئەحمەد ئەسوەدعەیل وەردیکەسایەن  تایک عێ  

کۆمەڵنایس١٢٠٢٠نەوزاد ئەحمەد ئەسوەدسەرەتایەک دەربارەی سۆسیۆلۆژیای مەعریفە٣٠/٣٠٠

ن خەلدون٣١/٣٠٠ کۆمەڵنایس١٢٠١٩نەوزاد ئەحمەد ئەسوەدعەیل وەردیلێکۆڵینەوەیەک لە سۆسیۆلۆژیای مەعريفە شیکردنەوە بۆ تیۆری ئیێی

ان٣٢/٣٠٠ ن ی خێ   ی کۆمەڵنایس١٢٠٠٣رێکخراوی ئاسودەتوندو تێ 

ۆرەروە٣٣/٣٠٠ کۆمەڵنایس١٢٠٠٤ئاسۆ جەبارکۆمەڵگەی مۆدێرن لەبارەی دیموکرایس و کۆمەڵگەی مەدەنن و  تێ 

سیایس١٢٠٠٧عەبدوڵی غەفور١٩٧٧پێکهاتەی نەتەوەنی دانيشتوان لە باشوری کوردستان ١/٣١٠

سیایس١٢٠٠٥مارف عومەر گوڵکێشەی کەسایەن  یاسانی نێونەتەوەنی گەیل کورد١/٣٢٠

IIPبنەماکانن دیموکرایس٢/٣٢٠

سەنتەری توێژينەوەی 
سیایس١٢٠٠٨ديموکرایس

اق و مەسەلەی کورد ٣/٣٢٠ نی شيوغ عێ   ن سیایس٢٢٠١٩سەروەر عەبدولڕەحمان١٩٧٥ - ١٩٣٤حێ 

سیایس١٢٠٠٨وەزارەن  پالن دانانپرۆفایەیل ناحیەکانن هەرێم کوردوستان٤/٣٢٠

سیایس١٢٠١٢نەوزاد عەیل ئەحمەدکۆمەڵە ئۆرگانن ناوەندی رەنجدەرانن کوردستان٥/٣٢٠
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اق٦/٣٢٠ سیایس١٢٠٠٨کامیار سابێ لییام ئەندەرسنئایندەی عێ 

سیایس١٢٠٠٠خەرسەو شاڵییس رانداڵ- جۆناتان کوردستان یان کڵۆڵڵت  نەتەوەیەک٧/٣٢٠

ەکردن و حوکمڕانن چاک٨/٣٢٠ ن سیایس١٢٠٠٨هەڵکەوت عەبدوڵیديموکراتێ 

اف  دوای سەدام و چارەنویس باشوری کوردستان٩/٣٢٠ نعێ   سیایس١٢٠٠٨بورهان ئەبابەکر یاسێ 

سیایس١٢٠١٥بەختیار عەیلڕەخنە لە عەقڵی فاشست ١٠/٣٢٠

انئيتنۆگرافيا و یەکێت  ئێتنيگ کورد١١/٣٢٠ سیایس١٢٠٠٩رەشاد مێ 

سیایس٢٢٠٠٧محەمەد بن سعود ئەلبەرسیسەرەتایەک لە پەیوەندیکردنن سیایس١٢/٣٢٠

سیایس٢٢٠٠٨جەالل جەوهەر عەزیزکەرکوک  لە پاکتاوی رەگەزی بۆ چارەسەری دەستوری١٣/٣٢٠

ی سیایس لە هەرێم کوردستان١٤/٣٢٠ یەتیەکانن ناسەقامگێ  سیایس١٢٠٠٨رۆزە عەبدوڵی شەريفرەهەندە کۆمەڵی

سیایس١٢٠٠٦خەلیل عەبدوڵیشۆڕیسی پەنجە مۆرەکان١٥/٣٢٠

 یەکەم)بەرەو شارستانن دیموکرایس ١٦/٣٢٠
ی

سیایس٤٢٠٠٢عەبدوڵڵی  ئوچ ئاالن(بەرگ

 دووەم)بەرەو شارستانن دیموکرایس ١٧/٣٢٠
ی

سیایس٤٢٠٠٦عەبدوڵڵی ئوچ ئاالن(بەرگ

ن١٨/٣٢٠ خنرەشيد غويلبچەپ لە ئەمريکای التێ  سیایس٥٢٠٢٠ئەحمەد محەمەد ئابڵی

سیایس١٢٠١٢مەريوان وریا قانيعسياسەت و دونیا١٩/٣٢٠

 یەکەم٢٠/٣٢٠
ی

یم کوردی بەرگ ن م و ناسيونالێ  ن سیایس١٢٠٠٨ئەبوبەکر عەیلناسيونالێ 

 دووەم٢١/٣٢٠
ی

یم کوردی بەرگ ن م و ناسيونالێ  ن سیایس١٢٠٠٨ئەبوبەکر عەیلناسيونالێ 

سیایس٢٢٠٢١رابەر تەلعەتپێش دێمۆکرایس٢٢/٣٢٠

وباوەڕی ناسيوناليست  لە ئەوروپا٢٣/٣٢٠ نمحمد محمد صالحگەشەسەندنن بێ  سیایس١٢٠١٣حەسەن یاسێ 

ویەک لە ئاگر ٢٤/٣٢٠ ی  یەکەمPKKمێ  
ی

سیایس١٢٠١٧حەسەن جودی بەرگ

ویەک لە ئاگر ٢٥/٣٢٠ ی  دووەمPKKمێ  
ی

سیایس١٢٠١٧حەسەن جودی بەرگ

 یەکەم٢٦/٣٢٠
ی

اردەیەک لە نورساوەکانن مەنسور حيکمەت بەرگ ی سیایس١٢٠٠٨ساالر رەشيدهەڵێی

 دووەم٢٧/٣٢٠
ی

اردەیەک لە نورساوەکانن مەنسور حيکمەت بەرگ ی سیایس١٢٠٠٨ساالر رەشيدهەڵێی
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ابزوتنەوەی نەتەوەنی کورد و ويست  سەربەخۆنی٢٨/٣٢٠ سیایس١٢٠١٣حەسەن رەستگارکريس کۆچێ  

بە سیاسيەکان لە رۆژاوا٢٩/٣٢٠ ن حوجەتوڵی ئەیونیسەرهەڵدان و بەردەوایم حێ 
ی

سیایس١٢٠٠٧ئازاد وەڵەدبەگ

سیایس٤٢٠١٩سەروەر عەبدولڕەحمان یەکەم ئەزمونن خەبان  مەدەنن١٩٩١مانگرتنەکانن ساڵی ٣٠/٣٢٠

 چوارەم٣١/٣٢٠
ی

یم کوردی بەرگ ن سیایس٢٢٠٢١عەتا قەرەداخنگوتاری ناسیونالێ 

سیایس١٢٠١٠خەبات عەبدوڵی(کۆ وتار)کوردو ئەوانن ديکە ٣٢/٣٢٠

ونی سیاسیە ٣٣/٣٢٠ ی م و کورد توێژينەوەیەگ مێ   ن سیایس١٢٠٠٧سۆزان کەریم مستەفا١٩٥٧ -١٩٤٧بەعسێ 

سیایس١٢٠١٣شوان ئەحمەدمەهدی مەحفوزرێبازەکانن هزری سیایس لەسەردەیم مۆدێرندا٣٤/٣٢٠

سیایس١٢٠١٨عەیل ئەحمەدیئێتیەن دو البۆتیەناميلکەیەک لەسەر کۆیالیەن  دڵخواز سیاسەن  ملکەخی٣٥/٣٢٠

سیایس١٢٠١٧سەالحەدین بایەزيدیپاتريس فراچێسگمردن ئەڕای کۆبانن ٣٦/٣٢٠

سیایس١٢٠٢١ئەبوبەکر حەسەنخەیاڵدان و قەڵەمڕەوی خێڵ... رەخنە لە عەقڵی سیایس کوردی٣٧/٣٢٠

سیایس١٢٠١٥شوان ئەحمەدفيکری سیایس خۆراوا لە مەکیاڤيليەوە تا مارکس٣٨/٣٢٠

بەکانن کوردستاندا٣٩/٣٢٠ ن سیایس٢٢٠٢٠ئارام جەمال و کاروان کازمپریس المەرکەزی و ديموکرایس لە پەيڕەوی ناوخۆی حێ 

سیایس١٢٠١٣دالوەر عەبدولعەزيز عەالئەدديننيشتيمانسازی و سيستەیم فەرمانڕەوايەن  خۆماڵی لە هەرێم کوردستان٤٠/٣٢٠

ان خوێندنەوەیەک بۆ روداوەکانن ٤١/٣٢٠ ڕ  
سیایس١٢٠٢٠فاروق رەفيق شوبات و رۆژانن دوانی١٧وێرانەخایک شۆڕشگێ 

ڕەو٤٢/٣٢٠ اردەیەک لە وتارەکانن گۆڤاری پێشی ی سیایس١ناوەندی راگەیاندنن کۆمەڵەکوردستان ئەمڕۆو سبەیتن  هەڵێی

وی هزری سیایس لە رۆژاوا سەدەی بيستەم٤٣/٣٢٠ ی کەمال پوالدیمێ  
ی

سیایس١٢٠٠٥ئازاد وەڵەدبەگ

وباوەڕی سیایس٤٤/٣٢٠ ووی بێ  ی يک ليدمانمێ   ن ئێ   زاسڤێ  سیایس١٢٠٠٤عەالء نوری و دلێ   مێ 

وی هزری سیایس لە رۆژاوا لە ماکیاڤيلیل تا مارکس٤٥/٣٢٠ ی کەمال پوالدیمێ  
ی

سیایس١٢٠٠٥ئازاد وەڵەدبەگ

سیایس١٢٠١١وریا رەحماننسیاسەن  ئەمریکا لە کوردستان لە روانگەی پسپۆڕانن رۆژاوانی٤٦/٣٢٠

 دووەیم جيهان٤٧/٣٢٠
ی

ی سیایس کورد پاش جەنگ سیایس١٢٠١٢فەريد ئەسەسەردرەهەندەکانن بێ 

وانینێگ رامیاری٤٨/٣٢٠ ڕ  
سیایس١٢٠٢١زاهێ  باهێ باکور و رۆژاڤای کوردستان تێ 

سیایس١٢٠١٠نەجات عەیل ساڵحپەروێز راحيم قادرکاریگەرييەکانن تورکیا لەسەر هەرێم کوردستان٤٩/٣٢٠
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سیایس١٢٠١٨دارا سوبحانسیڤان سەعيدوەرچەرخانن بزاون  رزگاريخوازی کوردستان لە پەکەکەوە بۆ کەجەکە٥٠/٣٢٠

سیایس١٢٠٠٩سەالم ناوخۆشمسعود عبدالخالقدەقەکانن کۆنگرەی سيڤەر و خوێندنەوەیەگ تر٥١/٣٢٠

او٥٢/٣٢٠ سیایس١٢٠١٣هێمن هەورایمکوردستان لە هاوکێشە تازەکاندا هەرێمێگ کارتێکەر و لەديدگێ 

سیایس١٢٠٠٧کامەران جەاللدەستوورە رێکخەرەکانن مافەکانن مرۆڤ٥٣/٣٢٠

ن٥٤/٣٢٠ امانە سیاسيەکانن بورهان یاسێ  ڕ  
ووە لە تێ  ی نئەوەی ئەوڕۆ سیاسەتە سبەی مێ   سیایس١٢٠٠٢بورهان یاسێ 

ان عەبدوڵڵیبەهاری عەرەنی و نەورۆزی سەربەخۆنی٥٥/٣٢٠ سیایس١٢٠١١سێ 

ان و تورکیا٥٦/٣٢٠ سیایس١٢٠٠٢رێبوار کەريم وەیلرۆبرت ئۆڵسنمەسەلەی کورد و پەیوەندييەکانن ئێ  

سیایس١٢٠٠٧کامەران جەاللچەمگ مافن مرۆڤ کاريگەری گۆڕانکاری سيستەیم نێودەوڵەن ٥٧/٣٢٠

سیایس١٢٠١٣محەمەد فاتيحپانۆرامای بەهاری عەرەب لە تونسەوە تا بەحرەین٥٨/٣٢٠

سیایس٥٢٠١٧دەزگای ستاندارد بۆ راگەیاندن و توێژينەوەچارەنویس پارن  ديموکران  کوردستان دوای ريفراندۆم٥٩/٣٢٠

سیایس١٢٠١٣فەريد ئەسەسەردئینسکلۆپيدیای یەکێت  نيشتمانن کوردستان٦٠/٣٢٠

سیایس١٢٠٠٠فرەنسۆ هەريریپەکەکە چما وا دەکا٦١/٣٢٠

اق حەشدی شەعتی ميليشیایەگ چەپەڵ٦٢/٣٢٠ سیایس٢٢٠١٨شاخەوان سەالم و سازان وەهابمیليشیا شيعەکانن عێ  

سیایس١٢٠١١(کاکلە رەش)کاکل ئەحمەد یەکێت  و ملمالنن  توێژەنەوەی سیایس رەخنەنی٦٣/٣٢٠

اهیم دەروێشپێنج لێکۆڵینەوە لە بواری سیاسەن  نێودەوڵەتاندا٦٤/٣٢٠ سیایس١٢٠١١مستەفا ئیێی

ن  ناوەراست  گەورە٦٥/٣٢٠ لەی رۆژهەڵی سیایس١٢٠٠٩مێهدی مێهرپەروەرهادی زەماننچاوخشاندنێک بەسەر کرداری گەڵی

ن٦٦/٣٢٠ سیایس١٢٠٠٦مەجيد ئاسنگەرتاريق جامبازخودموختاری هەرێمایەن  بۆ کەمینە نەتەوەییەکان لە چێ 

ڕی نێودەوڵەن  ٦٧/٣٢٠  
سیایس١٢٠٢١کۆمیتەی ئازادی ئۆچەالن١٩٩٩ شوبان  ١٥نهێنييەکانن پیالنگێ 

نکوردستان لە رووبەرووبوونەوەی داعشدا٦٨/٣٢٠ سیایس١٢٠١٥بورهان یاسێ 

م٦٩/٣٢٠ ن ە سیاسیەکانن فیدرالێ  مە یاسانی و پارامێێ  ن سیایس١٢٠١١یەکێت  پەرلەمانن کوردستانمیکانێ 

سیایس١٢٠١٥ئازاد قەزازداعش لە گۆشەنیگای سایکۆپۆلیتیکەوە٧٠/٣٢٠

ن و سەدار عەزیزدەوڵەن  سەربەخۆی کوردستان لەناوەوە بونیادنان لەدەرەوە دانپیانان٧١/٣٢٠ سیایس١٢٠١٧بورهان یاسێ 
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سیایس١٢٠١٣شوکری محمد سەگبانپریس کورد کێشەگەیل کەمە نەتەوەکان٧٢/٣٢٠

اردنەکانراپۆرتێک بۆ ئەنجومەنن نوێنەران٧٣/٣٢٠ ی ی هەڵێی ن یه ترکۆمسيۆنن باڵی سیایس١٢٠٠٦ساڵح محەمەد ئەمێ 

اق ٧٤/٣٢٠ اردنەکانن کوردستانن عێ   ی یروود هۆفد و یه تر١٩٩٢هەڵێی
سیایس١٢٠١٣صفوت رشيد صدف 

اردەکان٧٥/٣٢٠ ی سیایس١٢٠١٢شاسوار جەاللهەڵێی

انیت٧٦/٣٢٠ ن اردنەوە بێ  ی سیایس٢٢٠٢١ئارام جەمال ئەوەی پێويستە لەبارەی سيستمەکانن هەڵێی

سیایس١٢٠١٨جەمال زەندینیکۆلۆ ماکیاڤیلیلشالیار٧٧/٣٢٠

سیایس١٢٠٠٦نیکۆلۆ ماکیاڤیلیلمێ ٧٨/٣٢٠

سیایس١٢٠١٣نەوزاد جەمالدەوڵەت وەک پرسێگ فەلسەفن٧٩/٣٢٠

سیایس١٢٠١٢نەوزاد جەمالژانن دیموکراسيەت٨٠/٣٢٠

سیایس١٢٠٠٦عادل باخەوانلە فەیسەڵەوە تا تاڵەبانن٨١/٣٢٠

نئاشنابوون بە سۆسیال دیموکران ٨٢/٣٢٠ سیایس١٢٠٠٨کارزان کاوسێ  

مدا٨٣/٣٢٠ ن یالێ  سیایس٢جەزا چنگیاننبەهاری عەرەنی و رۆڵی ئيسالیم سیایس لە پرۆژەکانن ئیمێی

وو٨٤/٣٢٠ ی سیایس١٢٠٠٣خاليد دلێ  چەند وشەیەک بۆ مێ  

ن بەرەو هەڵدێرگا٨٥/٣٢٠ سیایس١٢٠١٥فاروق رەفيقهەڵزنێ 

سیایس١٢٠١٢مامەند رۆژەپێغەیم جیۆپۆلیتیکا٨٦/٣٢٠

اهیمچارەنوویس دیکتاتۆرەکان٨٧/٣٢٠ سیایس١٢٠٠٦دلێ   ئیێی

نی شيوغ کوردستان٨٨/٣٢٠ ن وو بەالغێگ کۆميتەی ناوەندی حێ  ی نی شيوغ کوردستان.بۆ مێ   ن سیایس١٢٠٠٩حێ 

ێگ دەگمەنن تۆفيق وەهتی و خوێندنەوەیەگ رەخنەگرانە٨٩/٣٢٠ ی سیایس١٢٠١١کەمال رەووف محەمەدگوتوبێ 

سیایس١٢٠٠٨کنێ   عەبدوڵیبەشداریکردنن سیایس ژنان٩٠/٣٢٠

وانینێگ نوێ بۆ پریس کورد٩١/٣٢٠ ڕ  
ا دڵشادحەسەن جەماللە ئامانەن  ئاشتيدا بن تێ  ی سیایس١٢٠١٨هێ  

ا دڵشاددوو پریس گرێدراو کۆ دیدار لەسەر دۆست   باکوور و رۆژاوای کوردستان٩٢/٣٢٠ ی سیایس١٢٠١٧هێ  

ا دڵشادپەکەکە. هەرێم کوردستان . تورکیا ... پرۆسەی ئاشت  لە تورکیا ٩٣/٣٢٠ ی سیایس١٢٠١٨هێ  
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اق بیکەر ٩٤/٣٢٠ سیایس١٢٠٠٧خەندان بۆ پەخش و وەشاندنهامڵتۆن- راپۆرن  گرونی دیراسەکردنن عێ  

م لە نێوان دوێتن  و ئەمڕۆدا٩٥/٣٢٠ ن ن عەبدوڵڵیفاشێ  سیایس١٢٠١٢ئەردەڵی

وودا٩٦/٣٢٠ ی سیایس١٢٠١٣هەڵکەوت عەبدوڵالهاشم ساڵحراپەڕینەکانن عەرەب لەبەر رۆشنانی فەلسەفەی مێ  

سیایس١٢٠١٧سەعید کاکەنیپێشەکییەک بۆ دانوستاندن و چارەسەری کێشەکانن هەرێم کوردستان٩٧/٣٢٠

م و سەفەر کورد لە دیاسپۆرا٩٨/٣٢٠ ن سیایس١٢٠٠٥مەريوان وریا قانيعناسیونالێ 

زاد حەسەنکێنیت مێنۆکرامیاری٩٩/٣٢٠ سیایس١٢٠١٩شێ 

سیایس١٢٠٠٩ئیسماعیل کوردەفرانسیس فۆکۆیامابونیادنانن دەوڵەت١٠٠/٣٢٠

سیایس١٢٠١٤رەفيق سابێ ئیمپتاتۆریای لم١٠١/٣٢٠

سیایس٢٢٠٠٩جەالل جەوهەر عەزیزهەوڵەکان بۆ چاکسازی لە رابردوودا١٠٢/٣٢٠

ت و خۆرئاوادا  ١٠٣/٣٢٠ یم ئەوروپانی راستبونەوەیەک بە رووی خۆرهەڵی ن سیایس١٢٠٠٤کوردۆ عەیلڤۆلڤگانگ لیۆنهارد١کۆمۆنێ 

م و رزگارنی ژنان١٠٤/٣٢٠ ن ئایدیۆلۆژی٢٢٠١٩حەمەی مەاللویس ئویسیمارکسێ 

ی١٠٥/٣٢٠ ن  رۆشنبێ  سیایس١٢٠١٦سابێ  رەشیددەسەڵی

سیایس١٢٠٢١زاهێ  باهێ  و یه تردەوڵەت بابەتێک بۆ گفتوگۆ لە نێوان مارکسیستان و ئەنارکیستانن کوردستان١٠٦/٣٢٠

م١٠٧/٣٢٠ ن یم چەندبارە سەبارەت بە ئەنارشێ  سیایس١٢٠١٩زاهێ  باهێ چەند نوسەرێکپرسیارو وەڵی

سیایس٢٢٠١٩دەزگای ستاندارد لە سەرۆکایەن  هەرێمەوە بۆ دەستەی سەرۆکایەن ١٠٨/٣٢٠

نی جەماوەر یان رۆڵی دەستەبژێر١٠٩/٣٢٠ زاالری دایمۆندسەرچاوەکانن دیموکران  روناکبێ  سیایس١٢٠٠٥دلێ   مێ 

سیایس١٢٠١٠نیعمەت عەبدوڵڵینەخشە رێگای دامەزراندنن دەوڵەن  کوردی١١٠/٣٢٠

ی ئیگڵتۆنمارکس و ئازادی١١١/٣٢٠ سیایس١٢٠١٢دانا شواننتێ  

یم نێودەوڵەن ١١٢/٣٢٠ ن الێ  سیایس١٢٠١١ئەبوبەکر ساڵح ئیسماعیلیەکێت  فیدرالیست  جیهاننبەرنامەی لیێی

ت و خۆرئاوادا ١١٣/٣٢٠ یم ئەوروپانی راستبونەوەیەک بە رووی خۆرهەڵی ن سیایس١٢٠٠٩کوردۆ عەیلڤۆلڤگانگ لیۆنهارد٣کۆمۆنێ 

سیایس١٢٠١٤کاوە نادر قادرئیسالیم سیایس لە باشووری کوردستان لە نێوان گفتارو رەفتاردا١١٤/٣٢٠

نگوێڕادێرە ئەی مارکسیست١١٥/٣٢٠ سیایس١٢٠٢٠زاهێ  باهێ موورەی بولچێ 
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مەوە١١٦/٣٢٠ ن م لە روانگەی  رەخنەی مارکسێ  ن سیایس١٢٠١٧بابان ئەنوەرجۆن مالینۆ.ئەنارشێ 

نارد کوشنێ   تێکشکێنەری هەژموونگەرانی جیهانن١١٧/٣٢٠ سیایس١٢٠١٠نەجات حەمید ئەحمەدبێ  

سیایس٣٢٠١٠بورهان سابرطالب مرادئیستیعماری تازەی کشتوکاڵی١١٨/٣٢٠

سیایس١٢٠١١سیاوەش گۆدەرزیپەر هەرنگرێنرێنوێتن خەبان  نا فەرمانت  مەدەنن١١٩/٣٢٠

ی١٢٠/٣٢٠ ی اتێ  ۆڵ وەک مەسەلەیەگ سێ  سیایس١٢٠١٣یوسف محەمەد بەرزنجیچارەنوویس پێ 

ڕی لە کوردستان و دنیای سێیەم١٢١/٣٢٠  
سیایس١٢٠٠٠فەرەیدون غەریبقەیرانن کارگێ 

سیایس١٢٠١٧جەبار مستەفاسەبارەت بە خەبان  ئابووری چیتن کرێکار١٢٢/٣٢٠

سیایس١٢٠٠٢کوردستان موکریاننباری سیایس ئافرەن  کورد لە باشووری کوردستان١٢٣/٣٢٠

ووی سەرهەڵدان و پێکهاتەو ئەرکەکانن١٢٤/٣٢٠ ی سیایس١٢٠١٠عادل عەیلپەرلەمان مێ  

سیایس١٢٠١٨زاهێ  باهێ ڤانێت بهێلشارەوانن ئازاد سیاسەن  سۆشیال ئیکۆلۆژی١٢٥/٣٢٠

سیایس١٢٠١٨ئارام پێنجوێتنعەیل حەیدەر قەیتانرێباز و رژێم حەقیقەت١٢٦/٣٢٠

سیایس١٢٠١٣سابێ  مورادی و یه ترباقر پرهامکۆمەڵگەو دەوڵەت١٢٧/٣٢٠

سیایس١٢٠٢٠زاهێ  باهێ پرۆدۆنپرۆدۆن ئازادیخوازێگ ئەهریمەنکراو١٢٨/٣٢٠

سیایس١٢٠١٥مەريوان وریا قانيعدین و دونیا١٢٩/٣٢٠

سیایس١٢٠١١گۆران سەباحخی گرین. دەیڤیدداهێنانەوەی کۆمەڵگەی مەدەنن١٣٠/٣٢٠

ت هێلویکۆمەڵگای مەدەنن و خەبان  مەدەنن١٣١/٣٢٠ ن شارپ رابێ   سیایس١٢٠١٣تالب قەیسەریجێ 

سیایس١٢٠١٣گۆران محەمەد کۆێخا ئیسماعیل تەالننرۆشنگەرییەت لە چەمگ سیاسەتدا١٣٢/٣٢٠

سیایس١٢٠٠٣ئاکۆ عەبدولکەریم شواننفەرەج عەیل فۆدەدیالۆگێک لەمەڕ عەلمانیەت١٣٣/٣٢٠

ت ژینگە١٣٤/٣٢٠ سیایس٢٢٠١٧ئازاد تۆفیق خەیاترۆشنبێ  دەسەڵی

سیایس١٢٠١٣مەال بەختیارتۆتالیتاریزیم رۆخ و ئەرکەکانن رۆشنگەری هاوچەرخ١٣٥/٣٢٠

اق١٣٦/٣٢٠ نهیومان رایتس ۆچقوربانییە سیڤیلەکانن بزوتنەوە یاخیەکەی ناو عێ   سیایس٢٢٠٠٦ساڵح محەمەد ئەمێ 

اق١٣٧/٣٢٠ ن بۆ سەردەیم چیتن لە کوردستان و عێ   بێ   سیایس١٢٠٢١سەردار عەزیزبەخێ  
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ن جەهانبەگلووحوکمڕانن و ئازادی١٣٨/٣٢٠ سیایس١٢٠١٩رامێ 

یم کوردی١٣٩/٣٢٠ ن سیایس١٢٠٢٠عەتا قەرەداخنچەند نوسەرێکدەربارەی کوردو ناسیونالێ 

تگەراکان وسەرۆکەکانیان١٤٠/٣٢٠ ن لە رژێمە دەسەڵی ندیکتاتۆرو دیکتاتۆرییەت تێگەیشێ  یکا فرانێ  سیایس١٢٠١٧بایەزید حەسەن عەبدوڵڵیناتاشا ئێ 

 سارد پێشەکییەگ زۆر کورت١٤١/٣٢٠
ی

ت ماهۆنجەنگ سیایس١٢٠٢١عەبدولکەریم عوزێریرۆبێ  

سیایس١٢٠٢١بیالل ئیسماعیل حەمەلێسیل هۆمسگەندەڵی پێشەکییەگ زۆر کورت١٤٢/٣٢٠

اق- المەرکەزییەت نەخشەرێگایەگ نیشتیمانن بۆ هەرێم کوردستان ١٤٣/٣٢٠ حعێ   سیایس١٢٠٢٠الوک سەڵی

یەن  یان شۆڕش١٤٤/٣٢٠ سیایس١٢٠١٦بابان ئەنوەر و هیێ رۆزا لۆکسمبۆرگریفۆریم کۆمەڵی

سیایس١٢٠١٧کۆمەڵێک نوسەرسیاسەت و ئەخالق تەبانی ئامانجی سیایس و ئامڕازی بەدەستهێنانن١٤٥/٣٢٠

ت دەگرێتە دەست١٤٦/٣٢٠ سیایس١٢٠١٧کۆمەڵێک نوسەربزوتنەوەی خوێندکاران خەیاڵ خەریکە دەسەڵی

، ناسنامە١٤٧/٣٢٠ ن سیایس١٢٠٢٠هۆمەر فەیزیکۆمەڵێک نوسەربزافی ناسیونالیست  کورد دەرفەت، رێکخسێ 

م١٤٨/٣٢٠ ن م و پۆست کۆلۆنیالێ  ن سیایس١٢٠١٨عومەر عەیل غەفورئانیا لۆمباکۆلۆنیالێ 

سیایس١٢٠١٨عرفان مستەفابوونن نەتەوەنی کورد١٤٩/٣٢٠

سیایس١٢٠٠٧حەمە رەشیدهانا ئارێنتبنەماکانن تۆتالیتاریزم١٥٠/٣٢٠

سیایس١٢٠١٧ئاسۆ کەریمدۆکیومێنت  نێودەوڵەن قانوونن نێودەوڵەن  مافەکانن مرۆڤ١٥١/٣٢٠

سیایس١٢٠١٧کۆمەڵێك نوسەرمافەکانن مرۆڤ ئایدیایەگ بەرهەیم مۆدێرنە١٥٢/٣٢٠

ت١٥٣/٣٢٠ م رێبازێگ سیایس بۆ بنیادنانن وڵی ن سیایس١٢٠١٧کۆمەڵێك نوسەرناسیونالێ 

سۆ ١٥٤/٣٢٠ ۆ تراڤێ   ن ەو محەمەدئێێن فیکری سیایس١٢٠١٩پێشی

سیایس١٢٠٠٨شێخ محەمەد  عەبدولکەریم سۆڵەنیبەرەو کۆنگرە١٥٥/٣٢٠

ڕدراو١٥٦/٣٢٠  
سیایس١٢٠٠٣هەڵکەوت عەبدوڵیدەروازە چەند دەقێگ وەرگێ 

ن جەالدەت عایل بەدرخان لەبارەی کێشەی کوردەوە١٥٧/٣٢٠ سیایس١٢٠٠٦زریان رۆژهەڵی

سیایس١حیلم عەیل شەریف١٩٩٦ و ١٩٦٦بەراوردێک لە نێوان ١٥٨/٣٢٠

ماف١٢٠٠٤رێکخراوی ئاسودەسەبارەت بە مافەکانن ژنان چەند بڕیارو رێکەوتننامەی نەتەتەوەیەکگرتووەکان١٥٩/٣٢٠
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اق١٦٠/٣٢٠ اهیم ئەحمەدسێیەم عێ   سیایس١٢٠٢١ئازاد ئیێی

سیایس١٢٠١٣سەردار عەزیزحکومەت و سامانن رسوشت  لو هەرێم کوردستان١٦١/٣٢٠

م بە دۆخن ئێستا ١٦٢/٣٢٠ ن)جەنگ و شۆڕش وەڵی فیکری سیایس١٢٠١٩کارزان عەزیز(لینێ 

ی١/٣٣٠ ئابوری١٢٠٠٦فوئاد مەجيد ميشیجیهانگێ 

ئابوری٢٢٠٠٨ناهیدە جەمال تاڵەبانندەرامەن  سەرچاوە ئاوییەکان٢/٣٣٠

ن هەڵسەنگاندن٩٨٦کشتوکاڵ و بڕیاری ٣/٣٣٠ ئابوری١٢٠٠٠کرێکار عەبدوڵڵی حوسێ  

ئابوری١٢٠٠٣کامەران حەمە ساڵح کارگەخیسەرچاوەکانن ئاو بابەتێگ زانستییە لەسەر دابینکردنن ئاوی شاری سلێمانن٤/٣٣٠

ئابوری١٢٠١٨ئادەم سمێثسامانن نەتەوەکان٥/٣٣٠

ئابوری١٢٠٢١پارسا داسگیوپتائابووری پێشەکییەگ زۆر کورت٦/٣٣٠

ئابوری١٢٠٢١جەیمس فولچەرسەرمایەداری پێشەکییەگ زۆر کورت٧/٣٣٠

ن و دەربازکردنن سەرمایەداری لە قەیران٨/٣٣٠ ئابوری١٢٠٢١فەیسەڵ عەیلجۆن ماینارد کیێن

ئابوری١٢٠٢١فەیسەڵ عەیلکاریگەرییە ئابووریەکانن دراوی گریمانەنی بیتکۆین٩/٣٣٠

وانینە ئابوورییەکانن لەمەڕ ئابووری بازاڕ١٠/٣٣٠ ڕ  
ئابوری١٢٠٢٠فەیسەڵ عەیلدەیڤد ریکاردۆ تێ 

ئابوری١٢٠٢٠فەیسەڵ عەیلئادەم سمس خوێندنەوەیەگ ئابورنی بازاڕ١١/٣٣٠

یاسانی٢٢٠١٦تەيب جەبارچەند پرۆژەیەک بۆ تێکدانن رەوشت  ئاو١/٣٤٠

اق ٢/٣٤٠ یاسانی٢٢٠١٩عەبدولقادر ساڵح٢٠٠٥دەستووری عێ  

اق- پرۆژەی دەستوری هەرێم کوردستان ٣/٣٤٠ اق- پەرلەمانن کوردستان عێ   یاسانی٢٢٠٠٩عێ  

یاسانی١٢٠٠٧سمکۆ ئەسعەد ئەدهەمنەخێ   بۆ پرۆژەی دەستووری هەرێم کوردستان٤/٣٤٠

اق٥/٣٤٠ نەی یاسانی پەرلەمانن کوردستانچەند وێستگەیەک لە نوسینەوەی دەستوری فیدراڵی بۆ عێ   ی یاسانی١٢٠٠٦لێ 

اق و قەیرانن ئاو لە جیهاندا٦/٣٤٠  ئاونی لە عێ  
ی

یاسانی١٢٠١٦خلیل کریم محمد و یه ترفؤاد قاسم االمێ هاوسەنگ

نئافرەت و یاسا٧/٣٤٠ یاسانی١٢٠١٨عزالدین عبدەللا یاسێ 

اق ژمارە -یاسای وەبەرهێنان لەهەرێم کوردستان٨/٣٤٠ یاسانی١٢٠٠٦ئەنجومەنن نیشتیمانن کوردستان٢٠٠٦ ساڵی ٤عێ  
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یاسانی٢٢٠٠٥سەالم کەریممحمد کریم محمدوەبەرهێنانن نیشتەجێبوون لە کوردستان قەیران و ئاسۆکانن چارەسەر٩/٣٤٠

یاسانی١٢٠٠٥سەندیکای رۆژنامەنوسانهەموارکراو- یاسای سەندیکای رۆژنامەنووسانن کوردستان ١٠/٣٤٠

ی کوردستان لە نێوان شەریعەت و یاسادا١١/٣٤٠ یاسانی١٢٠٠٩عەبدولستار ئەحمەد سەعدونئاڵی

ن  ناوەڕاست و باکوری ئەفريقا١٢/٣٤٠ یاسانی١٢٠٠٨کامیل محەمەد قەرەداخنجیڵیەن دیڵ .رێککەوتننامەکانن بنەبڕکردنن گەندەڵی لە رۆژهەڵی

ن١٣/٣٤٠ لێ  ، رامبۆ، ڤێ   ، بۆدلێ   یاسانی١٢٠١٩نەوزاد ئەحمەد ئەسوەددادگاییکردنن ئەدەب دادگانی فلۆبێ  

نگێچەڵی سێکش١٤/٣٤٠ یاسانی١٢٠١٨عزالدین عبدەللا یاسێ 

نتاوانن القەکردن لە یاسا١٥/٣٤٠ یاسانی١٢٠١٨عزالدین عبدەللا یاسێ 

یاسانی١٢٠٢١سامان فەوزییاسا لە چوارچێوەی عەقڵ و کۆمەڵگەدا١٦/٣٤٠

اق١٧/٣٤٠ یاسانی١٢٠٠٥رەشنویس دەستووری کۆماری عێ  

ی١٢٠٢٠ئەکبەر حەسەنمەزڵوم عەبدی و پۆالت جانپرۆژە پراکتيکييەکانن بونیادنانن خۆبەڕێوەبەرايەن ١/٣٥٠ ڕ  
کارگێ 

داودئيدارەی گشت  چەمک و ریفۆرم٢/٣٥٠ ی٢٢٠٠٩نعمت عبدەللا پێ  ڕ  
کارگێ 

سەربازی٢٢٠١٥ئەرسەالن رەحمانشەڕی دەرونن داعش و رەنگدانەوەی لە میدیای کوردیدا٣/٣٥٠

سەربازی١٢٠٢١بایەزید حەسەن عەبدوڵڵیچەگ کیمیانی لە جەنگدا لە دێر زەمانەوە تا ئەمڕۆ٤/٣٥٠

دارانی١٢٠٠٧چاودێری دارانیرونکردنەوەکانن سەرۆکایەن  دیوانن چاودێری دارانی٥/٣٥٠

دارانی١٢٠٠٧چاودێری دارانی(بەیسی یەکەم و دووەم)رونکردنەوەکانن سەرۆکایەن  دیوانن چاودێری دارانی ٦/٣٥٠

اقدا١/٣٦٠ ۆر١١٩٩٣ممحەمەد حەمە ساڵح تۆفيقميدڵ ئيست وۆچپەالماری ئەنفال بۆ سەر کورد... جینۆسايد لە عێ   جینۆسایدو تێ 

 یەکەم٢/٣٦٠
ی

ۆر٢٢٠٠٩عەبدوڵی کەریم مەحمودرەشەبای ژەهرو ئەنفال بەرگ جینۆسایدو تێ 

 دووەم٣/٣٦٠
ی

ۆر٢٢٠٠٩عەبدوڵی کەریم مەحمودرەشەبای ژەهرو  ئەنفال بەرگ جینۆسایدو تێ 

ۆر١٢٠٠٧مەحمود سەنگاویجاش و جينۆساید٤/٣٦٠ جینۆسایدو تێ 

ی بچوک٥/٣٦٠
ۆر٢٢٠١٣ئيدريس ئۆمەر گومبەن ئەنفایل زن  جینۆسایدو تێ 

ۆر١٢٠١٩عومەر محەمەدبۆمب و ژەهر نەيبەزاندين٦/٣٦٠ جینۆسایدو تێ 

 ويژدان٧/٣٦٠
ی

ۆر١٢٠١٣هاوژين عوسمان ئەحمەد و یه ترهەڵەبجە مەرگ جینۆسایدو تێ 
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ۆر٢٢٠١٣عومەر محەمەدپەالمارە سەربازيەەکانن ئەنفال لە هەشت قۆناغدا٨/٣٦٠ جینۆسایدو تێ 

اردنن مەرگ و رەتکردنەوەی بڕیاری سەدام... شێخ حسێتن هەزارکانن ٩/٣٦٠ ی ۆر١٢٠١٩سمکۆ سابێ هەڵێی جینۆسایدو تێ 

ۆر١٢٠١٩سمکۆ سابێ جينۆسايدی زەڕگۆشەکان الپەڕەیەگ تری رسڕينەوەی شوناس١٠/٣٦٠ جینۆسایدو تێ 

ۆر١٢٠١٠عومەر محەمەدئەنفایل گەرمیان سیاسەتێک و دو ئامانج١١/٣٦٠ جینۆسایدو تێ 

ۆر١٢٠٢١کارزان محەمەدجينۆسايدی هەڵەبجە لە ميديا نێودەوڵەتييەکاندا چانی چوارەم١٢/٣٦٠ جینۆسایدو تێ 

 هەڵەبجە١٣/٣٦٠
ی

ۆر١٢٠٠٨عبدالرحمن نجم الدينچەپکێک لە مەرگ جینۆسایدو تێ 

ۆر١٢٠١٦کارزان محەمەدجينۆسايدی هەڵەبجە لە ميديا نێودەوڵەتييەکاندا چانی یەکەم١٤/٣٦٠ جینۆسایدو تێ 

ۆر٢٢٠١٣ئاودێر عوسمانسێونما پرۆژەی دۆکيومێنت  بنەماڵەی قوربانیانن هەڵەبجە١٥/٣٦٠ جینۆسایدو تێ 

 دووەم١٦/٣٦٠
ی

ۆر١٢٠١٩سمکۆ سابێ ئەنفال و تێگەیشتنە جیاوازەکان بەرگ جینۆسایدو تێ 

اق و گازبارانن هەڵەبجە١٧/٣٦٠ ۆر١٢٠٠٨محەمەد حەمە ساڵح تۆفيقیوست هێڵتەرمانکارێگ ژەهراوی ئەمريکا و عێ   جینۆسایدو تێ 

ن و جينۆسايدی کورد١٨/٣٦٠ ۆر١٢٠١٢کارزان محەمەدمایکڵ جەی کیڵیتارماييەکانن هەڵەبجە سەدام حوسێ   جینۆسایدو تێ 

ۆر١٢٠١١ئاودێر عوسمانشوێنەکان دوای کارەسات١٩/٣٦٠ جینۆسایدو تێ 

اقدا ٢٠/٣٦٠ ۆر١٢٠٠٦فرمان عبدالرحمن٢٠٠٠ -١٩٢٥پاکتاوکردنن رەگەزی کورد لە کوردستانن عێ   جینۆسایدو تێ 

ۆر١٢٠١٣خەليل عەبدوڵڵیمنذر الفضلکاريگەرييە یاساييەکانن تاوانەکانن ئەنفال٢١/٣٦٠ جینۆسایدو تێ 

ۆرسازان رابەر٢٢/٣٦٠ ۆرو تێ  ۆر١٢٠١٥هەڵکەوت عەبدوڵالعەیل حەربرووناکبێ .زۆردار.تێ  جینۆسایدو تێ 

وونی و سیاسیە٢٣/٣٦٠ ی ۆریزم لێکۆڵینەوەیەگ شیکاری و مێ   ۆر و تێ  ۆر١٢٠٠٥کارزان محەمەد.تێ  جینۆسایدو تێ 

زاد هەیتنئەمال عەوێزەمافیا دەوڵەن  سامان و خوێن٢٤/٣٦٠ ۆر١٢٠١١شێ   جینۆسایدو تێ 

ۆر١٢٠١٠ئازاد حەمەمانیفێست  دژە گەندەڵی پاکڕەوشت  دژ بە گەندەڵی٢٥/٣٦٠ جینۆسایدو تێ 

ۆر٣٢٠٢١هاوڕێ ئەحمەدتاوانن جینۆساید لەیاساو دادگا نێودەوڵەتییەکاندا٢٦/٣٦٠ جینۆسایدو تێ 

ۆر لەبەر دەرگای ماڵەکانمان٢٧/٣٦٠ ۆر١٢٠٠٦پەری ئەخالف تێ  جینۆسایدو تێ 

نی وەزیقن دژی ژنان لەفەرمانگە حکومییەکاندا٢٨/٣٦٠ ی نی١٢٠٠٧کنێ   عەبدوڵالتوندوتێ  ی توندوتێ 

چۆکردنن گەندەڵيدا٢٩/٣٦٠ گەندەڵی حکویم١٢٠١٩نەوزاد ساڵح رەفعەتبانگ نێودەوڵەن ئەزموونن حکومەن  جۆرجیا لە قەڵی
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ۆر١٢٠٠٠سەالم مستەفاشانزەی یس ٣٠/٣٦٠ جینۆسایدو تێ 

ۆر١٢٠٢٠محەمەد حەمە ساڵح تۆفیقجینۆسایدی ئەرمەن و رۆڵی کورد تێیدا٣١/٣٦٠ جینۆسایدو تێ 

پەروەردەنی٤٢٠٢٠جيهاد محەمەدسەعيد ئيسماعيل عەیلفەلسەفەی پەروەردەی سەردەم١/٣٧٠

ت٢/٣٧٠ پەروەردەنی١٢٠٢١فايەق سەعيدفيدباک و کارانی خوێندکار زیانەکانن ستايش و خەڵی

پەروەردەنی٤٢٠٢٠جيهاد محەمەدرێچارد تێمپڵەررێسا پەروەردەييەکانن دایکایەن  وباوکایەن ٣/٣٧٠

پەروەردەنی١٢٠١٩فايەق سەعيد(ديداکتيک)مۆدێل و ميتۆدەکانن وانەگوتنەوە ٤/٣٧٠

پەروەردەنی١٢٠٢٠فايەق سەعيدلیۆ ڤیگۆتسگ تیۆری سپسیۆکلتوری و پەروەردەی هاوچەرخ٥/٣٧٠

ن تیۆرييەکانن پیاژێ٦/٣٧٠ کردنەوەو گەشەسەندنن مەعريقن منداڵی وکتوورەکانن بێ  پەروەردەنی١٢٠١٥فایەق سەعيدسێ 

وانینێگ نوێ بۆ پەروەردە٧/٣٧٠ ڕ  
پەروەردەنی٢٢٠٢١چنار عەزیزتێ 

پەروەردەنی٢٢٠١٦باست عەزيمکۆمونيکاسيۆن زانستێک بۆ نەوەی ئيمڕۆ و نەوەی داهاتوو٨/٣٧٠

کاری٩/٣٧٠ پەروەردەنی١٢٠١١هۆمەر قەرەداخنسیستم فێ  

پەروەردەنی٣٢٠٢٠پەرۆش محەمەدجۆن دیویئەزمون و پەروەردە١٠/٣٧٠

 ستەملێکراوان١١/٣٧٠
ی

پەروەردەنی١٢٠١٥جيهاد محەمەدپاولۆ فرێریپێداگۆگ

پەروەردەنی١٢٠١٨جەمال عەبدول وە١٤/١١/١٩٩٢دیرۆگ زانکۆی سلێمانن لە ١٢/٣٧٠

پەروەردەنی١٢٠٠٩راگەیاندنن وەزارەتچاالکییەکانن وەزارەن  خوێندنن باڵی و توێژینەوەی زانست  لە کابینەی پێنجەم١٣/٣٧٠

، مۆڕاڵییەوە١٤/٣٧٠ پەروەردەنی١٢٠١٧محەمەد عوسمان.هەژارنی خوێندکار لە روی هزری، دەروونن

اڵدا١٥/٣٧٠ ڕ پەروەردەنی١٢٠١٩ئەلێکس کالینیکۆسزانکۆکان لەدنیایەگ نیولیێی

پەروەردەنی١٢٠١٣عەبدولڕەحمان عەمە چاوش مەحمودپەروەردە لەسایەی فەلسەفەی پەروەردەنی نیشتیمانیدا١٦/٣٧٠

ی ئەفسانەی کوردی١/٣٩٠
اهیم حەسەنقەدەغەشکێتن دارەڕن  ئەفسانە١٢٠٢٠مەولوود ئیێی

اهیم حەسەنگەڕان بەدوای نەمریدا٢/٣٩٠ ئەفسانە١٢٠٢٠مەولوود ئیێی

اهیم حەسەنپێکهاتەی ئەفسانەی کوردی٣/٣٩٠ ئەفسانە١٢٠٢٠مەولوود ئیێی

ن و زانست٤/٣٩٠ نئارام حاخیئەفسانەو ئایێ  ئەفسانە١٢٠١٥هاوژیتن مەال ئەمێ 
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نەکان٥/٣٩٠ ی ن  جێ   ئەفسانە١٢٧١٤هاوار بەهمەنننەورۆز ئیمپاتۆری وڵی

زمان١٢٠٠٣مهاباد قەرەداغنزمان رامان و ناسنامە١/٤٠٠

زمان١٢٠١٦فاروق عومەر سدیقلەدایکبوونن وشە٢/٤٠٠

ی٣/٤٠٠ ن ، کوردی، ئینگلێ  بوونن عەرەنی زمان١٢٠٠٢سەعەد محەمەدرێنامە بۆ فێ  

 سێیەم)هێندێ بابەن  زمانەوانن و وێژەنی ٤/٤٠٠
ی

ن موحەمەد عەزیز(بەرگ زمان١٢٠١٩حوسێ  

ووی زمان کنەکردن بەناو کات و شوێندا٥/٤٠٠ ی زمان١نوری کەریمتوورە یانسۆنمێ  

ڕنوام چۆمسگ٦/٤٠٠ زمان١٢٠١٧کۆمەڵێک وەرگێ  

زمان١٢٠١٥خەرسەو مەحموودزەکەریا ئۆزۆنتاوانن سیبەوەییه١/٤١٠

بوون١/٤٣٠ زمان١٢٠١١رسوە خۆش پەیامعەیل ئەکبەر مەجيدیزمانن ئەڵمانن  شێوازی فێ  

ن صابر صالحئینسايکلۆپيدیای گشت ١/٤٩٠ ئینسایکلۆپیدیا١٢٠٠٥یاسێ 

فەرهەنگ ١١٣٩٤هەژارفاریس- هەنبانە بۆرينە فرهنگ کردی ٢/٤٩٠

 فواد٣/٤٩٠
ی

فەرهەنگ ١٢٠٠٥فواد رەشيد بەکرفەرهەنگ

ی ٤/٤٩٠ ن  ئازادی ئينگلێ 
ی

فەرهەنگ ١٢٠١٢حەمە رەشيد قەرەداخنکوردی- فەرهەنگ

 راگەیاندن٥/٤٩٠
ی

فەرهەنگ ١٢٠٠٤جەمال عەبدولفەرهەنگ

 ئەندازیاری٦/٤٩٠
ی

فەرهەنگ ١٢٠١٤پەری سابێ  ئەحمەدپەیایم رەنج فەرهەنگ

 شانۆ٧/٤٩٠
ی

ن قادر بەرزنجیفەرهەنگ فەرهەنگ ١٢٠٠٨یاسێ 

 ستی کوردی ٨/٤٩٠
ی

ی- فەرهەنگ ن فەرهەنگ ١٢٠٠٥ئیسماعيل سەالم ئەسعەدئینگلێ 

 شەن عەرەنی ٩/٤٩٠
ی

نکوردی- فەرهەنگ فەرهەنگ ١٢٠٠٧ئەحمەد حەمە ئەمێ 

 سێیەم١٠/٤٩٠
ی

فەرهەنگ ١٢٠١٧مەسعود عەبدولخالقمەوسوعەی جودی بەرگ

فەرهەنگ ٢٢٠١٩عزەدين مستەفا رەسوڵگوڵوەچتن زمانن کوردی١١/٤٩٠

فەرهەنگ ١٢٠٠٧نەریمان عەبدوڵڵی خۆشناوبکەر نادیار١٢/٤٩٠

بوونن زمانن تورگ١٣/٤٩٠ ين رێگا بۆ فێ   زمان١٢٠١٠بسام محمد عيشزمانن تورگ ئاسانێ 
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زمان١٢٠١٤رەفيق سابێ بەستاندارکردنن زمان و ئەلفوبت   کوردی١٤/٤٩٠

 زاراوەکانن ئەدەب و زانستە مرۆڤایەتییەکان١٥/٤٩٠
ی

فەرهەنگ ١٢٠١٥نەوزاد ئەحمەد ئەسوەدفەرهەنگ

ن حوسێتنسەمێ  ئۆکاشاسەرەتایەگ زۆر کورت بەرەو فەلسەفەی زانست١/٥٠٠ زانست ١٢٠١٨حوسێ  

اهيمجیهانێک لە ئەگەرییەکان سەرەتایەک بۆ زانست  ئەگەرییەکان١/٥١٠ زانست ١٢٠١٨گۆران ئيێی

اهيمگەردون کات و پەیدابوونن ژیان١/٥٢٠ زانست ١٢٠١٥گۆران ئيێی

مە کورتەکان بۆ پرسیارە گەورەکان٢/٥٢٠ ن حوسێتنستيڤن هۆو کينگوەڵی زانست ٢٢٠١٩حوسێ  

ن حوسێتنستيڤن هۆو کينگگەردون لە توێکڵە گوێزێکدا٣/٥٢٠ زانست ١٢٠١٦حوسێ  

ووی کات٤/٥٢٠ ی ن حوسێتنستيڤن هۆو کينگکورتيلەیەک لە مێ   زانست ١٢٠١٦حوسێ  

ن حوسێتنستيڤن هۆو کينگدیزایتن مەزن٥/٥٢٠ زانست ١٢٠٢٠حوسێ  

ووی رسوشتت  دیاردە سوپەر رسوشتییەکان٦/٥٢٠ ی زانست ١٢٠٠٢ئارام قەرەداخنلیاڵ واتسۆنسوپەر رسوشت مێ  

ن حوسێتنئاسمان و رێسمان١/٥٣٠ زانست ١٢٠١٥حوسێ  

يا٢/٥٣٠ ن ۆدەنی گەورەترين نهێتن فێ  ن حوسێتنئامێ  ئەسلگێ  زانست ١٢٠١٥حوسێ  

یا چاوپێکەوتنەکان و گفتوگۆکان٣/٥٣٠ ن گئەوديوی فێ  ن حوسێتنوێنەر هايزەنبێ   زانست ١٢٠١٥حوسێ  

اهيمفرانک کلۆزپێناسەیەگ زۆر کورت بۆ هيچ٤/٥٣٠ زانست ١٢٠١٥گۆران ئيێی

ن حوسێتنجانجۆ مەکفادينژیان لە لێوارەکان بەرەبەیانن زيندەنایس کوانتەیم٥/٥٣٠ زانست ١٢٠١٩حوسێ  

یاييەکانن خانەیەگ زيندو٦/٥٣٠ ن ودینگێ  ژیان چييە؟ الیەنە فێ  اوين رسی ن حوسێتنئێ   زانست ١٢٠١٧حوسێ  

ن حوسێتنجۆرج گامۆڤناکۆتا... یەک، دوو، یس ٧/٥٣٠ زانست ١٢٠١٨حوسێ  

یای کوانتەم وەهم یان هەقيقەت؟٨/٥٣٠ ن ن حوسێتنئالستەر رایفێ  زانست ١٢٠١٧حوسێ  

وانيتن کالسيگ و نوێ٩/٥٣٠ ڕ  
ی کێشکردن تێ  ن ن حوسێتنجۆرج گامۆڤهێ   زانست ١٢٠١٧حوسێ  

ن حوسێتنلۆرانس کراوسئێمە لە کوێوە هاتووين١٠/٥٣٠ زانست ١٢٠٢١حوسێ  

یای هەژاند١١/٥٣٠ ن ن حوسێتنجۆرج گامۆڤئەو یس ساڵەی فێ  زانست ١٢٠٢٠حوسێ  

ت هازن و جەيمز تريفيلزانست  رۆژ بە زمانن سادە١٢/٥٣٠ ن حوسێتنرۆبێ   زانست ١٢٠١٩حوسێ  
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نمۆنادنایس١٣/٥٣٠ زانست ٢٢٠١٩کارزان عەزیزالیبێن

زانست ١٢٠١٩خالید محەمەد عومەرگەشت  کیمیاگەر١/٥٤٠

نبنەما زانستییەکانن ئاوو هەوای پراکتیگ١/٥٥٠ ن محمد امێ  زانست ١٢٠١٦هاوڕێ یاسێ 

بریوشکەساڵی٢/٥٥٠ ن و ريچارد ئەپيلێ  ن زانست ١٢٠٠٩نجمالدین صديق هەوراماننلوئێ 

اقدا٣/٥٥٠ زانست ١٢٠٠٦سلێمان عەبدوڵڵی ئیسماعیلتایبەتمەندییەکانن باران لە هەرێم کوردستانن عێ  

اهيمئێستای ئڤلوشن گۆڕانن مرۆڤ گۆڕیتن هەموو ژیانن سەر زەوی١/٥٧٠ زانست ١٢٠١٦گۆران ئيێی

ن حوسێتنفرانک رۆدزرێگەیەگ زێڕين بەرەو زانست  پەرەسەندن٢/٥٧٠ زانست ١٢٠١٧حوسێ  

ۆي، مەمک و پرۆستات١/٦١٠ پەنجەی گەدە ريخۆڵەنی تێ  ن ئاوەبنەماکانن شێ   پزیشگ و تەندروست ٢٢٠١٨حەسەن شەتەوی، کامەران ئەمێ 

م لەسەر سێکس٢/٦١٠ پزیشگ و تەندروست ١٢٠٠٨ئەکرەم قەرەداخنپرسیارو وەڵی

پزیشگ و تەندروست ١١٩٨٤شاکێ  فەتاحسکۆتسن کالرک. ف. جباش بخۆو خۆش بژی٣/٦١٠

پزیشگ و تەندروست ١٢٠٠٩محەمەد جیایۆگا مەشق  ژیان بنەماکانن یۆگای نوێ بۆ پاراستتن تەندروست  و لەش ساغیمان٤/٦١٠

پزیشگ و تەندروست ١٢٠١٧عادل محەمەد سەعیدبرزۆ قادریخۆرایک رسوشت  و تەندروست  لەسەر بنەمای ئایورڤێدا٥/٦١٠

نیۆگا دارشان٦/٦١٠ پزیشگ و تەندروست ١٢٠١٧هاوبێ  کامەران حەمە ئەمێ 

پزیشگ و تەندروست ١٢٠١٢عومەر محەمەد زەڵمئۆشۆلێهاتونی و کارامەبوون٧/٦١٠

ۆزەوە بۆ دونیانی١/٧٠٠ هونەری١٢٠١٩بەختیار گمۆفريتيۆف شۆنهونەر لە پێ 

هونەری١٢٠١٩سەنگەر قوبادهونەرو هونەرەکانن هونەر٢/٧٠٠

اڵدین ئەی جۆنسۆنهونەری رێنیسانس پێشەکییەگ زۆر کورت٣/٧٠٠ هونەری١٢٠٢١پەروین بێهراوشجێ 

وی هونەری شێوەکاری١/٧٣٠ ی هونەری١٢٠١٧هەڵگورد ئەحمەدسوزی هۆچمێ  

هونەری١٢٠٢١حەمە هاشمڤانکوخ٢/٧٣٠

ووی موزيگ هەورامانن١/٧٨٠ ی هونەری١٢٠١٠دارا محەمەد عوسمانمێ  

نلە ناو موزيگ کورديدا سەمبۆلۆژی موزيک بنەچەکانن مەقام٢/٧٨٠ هونەری٢٢٠١٨بەرزان یاسێ 

اهیمتیۆری مۆسیقا٣/٧٨٠ هونەری١٢٠٠٣دلێ   ئیێی
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 یەکەم١/٧٩٠
ی

هونەری١٢٠١٩کارزان کاردۆزیسەد ساڵ سينەما سەد دەرهینەر بەرگ

 دووەم٢/٧٩٠
ی

هونەری١٢٠١٩کارزان کاردۆزیسەد ساڵ سينەما سەد دەرهینەر بەرگ

 سێیەم٣/٧٩٠
ی

هونەری٢٢٠١٩کارزان کاردۆزیسەد ساڵ سينەما سەد دەرهینەر بەرگ

 چوارەم٤/٧٩٠
ی

هونەری٢٢٠١٩کارزان کاردۆزیسەد ساڵ سينەما سەد دەرهینەر بەرگ

هونەری١٢٠٢٠تەها کەريمسينەماتيک٥/٧٩٠

هونەری١٢٠١٨کارزان کاردۆزییەڵماز گیۆنەی٦/٧٩٠

هونەری١٢٠٠٩ئەحمەد ساالرکوریس و بەها درامييەکان٧/٧٩٠

 یەکەم٨/٧٩٠
ی

ن ستانسالفسگکارکردنن ئەکتەر لەسەرخۆی لە میانەی بەرجەستەکردندا بەرگ نکۆنستانتێ  ەو حسێ   هونەری١٢٠١٥پێشی

 دووەم٩/٧٩٠
ی

ن ستانسالفسگکارکردنن ئەکتەر لەسەرخۆی لە میانەی بەرجەستەکردندا بەرگ نکۆنستانتێ  ەو حسێ   هونەری١٢٠١٨پێشی

هونەری١٢٠٢٠دارۆ ئەزيزسکرینپلەی١٠/٧٩٠

هونەری١٢٠٢٠نەوزاد جەمالسینەماو فەلسەفە سەرەتایەک لە فەلسەفەی فێلم١١/٧٩٠

ن کۆنفرانش وەرزش و الوان١٢/٧٩٠ هونەری١٢٠٠٧سەرتیپ فەریق حەسەنیەکەمێ 

وەرزیسی١٢٠٠٨راگەیاندن. گ. ب٢٠٠٧ -٢٠٠٦کارو چاالکییەکانن وەزارەن  وەرزش و الوان ١٣/٧٩٠

نوانە سینەماییەکانن عەباس کیا رۆستەیم١٤/٧٩٠ هونەری١٢٠٢١حەمە قادرپۆل کرۆنێ 

ن ڤاڵهونەری نووسیتن سیناریۆ١٥/٧٩٠ اودەیلیوجێ  هونەری١٢٠٢٠خەرسەو مەحموود مێ 

یتنبەرهەمهێنانن کورتە فیلمێک١٦/٧٩٠ تۆ مۆلیێ  هونەری١٢٠٢٠جەبار سابێ رۆبێ  

ییەکانن سەبارەت بە سینەما١٧/٧٩٠ ی هونەری١٢٠٢١ئاشت  کۆچەریمەحمود رەزا سانت عەباس کیاڕۆستەیم و وانە بێ  

ئەدەنی١٢٠١٦سەیوان محەمەدخۆرخن  لويس بۆرخيسئەم هونەری شيعرە١/٨٠٠

وی رەخنەسازی٢/٨٠٠ ی ئەدەنی١٢٠١٥کامل حەسەن بەسێ مێ  

ئەدەنی١٢٠١١محەمەد تاتاننبەسام قطوسدەروازەیەک بۆ میتۆدەکانن رەخنەی هاوچەرخ٣/٨٠٠

باڵرێبازە ئەدەبییەکان٤/٨٠٠ ئەدەنی١٢٠٢١فەرهاد پێ 

گ و هیێ تتۆری ئەدەنی و شێوازنایس٥/٨٠٠ ئەدەنی١٢٠١٨ئەنوەر قادر محەمەدپێتەر هاڵبێ  
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اهیم مەحمود خەلیلرەخنەی ئەدەنی نوێ لە الساییکردنەوە بۆ هەڵوەشاندنەوەگەرانی٦/٨٠٠ ئەدەنی١٢٠١٧محەمەد تاتاننئیێی

ن و سەنگەر نازمئەدەنی جیهانن٧/٨٠٠ ئەدەنی١٢٠٢٠هیمداد حوسێ  

ن خدرلۆژیگ رەخنەگرتن بەرەو دیالۆگێگ رەخنەنی٨/٨٠٠ ئەدەنی١٢٠٢١غەمگێ 

انەوە٩/٨٠٠ ڕ  
انەوەنایس دەروازەیەک بۆ تیۆرییەکانن گێ  ڕ  

انەوە نایس١٢٠٢١حەمە مەنتکگێ  ڕ  
گێ 

انەوەنایس١٠/٨٠٠ ڕ  
انەوە نایس١٢٠١٨هاشم ئەحمەد زادەگێ  ڕ  

گێ 

ئەدەنی١٢٠٢٠مستەفا غەفورژان پۆڵ سارتەرئەدەب چییە١١/٨٠٠

ئەدەنی١٢٠١٩هاشم ئەحمەد زادەدەیڤد الجهونەری داستان١٢/٨٠٠

باڵحەیوانات١٣/٨٠٠ ئەدەنی١٢٠٢١فەرهاد پێ 

ئەدەنی١١٩٩٨نەوزاد عەیل ئەحمەدمنداڵ و ئەدەب١٤/٨٠٠

ن قادر بەرزنجیئەناتۆیل ڤاسيليڤتش لۆناچارسگلە ئێوارەيەکدا١/٨٠٨ ئەدەنی١٢٠٠٨یاسێ 

ئەدەنی٢٢٠١٢تاهێ  عوسمانلەبارەی شیعرەوە١/٨٠٩                   

ن پایندەتێۆری ڕۆمان ٢/٨٠٩                    ئەدەنی١٢٠٠٣محەمەد کەریمحسێ 

ئەدەنی١٢٠١٠جەالل دەباغئیبتیسام نەعیم ئەلڕۆیمشەو کوتەکان١/٨١٠                    

ئەدەنی١٢٠١٩تەیب جەبارعەبدولعەزیم فنجانمشتێک پەپولە٢/٨١٠                    

ییەکان ٣/٨١٠ ن ئەدەنی١٢٠٢١ئازاد بەرزنجیجوبران خەلیل جوبران(١)جوبران خەلیل جوبران کۆی کارە عەرەنی و ئینگلێ 

ییەکان ٤/٨١٠ ن ئەدەنی١٢٠٢١ئازاد بەرزنجیجوبران خەلیل جوبران(٢)جوبران خەلیل جوبران کۆی کارە عەرەنی و ئینگلێ 

ییەکان ٥/٨١٠ ن ئەدەنی١٢٠٢١ئازاد بەرزنجیجوبران خەلیل جوبران(٣)جوبران خەلیل جوبران کۆی کارە عەرەنی و ئینگلێ 

ییەکان ٦/٨١٠ ن ئەدەنی١٢٠٢١ئازاد بەرزنجیجوبران خەلیل جوبران(٤)جوبران خەلیل جوبران کۆی کارە عەرەنی و ئینگلێ 

ییەکان ٧/٨١٠ ن ئەدەنی١٢٠٢١ئازاد بەرزنجیجوبران خەلیل جوبران(٥)جوبران خەلیل جوبران کۆی کارە عەرەنی و ئینگلێ 

ییەکان ٨/٨١٠ ن ئەدەنی١٢٠٢١ئازاد بەرزنجیجوبران خەلیل جوبران(٦)جوبران خەلیل جوبران کۆی کارە عەرەنی و ئینگلێ 

ئەدەنی١٢٠١٩بەرزان محەمەدنەجیب مەحفوزشەوانن هەزارو یەک شەوە٩/٨١٠

 یەکەم)هەزارو یەک شەوە ١٠/٨١٠
ی

ئەدەنی١٢٠٠٧جەوهەر مەحمود داراغا(بەرگ
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 دووەم)هەزارو یەک شەوە ١١/٨١٠
ی

ئەدەنی١٢٠٠٧جەوهەر مەحمود داراغا(بەرگ

 سێیەم)هەزارو یەک شەوە ١٢/٨١٠
ی

ئەدەنی١٢٠٠٧جەوهەر مەحمود داراغا(بەرگ

 چوارەم)هەزارو یەک شەوە ١٣/٨١٠
ی

ئەدەنی١٢٠٠٧جەوهەر مەحمود داراغا(بەرگ

 پێنجەم)هەزارو یەک شەوە ١٤/٨١٠
ی

ئەدەنی١٢٠٠٧جەوهەر مەحمود داراغا(بەرگ

 شەشەم)هەزارو یەک شەوە ١٥/٨١٠
ی

ئەدەنی١٢٠٠٧جەوهەر مەحمود داراغا(بەرگ

 حەوتەم)هەزارو یەک شەوە ١٦/٨١٠
ی

ئەدەنی١٢٠٠٧جەوهەر مەحمود داراغا(بەرگ

 هەشتەم)هەزارو یەک شەوە ١٧/٨١٠
ی

ئەدەنی١٢٠٠٧جەوهەر مەحمود داراغا(بەرگ

ئەدەنی١٢٠٢١حەمە کەریم عارفنەجیب مەحفوزدەنگدانەوەی ژیانم١٨/٨١٠

ئەدەنی١٢٠١٩حەمە کەریم عارفنەجیب مەحفوزلەبەردەم عەرشا١٩/٨١٠

ئەدەنی١٢٠٢١بەکر دەرويشنەجیب مەحفوزدزو سەگەکان٢٠/٨١٠

ئەدەنی١٢٠٢١غەفور ساڵح عەبدوڵڵیتاهێ  بن چەلونشەوی قەدەر٢١/٨١٠

ن١/٨٢٠                    ئەدەنی١٢٠٠٧ئازاد بەرزنجیجۆزیف ئۆکۆنۆرسازی ئاسنێ 

وان محمودیۆستاین گاردەرنهێنت  کریسمس٢/٨٢٠                    ئەدەنی١٢٠١٥سێ 

فان مەردانلویس ماود مۆنتگۆمەریئانن گرین گەیبڵس٣/٨٢٠                    ئەدەنی/                ١ڕۆزا عێ 

ەوە بۆ ژوری گاز٤/٨٢٠ ئەدەنی١٢٠٢١سەیوان محەمەدتاديۆژ بۆرۆڤسگخانمان و بەڕێزان... لێ  

ئەدەنی١٢٠١٥بەهرۆز حەسەنیۆستاین گاردەرکچەی پرتەقاڵ١/٨٣٠

ئەدەنی١٢٠١٥خەبات عارفویلهێلم ڕایشگوێ بگرە ، پیاوی بچووک٢/٨٣٠                   

ئەدەنی١٢٠١٨هیوا قادرسڤێتالنا ئەلێکسیڤیچجەنگ هیچ ڕوخسارێگ ژنانەی نییە٣/٨٣٠                   

ئەدەنی٢٢٠٠٦ئەحمەد ساالریۆژین یۆنسکۆکورسییەکان١/٨٤٠                  

 یەکەم دۆزەخ١/٨٥٠                  
ی

یکۆمیدیا بەرگ ئەدەنی١٢٠١٥عەزیز گەردیدانت  ئەلیگیێ  

 دووەم بەرزەک٢/٨٥٠
ی

یکۆمیدیا بەرگ ئەدەنی١٢٠١٥عەزیز گەردیدانت  ئەلیگیێ  

 سێەم بەهەشت٣/٨٥٠
ی

یکۆمیدیا بەرگ ئەدەنی١٢٠١٥عەزیز گەردیدانت  ئەلیگیێ  
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ۆسئیلیادە١/٨٨٠ ئەدەنی١٢٠٢٠حەمە کەریم عارفهۆمێ 

ۆسئۆدێسە٢/٨٨٠ ئەدەنی١٢٠٢٠حەمە کەریم عارفهۆمێ 

ئەدەنی١٢٠٠٨حەمەعەیل سۆفندیوانن ئەیلول١/٨٩٠                 

ئەدەنی١٢٠٠٨ئەحمەدی مەالکۆی شیعرەکانن ئەحمەدی مەال٢/٨٩٠                 

ئەدەنی١٢٠٠٨هەژارعومەر خەییامچوارینەکانن خەیام٣/٨٩٠                   

ئەدەنی١٢٠١٦کەریم دەشت تاریک بەقەد درەوشانەوە تاریک٤/٨٩٠                  

ووی ئەدەنی کوردی٥/٨٩٠                    ی ەدین مستەفا رەسووڵمێ   ن ئەدەنی١٢٠١١عێ 

ئەدەنی١٢٠٠٣کازم کۆنیهەندەران و هەواری من٦/٨٩٠                    

ئەدەنی١١٩٩٠ئومێد ئاشنا وهیێ مەال عبدەللا توتنجیدیوانن موفت  پێنجویتن٧/٨٩٠                    

ئەدەنی١٢٠٠٧(سەفوەت)مەال مستەفا شێخ عەبدولقادر گەیالنن(مج  )دیوانن موخ ٨/٨٩٠                   

ئەدەنی١٢٠٠١تاریق فەف   عەبدوڵڵینی  ناونیشان٩/٨٩٠                  

ئەدەنی١٢٠٠٠کازم کۆنیتەریم تیشک١٠/٨٩٠               

ئەدەنی١٢٠١٣عبدالحمید حسیتننالت  لەڕوانگەی سەپان کوردی یەوە١١/٨٩٠                 

ئەدەنی١١٩٩٩ئومێد کاکە ڕەششێخ ڕەزای تاڵەبانندیوانن شێخ ڕەزای تاڵەبانن١٢/٨٩٠                   

ئەدەنی١٢٠٠٧نیعمەت عەبدوڵڵیشۆڕیسی مەستان  ١٣/٨٩٠                 

ئەدەنی٢٢٠١٩تەیب جەبارتاریگ ستی بوو....سەردەمانن  ١٤/٨٩٠                 

ئەدەنی١٢٠١٢(ئومێد)موئەیەد عەیلزایەڵەی ناخن زامەکان١٥/٨٩٠                

ئەدەنی١٢٠١١تەیب جەبارئەو شیعرانەی ئاوڕ بۆ پێشەوە دەدەن١٦/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠٠٣عومەر عەبدولکەریمسەمای رسوشت١٧/٨٩٠

کۆ بێکەسرەنگدان١٨/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠٠١شێ  

 جاف١٩/٨٩٠
ی

 جافدیوانن تاهێ  بەگ
ی

ئەدەنی١٢٧١١کۆکردنەوەی حەسەن گۆرانتاهێ  بەگ

٢٠/٨٩٠ 
ی

ئەدەنی١٢٠١٢کەریم دەشت ١دیوانن کەریم دەشت  کۆ شیعر بەرگ
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ئەدەنی١٢٠١٨دالوەر قەرەداغننازم حیکمەتئاسمان دەڵت   دەستەکانن تویە٢١/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠١٨دالوەر قەرەداغننازم حیکمەتبەعەزرەتەوە چاوەکانت ماچ دەکەم٢٢/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠١٨دالوەر قەرەداغننازم حیکمەتشەوێک کە بەفر تائەژنۆ  باریبوو٢٣/٨٩٠

ن٢٤/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠٠٤کازم کۆنیگەشت  دڵی

ئەدەنی١٢٠١٢ڕەنج سەنگاویشارێگ تر٢٥/٨٩٠

٢٦/٨٩٠ 
ی

ئەدەنی١٢٠١٢کەریم دەشت ٣دیوانن کەریم دەشت  کۆ شیعر بەرگ

ئەدەنی١٢٠٠٧تاڤگە قەرەداغنماخی ئادەم٢٧/٨٩٠

ئەدەنی١١٩٨٩عبدالخالق سەرساملەلێواری گەردووندا٢٨/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠١٢پەری شێخ ساڵحخودا چۆن لێم خۆش دەبێت٢٩/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠١٢هەندرێنچیاکانن من٣٠/٨٩٠

ئەدەنی١٢٧١٢مەال عەبدولکەریم مودەریسدیوانن مەولەوی٣١/٨٩٠

ەدین مستەفا رەسووڵ١٧٠٧ - ١٦٥٠ئەحمەدی خانن ٣٢/٨٩٠ ن ئەدەنی١٢٠١٤عێ 

ئەدەنی١٢٠١٦حاخی باف  بەنگینەدیوانن بەنگینە٣٣/٨٩٠

ئەدەنی/                        ١گۆران عومەرچەپکە گوڵی چوار وەرزەکە٣٤/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠٢٠عەبدولواحيد ئيدريس شەريفهەناسە لەناو ئاگر٣٥/٨٩٠

 وەنەوشە٣٦/٨٩٠
ی

ن قادر بەرزنجیمەرگ ئەدەنی٢٢٠١٢یاسێ 

ئەدەنی١١٩٩٩تەها عەزيزپەڕينەوە٣٧/٨٩٠

ئەدەنی١بەختیار عەیلوەک باڵندەی ناو جەنگەڵە ترسناکەکان٣٨/٨٩٠

ۆکەکانن رەوف بێگەرد٣٩/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠٠٦رەوف بێگەردکۆی چێ 

ئەدەنی٢٢٠١٦نەجمەدين فەف   عەبدوڵیجوانن مەحاڵ٤٠/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠١٥دالوەر قەرەداغنجویل ئوتسوکائێمە زەریامان بەزاند٤١/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠١٢عەبدولواحيد ساڵح تەهاونبوون٤٢/٨٩٠
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ئەدەنی١١٩٩٨سەالم سەعيد مەولودئەم نغرۆبونن تەمەنە بە کوێ دەگات٤٣/٨٩٠

ئەدەنی٢٢٠١٦عەبدوڵی تاهێ  بەرزنجیئەندازەی وشەو وێنە٤٤/٨٩٠

ەت یەکپارچە٤٥/٨٩٠ ن ن عەزيزچەردەيەک لە قسە خۆشەکانن عێ  ئەدەنی١٢٠١٢فەهم ئەمێ 

ت ٤٦/٨٩٠ خ شێخ شەرەف(رۆمان)بەيت  یارو وڵی ئەدەنی١٢٠٠٧سەڵی

ئەدەنی١٢٠٠٥تاڤگە فاتيح قەرەداخن(شيعر)سەما ٤٧/٨٩٠

ەدين مستەفا رەسوڵشانۆگەری کوردستان٤٨/٨٩٠ ن ئەدەنی١٢٠٠٨عێ 

ەيەگ تر٤٩/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠٠٨قاسم محەمەدشانۆنامەی بەرەو ئەستێ  

ئەدەنی١١٩٩٨(ژوان)نەجيبە ئەحمەد پەپولەکانن مەرگ٥٠/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠١٠محەمەد کەريممن هەميشە نیگەرانم٥١/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠٠٦ئازيز عەبدوڵیزنيدان لە پەنجەرەکەمەوە٥٢/٨٩٠

ئەدەنی٢٢٠١٩تەيب جەبارگەڕان بەدوای ئيقاغ شەودا٥٣/٨٩٠

ن بەفرينئەو رۆژەی من ئەمرم٥٤/٨٩٠ ئەدەنی٢٢٠١٧حسێ 

ئەدەنی١٢٠٠٣خالد دلێ  دۆست و دژوار... هێمن و هەژار٥٥/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠٢١رێبوار سيوەيیلکتێتی گۆران٥٦/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠٠٧تەيب قادرکتێتی لەگیای ئاوەدانن٥٧/٨٩٠

ۆک)شوان ٥٨/٨٩٠ ئەدەنی١١٩٨٤عەبدوڵی عەزيز خالد(چێ 

ۆک)رۆژگارە خەماويەکان ٥٩/٨٩٠ ئەدەنی١١٩٩٩ئەحمەد سەالم(کورتە چێ 

ئەدەنی١٢٠٠٥جەمال مۆرديتن(شيعر)خورپەی رۆح ٦٠/٨٩٠

ۆک)تاراوگە گوڵە ژاکاوەکانن بەهەشت ٦١/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠٠٥(فازيل کەريم ئەحمەد)مامۆستا جەعفەر (کورتە چێ 

ڵەی پاش مەرگ ٦٢/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠٠٩کەمال ئەسعەد چەرمەگا(شيعر)گوڵی

مە شيعری کوردی٦٣/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠٠٥عەبدوڵی خدر مەولودشيعرو وەڵی

 دووەم٦٤/٨٩٠
ی

ئەدەنی١٢٠١٢کەريم دەشت ديوانن کەريم دەشت  کۆ شيعر بەرگ
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ۆک)سۆفیا لۆرێن بە هەوێداری ٦٥/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٢عەباس عەبدوڵی یوسف(چێ 

ئەدەنی١٢٠٠١پێشیتنچەپگ  لە هۆنراوەکانن پێشيتن عومەری سەلەفن٦٦/٨٩٠

ئەدەنی١١٩٩٨مەسعود محەمەددەستەودامانن نایل٦٧/٨٩٠

ەرفڕێنەکانن شەو٦٨/٨٩٠ ن ئەدەنی٢٢٠١٢حەمە فەريق حەسەنمێ  

ئەدەنی٢٢٠١٩مەريوان قەفتانئەخۆل لە نێوان ئەدەب و هونەردا٦٩/٨٩٠

وی ئەدەنی کوردی٧٠/٨٩٠ ی ەدين مستەفا رەسوڵمێ   ن ئەدەنی١٢٠١٢عێ 

ئەدەنی٢٢٠١٢بەیان سەلمان(رۆمان)نەوەکانن مادانی ٧١/٨٩٠

ن مەنگوڕی(شيعر)دەستوری ژیان ٧٢/٨٩٠ زا محەمەد ئەمێ  ئەدەنی٢٢٠٠٩(مێ 

ئەدەنی١٢٠١٢بەیان سەلمان(رۆمان)بەسەرهاتەکانن خەزنە مەملووک ٧٣/٨٩٠

ئەدەنی١١٩٩٨وریا جاف(رۆمان)حەزێگ ناکام ٧٤/٨٩٠

ين گۆرانن شانۆی ساالر ٧٥/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠٠٦ئەحمەد ساالر(شانۆنی)خۆشێ 

ئەدەنی١٢٠٠٧ئيسماعيل محەمەد(شيعر)بەخۆشەويست  تۆوە ئەمرم ٧٦/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠١٥عەبدولکەريم هەڵەدنن(رۆمان)سەد مەتر ئاسمان ٧٧/٨٩٠

ە(شانۆنامە)گەمەی بوون بە سەگ ٧٨/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠٠٧کەمال رەوف هەنجێ 

ئەدەنی١١٩٩٨مەسعود محەمەدچەپکێک لە گوڵزاری نایل٧٩/٨٩٠

ۆگ رۆژنامەنویس)چاوەکانن تابان ٨٠/٨٩٠ ن قادر بەرزنجی(چێ  ئەدەنی١٢٠٠٧یاسێ 

نئەزمونن تەيب جەبار لە شيعرو رەخنەدا٨١/٨٩٠ ئەدەنی٢٢٠١٩دڵشاد جەالل محەمەد ئەمێ 

ازيگوڵستانن سەعدی٨٢/٨٩٠ ئەدەنی١١٣٩٠مەال مستەفا رەسوڵ سەفوەتشيخ مصلح الدين سعدي شێ 

ئەدەنی٧٢٠٢١دڵشاد مستەفا (شانۆ)سێبەری نيشتمانێگ تر٨٣/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠٠٦سەيدا شێخ زرارپۆل ئامێ (رۆمان)خواوەندی ئەلەموت هێالنەی هەڵۆ ٨٤/٨٩٠

 ماڵئاوانی ٨٥/٨٩٠
ی

ئەدەنی١٢٠٠٢رەوف بێگەردميالن کۆندێرا(رۆمان)ئاهەنگ

دکەمانچە ژەن٨٦/٨٩٠ ەمێ   دپێ  ەمێ   ئەدەنی١٢٠٠٧پێ 
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ۆک)ماڵێک لە ئاسمان ٨٧/٨٩٠ ی(چێ 
ئەدەنی١٢٠١٩دالوەر قەرەداغنگوڵی تەرەف 

ئەدەنی١٢٠١٥کاروان مەحموددۆستۆفسگیتيمساح٨٨/٨٩٠

ۆک)گردی جودابونەوە ٨٩/٨٩٠ ن ئیتماتۆف و یه تر(کورتە چێ  ئەدەنی٢٢٠٠٩بەدران ئەحمەد حەبيبچنگێ 

ئەدەنی١٢٠١٣ئازاد بەرزنجیعەتيق رەحيمی(رۆمان)نەفرەت لە دۆستۆیفسگ ٩٠/٨٩٠

ۆک)دزێگ راستگۆ ٩١/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٥کاروان مەحموددۆستۆفسگی(چێ 

ۆک)عەشق  شوان - زارا ٩٢/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠٠٧عەزيز گەردیمحەمەدی قازی(چێ 

ۆک)ژنێک بۆ شەش پياو ٩٣/٨٩٠ ن(چێ  ئەدەنی١٢٠٠٦سەباح ئيسماعيلعەزيز نەسێ 

ن گۆرگيۆکاتژمێ   بيست وپێنج٩٤/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١١سلێمان دڵسۆزکۆنستانتێ 

ئەدەنی١٢٠٠٥ئەحمەد تاقانەیونس ئەمرە(شيعر)یونس ئەمرە خۆشەویست  خاک و مرۆ ٩٥/٨٩٠

 تەلەفۆنەکە لێیدا ٩٦/٨٩٠
ی

ۆک)لە ناکاو زەنگ ئەدەنی١٢٠٢٠دانا فايەق(چێ 

ئەدەنی١٢٠٢٠دەوەن(شيعر)ملوانکەی پرتەقاڵ ٩٧/٨٩٠

ی(رۆمان)هایدی ٩٨/٨٩٠ حەدين بايەزيدییۆهانا شپێ   ئەدەنی٢٢٠١٧سەڵی

ئەدەنی١٢٠١٦سەردار حەسەن خاڵیئەليف شەفەق(رۆمان)چل رێساکەی عەشق ٩٩/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠٢٠عەبدوڵی ئاگرينئاسۆيەگ گەش لە ئەدەنی مەرگدا١٠٠/٨٩٠

ی١٠١/٨٩٠ خنتێکست  شانۆنی ئەدەنی١٢٠١٥ئەحمەد محەمەد ئابڵی

ئەدەنی١٢٠١٢سەمەد ئەحمەدگەڕانەوەی تارماييەکەی ژەنەراڵ١٠٢/٨٩٠

ئەدەنی٢١٩٨٨هەمزە عەیل و یه تردەرزی ئاژنن خەمەکان١٠٣/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠٠٦ئیدریس عەبدوڵڵیزەرغام فازڵگەنجینە١٠٤/٨٩٠

ن قادر بەرزنجیشانۆی کوردی١٠٥/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠٠٧یاسێ 

ن قادر بەرزنجیچەند باسێگ شانۆنی١٠٦/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠٠٨یاسێ 

ن قادر بەرزنجیچەند باسێک دەربارەی شانۆی کوردی١٠٧/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠٠٥یاسێ 

ئەدەنی١٢٠٠٧تیتی شانۆی ساالرچەپکێک دەف  شانۆنی١٠٨/٨٩٠
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ن(رۆمان)کەمانچە رەشەکە ١٠٩/٨٩٠ مێ  ئەدەنی١٢٠٢٠ئازاد بەرزنجیماکسێنس فێ  

ئەدەنی١٢٠١٨سەالحەدين بايەزيدیئانا گاڤاڵدا(رۆمان)خۆشم دەويست ١١٠/٨٩٠

ۆک)شتێک لەم دەوروبەرە ١١١/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٧بەڕۆژ ئاکرەنی(چێ 

ئەدەنی١٢٠١٦سەالحەدين بايەزيدیرۆمەن گاری(رۆمان)ژیان لەگەڵ چەترەکەمدا ١١٢/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠١٨سەالحەدين بايەزيدییاشار کەمال(رۆمان)سوڵتانە فيلەکان ١١٣/٨٩٠

ن مامۆستا ١١٤/٨٩٠ ن ئیتماتۆف(رۆمان)یەکەمێ  ئەدەنی١٢٠١٩فايەق سەعيدجەنگێ 

ۆک)ئيێ  قيتارەکان ناگەن ١١٥/٨٩٠ وان کەريم(چێ  ئەدەنی١٢٠١٦سێ 

ۆکێگ  تەواونەکراو ١١٦/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٦عەبدولغەنن کاکۆڤۆڵکەر براون(رۆمان)چێ 

تا مولەر(رۆمان)سەرهەڵگرتن ١١٧/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٥عەبدولغەنن کاکۆهێ  

تێک بۆ مردن ١١٨/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٥سەالحەدين بايەزيدیعەبدوڵی تايع(رۆمان)وڵی

ئەدەنی١٢٠١٦سەیوان محەمەدمواسێ  سکلێ (رۆمان)پڵينگەکانن کافکا ١١٩/٨٩٠

ە ١٢٠/٨٩٠ ەکان بژمێ   ئەدەنی٢٢٠١٦شلێ   رەشيدلويس لۆری(رۆمان)ئەستێ  

ۆک)دەمويست کەسێک لە شوێنێک چاوەڕوانم بێت ١٢١/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٨زریان مەحمودئانا گاڤاڵدا(چێ 

نن زوو ١٢٢/٨٩٠ يش بۆڵ(رۆمان)نانن ساڵی ئەدەنی١٢٠١٧عەبدولغەنن کاکۆهایێن

ن(رۆمان)هەنگەوان ١٢٣/٨٩٠ مێ  ئەدەنی١٢٠٢٠ئازاد بەرزنجیماکسێنس فێ  

ئەدەنی١٢٠١٦الزۆ ئازاد(شيعر)الزۆ ١٢٤/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠١٥پەری کەريم نیا(رۆمان)هەموو رێگاکان دەچنەوە قڕەجاڕ؟ ١٢٥/٨٩٠

ۆک)قاوەکان خراپ سەفەر دەکەن ١٢٦/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٥پەری کەريم نیا(چێ 

جينیا ڤۆلڤ دەترسێت ١٢٧/٨٩٠ ۆک)گ  لە من و ڤێ   ئەدەنی١٢٠١٥پەری کەريم نیا(کۆمەڵە چێ 

ن(رۆمان)بەفر ١٢٨/٨٩٠ مێ  ئەدەنی١٢٠٢٠ئازاد بەرزنجیماکسێنس فێ  

ئەدەنی١٢٠١٣ئەحمەدی مەالئیتالۆ کالڤينۆ(رۆمان)سوارچاکێگ نەبوو ١٢٩/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠٠٩سەرکەوت جەليلساموێل بێکێت(دەف  شانۆنی)لە چاوەڕوانن گۆدۆدا ١٣٠/٨٩٠
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ئەدەنی١٢٠١٢دالوەر قەرەداغنبوهوميل هراباڵ(رۆمان)تەنیاییەگ پڕ هەراوزەنا ١٣١/٨٩٠

ن ١٣٢/٨٩٠ ئەدەنی٣`١٢٠١کاروان عومەر کاکەسور(رۆمان)گازينۆی منداڵی

يش ماريا رێمارک(رۆمان)بەرەی رۆژاوا ئارامە ١٣٣/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٥کەريم پەڕەنگئێ  

ئەدەنی١٢٠١٦سەباح ئيسماعيلجان دۆست(رۆمان)رەنگەکانن رۆما ١٣٤/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠١٥باهۆزی مێ  داودکريست  براون(رۆمان)قاخی چەپم ١٣٥/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠١٥کاروان عومەر کاکەسور(رۆمان)ريبەنێگ سوور و ملپێچێگ رەش ١٣٦/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠١٤کاروان عومەر کاکەسور(رۆمان)ماڵی نانن ١٣٧/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠١٦حەمە قادرکنووت هامسۆن(رۆمان)برسێت  ١٣٨/٨٩٠

ن محەمەدچينوا ئەچێتی شتەکان لێک دەترازێن١٣٩/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٥یاسێ 

وانی ١٤٠/٨٩٠  ماڵی
ی

ئەدەنی١٢٠١٥رەووف بێگەردميالن کۆندێرا(رۆمان)ئاهەنگ

ئەدەنی١٢٠١٦رووناک شواننتەف  کاغەزخی(نۆڤلێت)منداڵە پێخاوسەکان ١٤١/٨٩٠

يش بۆڵ(رۆمان)کتێتی عەشق  جادونی ١٤٢/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٩جەبار سابێ هایێن

ئەدەنی١٢٠١٦هەژار عوسمانهان کانگ(رۆمان)رووەگ ١٤٣/٨٩٠

ئەدەنی٨`١٢٠١فەرهاد چۆماننزولفو ليڤانەیل(رۆمان)نائارایم ١٤٤/٨٩٠

ن١٤٥/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٥سەالحەدين بايەزيدیفيليپ کلۆودێلنەوەکەی ميسيۆلێ 

ە ١٤٦/٨٩٠ ی ئەدەنی١٢٠١٧فەرهاد چۆمانن(رۆمان)قێ 

دەکاتەوە ١٤٧/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٥عەبدوڵی تاهێ  بەرزنجیعەباس بەيزون(شيعر)هەر تەنها مانگ نييە لە ژێر درەختا بێ 

ن محەمەد(جۆزێف کۆنراد(رۆمان)دڵی تاريگ ١٤٨/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٥یاسێ 

ە نييە ١٤٩/٨٩٠ ۆک)هيچ کەس وەک تۆ یه ئێ   اندا جوالی(کۆمەڵە چێ  ئەدەنی١٢٠١٦هێشوو خشەویمێ 

ۆک)سەحەر ١٥٠/٨٩٠ تاش(چێ  ئەدەنی١٢٠١٨فەرهاد چۆماننسەالحەدين دەمێ 

وویان ١٥١/٨٩٠ ی اک بێشڤيس سینگەر(رۆمان)گێلەکانن چێلم و مێ   ن ئەدەنی١٢٠١٥عەزيز گەردیئێ 

ئەدەنی١٢٠١٦کەريم تاقانەماگدا ئیگێنس(رۆمان)خۆزگە بەردەکان دەیانتوانن بدوێن ١٥٢/٨٩٠
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ئەدەنی١٢٠١٥کەريم تاقانەمارگرێت دوراس(رۆمان)نەخۆیسی مەرگ ١٥٣/٨٩٠

ەف دەروێشيان(رۆمان)سلوویل ١٥٤/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٧عەزيز گەردیعەیل ئەرسی

ئەدەنی١٢٠١٥ژوان جەاللجەی دی سالنجەر(رۆمان)پاسەوانێک لە مەرزا ١٥٥/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠١٦سەالحەدين بايەزيدیقادر عەبدوڵی(رۆمان)سەفەری بوتڵە بەتاڵەکان ١٥٦/٨٩٠

ە ١٥٧/٨٩٠ ۆک)کێگ بەهەشت  داپێ  ئەدەنی١٢٠١٥محەمەد ئەحمەدجەبران خەليل جەبران(چێ 

؟ منم مارگرێت١٥٨/٨٩٠ ی
ئەدەنی١٢٠١٦هەژار عوسمانجودی بلوومخوایە تۆ لەون 

ئەدەنی١٢٠١٦باهۆزی مێ  داودسۆن یم هوانگ(رۆمان)ئەو مريشکەی خەونن بە فڕينەوە دەبيتن ١٥٩/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠٢١ئازاد بەرزنجییەحیا یەرسیتی(رۆمان)قەلەندەرو قەڵی ١٦٠/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠١٨فەرشيد شەريقنسادق هيدایەت(رۆمان)کوندوپەپوی کوێر ١٦١/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠١٩دالوەر قەرەداغنتيۆدۆر کاليفاتيدێس(رۆمان)بە فێنکانی لێوەکانن ١٦٢/٨٩٠

ان ١٦٣/٨٩٠ ۆگ کرمانجی)درەخت  چل ئسێ  ئەدەنی١٢٠١٩کەمال تاهێ  نژاد(کانيماڵ)کەليمولڵی تەوحودی (چێ 

ئەدەنی١١٣٨٦رسودە ناهید محمدی(شيعری هەورایم)پەژارە نەرگس ١٦٤/٨٩٠

ا بورواوئە(نامەی ئەدەنی)نامە ١٦٥/٨٩٠ ن ئەدەنی١٢٠١٦رەووف بێگەردگۆنتەر گراس و کیێن

ئەدەنی١١٩٨٩حجی جعفرحەيرانۆک ژ کەلەپوورێ کوردی١٦٦/٨٩٠

١٦٧/٨٩٠ 
ی

کۆ١چەند شارایەک لە بەرهەیم محەمەد نوری تۆفيق بەرگ ئەدەنی١٢٠١٢کرمانج محەمەد نوری و کارزان شێ  

١٦٨/٨٩٠ 
ی

کۆ٢چەند شارایەک لە بەرهەیم محەمەد نوری تۆفيق بەرگ ئەدەنی١٢٠١٢کرمانج محەمەد نوری و کارزان شێ  

 یەکەم١٦٩/٨٩٠
ی

کۆ بێکەس بەرگ کۆ بێکەسدیوانن شێ   ئەدەنی١٢٠٠٨شێ  

 دووەم١٧٠/٨٩٠
ی

کۆ بێکەس بەرگ کۆ بێکەسدیوانن شێ   ئەدەنی١٢٠٠٨شێ  

 سێيەم١٧١/٨٩٠
ی

کۆ بێکەس بەرگ کۆ بێکەسدیوانن شێ   ئەدەنی١٢٠٠٨شێ  

 چوارەم١٧٢/٨٩٠
ی

کۆ بێکەس بەرگ کۆ بێکەسدیوانن شێ   ئەدەنی١٢٠٠٨شێ  

 پێنجەم١٧٣/٨٩٠
ی

کۆ بێکەس بەرگ کۆ بێکەسدیوانن شێ   ئەدەنی١٢٠٠٨شێ  

 شەشەم١٧٤/٨٩٠
ی

کۆ بێکەس بەرگ کۆ بێکەسدیوانن شێ   ئەدەنی١٢٠٠٨شێ  
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 حەوتەم١٧٥/٨٩٠
ی

کۆ بێکەس بەرگ کۆ بێکەسدیوانن شێ   ئەدەنی١٢٠٠٨شێ  

 هەشتەم١٧٦/٨٩٠
ی

کۆ بێکەس بەرگ کۆ بێکەسدیوانن شێ   ئەدەنی١٢٠٠٨شێ  

 یەکەم ١٧٧/٨٩٠
ی

ئەدەنی١٢٠١٧حەمە کەريم عارفميخائيل شۆلۆخۆف(رۆمان) دۆنن ئارام بەرگ

 دووەم ١٧٨/٨٩٠
ی

ئەدەنی١٢٠١٧حەمە کەريم عارفميخائيل شۆلۆخۆف(رۆمان) دۆنن ئارام بەرگ

 سێيەم ١٧٩/٨٩٠
ی

ئەدەنی١٢٠١٧حەمە کەريم عارفميخائيل شۆلۆخۆف(رۆمان) دۆنن ئارام بەرگ

 چوارەم ١٨٠/٨٩٠
ی

ئەدەنی١٢٠١٧حەمە کەريم عارفميخائيل شۆلۆخۆف(رۆمان) دۆنن ئارام بەرگ

زاد حەسەن(نۆڤلێت)حەسارو سەگەکانن باوکم ١٨١/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٧شێ  

ۆک)پەپولەکانن ئێواران ١٨٢/٨٩٠ زاد حەسەن(کۆمەڵە چێ  ئەدەنی١٢٠١٧شێ  

ۆک)تەنیانی ١٨٣/٨٩٠ زاد حەسەن(کۆمەڵە چێ  ئەدەنی١٢٠١٧شێ  

زاد حەسەن(رۆمان)تەیم سەر خەرەند ١٨٤/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٧شێ  

ۆک)گەڕەگ داهۆڵەکان ١٨٥/٨٩٠ زاد حەسەن(کۆمەڵە چێ  ئەدەنی١٢٠١٧شێ  

زاد حەسەن(نۆڤلێت)خەونن جاڵجاڵۆکەکان و ژنێگ منگن ١٨٦/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٧شێ  

زاد حەسەن(رۆمان)ژنێک بەسەر منارەوە ١٨٧/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٧شێ  

زاد حەسەن(رۆمان)پێدەشت  کارمامزە کوژراوەکان ١٨٨/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٧شێ  

ۆک)گوڵی رەش ١٨٩/٨٩٠ زاد حەسەن(کۆمەڵە چێ  ئەدەنی١٢٠١٧شێ  

زاد حەسەن(رۆمان)دوا شەوی دابەزيتن عيسا ١٩٠/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٧شێ  

ئەدەنی١٢٠٢٠ئازاد بەرزنجیريچارد باخ(رۆمان)جۆناسانن نەورەس ١٩١/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠١٧پێشەوا فەتاحفرانس کافکا(رۆمان)مەسخ ١٩٢/٨٩٠

ۆکەکانن فەرماندە مارکۆس ١٩٣/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠٢٠کاوە قوڕەيشیرۆژئاوا لە چیا باس(رۆمان)چێ 

ن ئەحمەد عومەرئەلبێ   کامۆ(رۆمان)بێگانە ١٩٤/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٤موحسێ 

ۆک)مەنفاو مەملەکەت ١٩٥/٨٩٠ ن ئەحمەد عومەرئەلبێ   کامۆ(چێ  ئەدەنی١٢٠١٤موحسێ 

ئەدەنی١٢٠١٩کەريم تاقانەپێ   الگەرکڤيست(رۆمان)جەلالد ١٩٦/٨٩٠
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ئەدەنی١٢٠١٩عەتيق رەحيمی(رۆمان)بەردی سەبوری ١٩٧/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠١٧هەڵۆ فەريقکێنت هاروف(رۆمان)رۆخ ئێمە لەشەودا ١٩٨/٨٩٠

یام ١٩٩/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٨هەژار عوسمانتروومەن کەپۆن (کورتە رۆمان)مێ 

ئەدەنی١٢٠١٧ئاران موهەنديسگراهام گرین(رۆمان)پیاوی سێیەم ٢٠٠/٨٩٠

وان ٢٠١/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٧مەنسوور تەیفوری(رۆمان)ژیانەوە بە کان  سێ 

ن ئەحمەد عومەرئەلبێ   کامۆ(شانۆنامە)کاليگۆال ٢٠٢/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٦موحسێ 

انەوەی تەورات ٢٠٣/٨٩٠ ڕ  
ۆک)ئەیووب بە گێ  ئەدەنی١٢٠١٤حەمە قادرتەورات(چێ 

ئەدەنی١٢٠١٨سەالحەدين بايەزيدیئایک شيمازایک(رۆمان)تسووبایک ٢٠٤/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠١٨سەالحەدين بايەزيدیئایک شيمازایک(رۆمان)هامگووری ٢٠٥/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠١٨سەالحەدين بايەزيدیئایک شيمازایک(رۆمان)تسووبام ٢٠٦/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠١٨سەالحەدين بايەزيدیئایک شيمازایک(رۆمان)واسوورەناگووسا ٢٠٧/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠١٨سەالحەدين بايەزيدیئایک شيمازایک(رۆمان)هۆتاروو ٢٠٨/٨٩٠

وولەکان بەژێر رونایک مانگدا دەڕۆن ٢٠٩/٨٩٠ ۆک)مێ   ئەدەنی١٢٠١٥بەختیار حەمەسوور(چێ 

یک ئێمانوئێل شميت(رۆمان)کاک برايم و گوڵەکانن قورئان ٢١٠/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٥سەالحەدين بايەزيدیئێ 

نست هەمنگوەی(رۆمانن واقيیع)پاريس جەژنن نەبڕاوە ٢١١/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٤ژوان جەاللئێ  

ی دی لۆکا(نۆڤلێت)بەناوی دایک ٢١٢/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٦خەرسەو مەحموودئێ 

نیرەزا بەراهەنن(شيعر)ئیسماعيل ٢١٣/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٩جەمال مەڵی

اهيمجۆن بۆین(رۆمان)کوڕيژگە ٢١٤/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٤ماردين ئيێی

ن ئەحمەد عومەرئەلبێ   کامۆ(شانۆنامە)دادپەروەران ٢١٥/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٦موحسێ 

ن ٢١٦/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٩کەريم تاقانەئێڤا ريبيک(شيعر)ئێمە لە خەو هەڵدەستێ 

ۆک)خۆڵەمێشی ناودارەکان ٢١٧/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٧سیامەند هادی(چێ 

ئەدەنی١٢٠١٨ئەحمەدی مەالشارل بۆدلێ  (شيعر)گوڵی خراپە ٢١٨/٨٩٠
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ێک ئيمانۆئێل شميت(رۆمان)میالرێپا٢١٩/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٧سەالحەدين بايەزيدیئێ 

ا بۆرۆئۆ(رۆمان)ئەو رۆژەی کە خۆی فرمێسکەکانم دەرسڕێتەوە ٢٢٠/٨٩٠ ن ئەدەنی١٢٠١٦فەرشيد شەريقنکیێن

ئەدەنی١٢٠١٨سەیوان محەمەدئەلبێ   کامۆ(رۆمان)کەوتن ٢٢١/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠١٥سەیوان محەمەدجویل ئوتسوکا(رۆمان)بوودای ناو هەورەبانەکە ٢٢٢/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠١٩شلێ   رەشيدئاندری ژيد(رۆمان)سەمفۆنیای عەشق ٢٢٣/٨٩٠

ەوە تێپەڕی ٢٢٤/٨٩٠ و حەبيبە(شيعر)کەسێک لێ   ئەدەنی١٢٠٠٨شاڵی

اوە ٢٢٥/٨٩٠ و حەبيبە(شيعر)کتێبێک لەبارەی ئەو گولەیەوە کە هەزار ساڵە تەقێێن ئەدەنی١٢٠١١شاڵی

و حەبيبە(شيعر)ميش ناست  نوێ ٢٢٦/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٢شاڵی

ن بە رەوايەن  قورئان ٢٢٧/٨٩٠ و حەبيبە(شيعر)ئەڤێ  ئەدەنی١٢٠١٣شاڵی

و حەبيبە(شيعر)باخەوانن برينەکانن دۆستۆیۆڤسگ ٢٢٨/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٤شاڵی

و حەبيبە(شيعر)کتێتی زستان ٢٢٩/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٤شاڵی

ئەدەنی١٢٠١٨ئارتۆير رامبۆ(شيعر)وەرزێک لە دۆزەخ و درەوشانەوە ٢٣٠/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠١٧ئاران موهەنديسنیکۆالی گۆگۆڵ(رۆمان)پاڵتۆ ٢٣١/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠١٧ئاران موهەنديسسارتەر-پۆل-ژان(رۆمان)دیوار٢٣٢/٨٩٠

ۆک)ترسولەرز ٢٣٣/٨٩٠ ن ساعێدی(چێ  محسێ   ئەدەنی١٢٠١٧بەڕۆژ ئاکرەنیغوڵی

ئەدەنی١٢٠١٧نەزەند بەگيخانن(شيعر)پیاسەیەک لەگەڵ جۆن دۆن ٢٣٤/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠١٧ئاران موهەنديستروومان کاپۆن (رۆمان)نانن بەیانن لە تيفەنن ٢٣٥/٨٩٠

اهيمئەنتۆنیۆ تابووگ(رۆمان)شەوانن هێندی ٢٣٦/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٦ماردين ئيێی

ئەدەنی١٢٠١٦کەريم پەڕەنگگوينتەر گراس(رۆمان)تەپڵی تەنەکە ٢٣٧/٨٩٠

اکیس(رۆمان)زۆربای یۆنانن ٢٣٨/٨٩٠ ن ئەدەنی١٢٠١٨رەووف بێگەردنیکۆس کازانێ 

کۆ فەتاحکەشت  تاريک٢٣٩/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٧پێشەوا فەتاحشێ  

ا ٢٤٠/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٤رەووف بێگەردفیۆدۆر دۆستۆیڤسگ(رۆمان)تاوان ورسن
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ئەدەنی١٢٠١٩هاشم ئەحمەد زادەبيهرۆز بوچاننهيچ دۆستێک جگە لە چیاکان٢٤١/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠١٦تەلعەت تاهێ ئەدۆنيس(شيعر) عەتری ئەو عاشقانەی مردن ٢٤٢/٨٩٠

ن ئەحمەد عومەرئەلبێ   کامۆ(رۆمان)تاعوون ٢٤٣/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٧موحسێ 

ئەدەنی١٢٠١٥حەمە کەريم عارففیۆدۆر دۆستۆیڤسگ(رۆمان)یادگارييەکانن خانەی مردووان ٢٤٤/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠١٤رەفيق سابێ (شيعر)دیوانن رەفيق سابێ  ٢٤٥/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠١٧کەريم پەڕەنگیۆرەک بێکەر(رۆمان)یەعقوبە درۆزن ٢٤٦/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠١٧رووناک شواننپەرينووش سەنيیع(رۆمان)بەیسی من ٢٤٧/٨٩٠

ی رەش ٢٤٨/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٨ڤيەننا سەالمئەليف شەفەق(رۆمان)شێ 

نستۆ ساباتۆ(رۆمان)قارەمانەکان و گۆرەکان ٢٤٩/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٥حەمە قادرئێ  

ئەدەنی١٢٠١٦سەباح ئيسماعيلواسيتن ئەلئەعرەج(رۆمان)ماڵە ئەندەلوسييەکە ٢٥٠/٨٩٠
ئەدەنی١٢٠١٤(شکار)سەبور عەبدولکەريم (بەراوردکاری )چەمگ ژیان و مردن لە شيعری مەولەوی و مەوالنای رۆیم دا ٢٥١/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠١٤لەتيف هەڵمەت(شيعر)دیوانن لەتيف هەڵمەت ٢٥٢/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠١٥سیامەند شاسواریمارسێل پرووست(رۆمان)گەڕان بۆ کان  لەدەستچوو پەرتوگ یەکەم ٢٥٣/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠١٥سیامەند شاسواریمارسێل پرووست(رۆمان)گەڕان بۆ کان  لەدەستچوو پەرتوگ دووەم ٢٥٤/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠١٥سیامەند شاسواریمارسێل پرووست(رۆمان)گەڕان بۆ کان  لەدەستچوو پەرتوگ سێیەم ٢٥٥/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠١٦سیامەند شاسواریمارسێل پرووست(رۆمان)گەڕان بۆ کان  لەدەستچوو پەرتوگ چوارەم ٢٥٦/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠١٧سیامەند شاسواریمارسێل پرووست(رۆمان)گەڕان بۆ کان  لەدەستچوو پەرتوگ پێنجەم ٢٥٧/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠١٧سیامەند شاسواریمارسێل پرووست(رۆمان)گەڕان بۆ کان  لەدەستچوو پەرتوگ شەشەم ٢٥٨/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠١٧سیامەند شاسواریمارسێل پرووست(رۆمان)گەڕان بۆ کان  لەدەستچوو پەرتوگ حەوتەم ٢٥٩/٨٩٠

 یەکەم٢٦٠/٨٩٠
ی

ئەدەنی١٢٠١٣بەڕۆژ ئاکرەنیئەحمەد شاملوو بەرگ

 دووەم٢٦١/٨٩٠
ی

ئەدەنی١٢٠١٣بەڕۆژ ئاکرەنیئەحمەد شاملوو بەرگ

ەکانن بەختمان ٢٦٢/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٦ژیوار جەوهورجۆن گرين(رۆمان)هەڵەی ناو ئەستێ  

ئەدەنی١٢٠١٩عەتا نەهانیئیتالۆ کالڤينۆ(رۆمان)بارۆنن سەر دارەکان ٢٦٣/٨٩٠
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ئەدەنی١٢٠١٩رووناک شواننعارف فەرمان(رۆمان)ئەفغانن ٢٦٤/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠١٤ئازاد بەرزنجیخاليد حوسەیتن(رۆمان)چیاکانيش دەنگیان دایەوە ٢٦٥/٨٩٠

نامە ٢٦٦/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٧سەباح ئيسماعيلجان دۆست(رۆمان)مێ 

ئەدەنی١٢٠١٧سەباح ئيسماعيلجان دۆست(رۆمان)مارتیتن بەختەوەر ٢٦٧/٨٩٠

ڕ ٢٦٨/٨٩٠  
ئەدەنی١٢٠١٥سەباح ئيسماعيلجان دۆست(رۆمان)عەشيق  وەرگێ 

ئەدەنی١٢٠١٥دیالن قادردانیاڵ کوین(رۆمان)سمايل گەشتێک بە هزرو رۆحدا ٢٦٩/٨٩٠

يش بۆڵ(رۆمان)بۆچوونەکانن لێبووکێک ٢٧٠/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٦کەريم پەڕەنگهایێن

ئەدەنی١٢٠١٤ئازاد بەرزنجیخاليد حوسەیتن(رۆمان)هەزار خۆری درەوشاوە ٢٧١/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠١٥تارا شێخ عوسمانیاسمێنە خەزرا(رۆمان)پەڕەسێلکەکانن کابول ٢٧٢/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠١٦وریا غەفووریجان دۆست(رۆمان)یس  هەنگاو و سێدارەیەک ٢٧٣/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠١٧کاروان عومەر کاکەسور(رۆمان)رێگەکانن ژەهر ٢٧٤/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠١٨شيالن رەشيدئورسوال یل گوین(رۆمان)هەزار خەون و یەک قەفەس ٢٧٥/٨٩٠

ەدين شەعدون(لێکۆڵينەوە)دەقە شيعرييەکانن گۆران لە روانگەی دەرونناسيەوە ٢٧٦/٨٩٠ ن ئەدەنی١٢٠١٥سامان عێ 

ئەدەنی١٢٠١٩عەتا نەهانیفرانس کافکا(رۆمان)دادگانی ٢٧٧/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠١٤(شکار)سەبور عەبدولکەريم رەنگدانەوەی کەسێت  و دنیابیتن حەلالج لە شيعری کالسيگ کوردی و فارسيدا٢٧٨/٨٩٠

ۆک)ئاوێنەو دەمامک ٢٧٩/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٣عەبدوڵڵی مەحمود زەنگنەخۆرخن  لويس بۆرخيس(کۆ چێ 

ن لە گۆڤاری گەالوێژدا٢٨٠/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٠ئەحمەد سەييد عەیل بەرزنجیئەدەنی منداڵی

ئەدەنی١٢٠٠٠سەالم عەبدوڵڵی(تەنز)تەقريرستان ٢٨١/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠١٨حەمە سەعيد حەسەنرۆمان و ژیاننامە٢٨٢/٨٩٠

نن هەورين ٢٨٣/٨٩٠  یەکەم)ساڵی
ی

ۆک (بەرگ ەف دەروێشيانکۆمەڵە چێ  ئەدەنی١٢٠١٥عەزيز گەردیعەیل ئەرسی

نن هەورين ٢٨٤/٨٩٠  دووەم)ساڵی
ی

ۆک (بەرگ ەف دەروێشيانکۆمەڵە چێ  ئەدەنی١١٠١٥عەزيز گەردیعەیل ئەرسی

ئەدەنی١٢٠١٤ئازاد بەرزنجی(ژیان و شيعری سوهراب سپهري)عاشق هەميشە تەنیایە ٢٨٥/٨٩٠
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ئەدەنی١٢٠٠٨ئازاد بەرزنجی(ژیان و شيعری فرووإ فەروخزاد)ژنێک لەبەردەم وەرزێگ سارددا ٢٨٦/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠١٧مەریوان هەڵەبجەنی(ژیان و بەرهەیم سوهراب سپهری)با بە روون  بڕۆینە ژێر باران ٢٨٧/٨٩٠

 من رۆژێک ٢٨٨/٨٩٠
ی

ئەدەنی١٢٠١٦مەریوان هەڵەبجەنی(ژیان و بەرهەیم فروغ فەروخزاد)مەرگ

ونەکراوەکانن سوهراب سپهری)هێشتا لەسەفەردام ٢٨٩/٨٩٠ ن(یاداشت و نامە بڵی ەو حسێ   ئەدەنی١٢٠١٦پێشی

ی٤٥١فەهرەنهايت ٢٩٠/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٤سەیوان محەمەدرەی برادبێ  

ن سەراج(دراما)کەڵەشێ   ٢٩١/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠٠٥فوئاد محەمەد ئەمێ 

اهيم ئەحمەد(رۆمان)ژانن گەل ٢٩٢/٨٩٠ ئەدەنی١١٩٧٢ئيێی

ئەدەنی١٢٠١٤بەڕۆژ ئاکرەنییەدوڵڵی روئیانی(شيعر)حەفتا کێل ٢٩٣/٨٩٠

ن کەرکوگ(پەخشانە شيعر)شارەکەم ٢٩٤/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٨عەیل حوسێ  

اهيم ئەلکوننخوێنبەربوونن بەرد٢٩٥/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٦ئازاد مەولودئيێی

ئەدەنی١٢٠٢٠عەبدولواحيد ئيدريس شەريف(بەرهەمە ئەدەبییەکان)خاليد دلێ   باوەڕێگ نەگۆڕ ٢٩٦/٨٩٠

ۆک و شيعر)راگەردان ٢٩٧/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٧کاروان عومەر کاکەسور(چێ 

ن نەبووبێت ٢٩٨/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٧ئازاد بەرزنجیمەحموود دەروێش(ژیاننامەو شيعر)لەبێ  دەچێتەوە وەک ئەوەی هەرگێ 

اڵد. فگاتسبت  مەزن٢٩٩/٨٩٠ جێ   ن ئەدەنی١٢٠١٥سەیوان محەمەدسکۆت فیێ 

ئەدەنی١١٩٩٩محەمەد نوری عارفکەمایل و ئەدەبیان  فاریس٣٠٠/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠١٨رەووف بێگەرددڵدارە هەرە ئازیزەکەم نامەکانن نێوان ئەنتواب چيخۆف و ئۆڵگا کنیپەر٣٠١/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠١٩ئەنوەر قادر محەمەدلۆتمان. م . ی شيکاری دەف  شيعر بونیادی شيعر٣٠٢/٨٩٠

ا کەسنەزانن(نامەی ئەدەنی)ئیێ  لەدەرگا نادات پۆستەخی ٣٠٣/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٤بورسی

ناندۆ پێسوا بۆ خۆشەویستەکەی٣٠٤/٨٩٠ ناندۆ پێسوانامەکانن فێ   ئەدەنی١٢٠١٨شوان ئەحمەدفێ  

ئەدەنی١٢٠١٦رەووف بێگەردفرانتس کافکانامە بۆ میلینا٣٠٥/٨٩٠

ۆکڤانن ٣٠٦/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠٠٥حەمە کەريم عارفجان دۆس پاسۆس و یه تر(دیمانە)دیداری چێ 

ن)کچە بەفرینە ٣٠٧/٨٩٠ ۆگ منداڵی ئەدەنی١٢٠١٦باخچە محەمەدکۆس مایندەرتس(چێ 
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ئەدەنی١٢٠١٦باخچە محەمەدکۆس مایندەرتسپیاوی ناو هەورەکان٣٠٨/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠١٩جەلیل عەبایسفرانس کافکانامە بۆ باوک٣٠٩/٨٩٠

ێگ گەنج ٣١٠/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٧دیالن قادررینە ماریا ریڵکە(نامەی ئەدەنی)نامەییل  بۆ شاعێ 

مان(پەندی چیتن)دەنکە برنج لە ئاسمانەوە ناباریت ٣١١/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠٠٧قوباد رەسوڵ گورونکۆنڕاد هێ  

ئەدەنی١٢٠١٩رەووف بێگەردوەکو خوێن لەدەمارەکانمدا نامەکانن ئەحمەد شاملوو بۆ ئایدا٣١٢/٨٩٠

ۆگ رۆژنامەنوویس)رۆح بوونن گەورە ٣١٣/٨٩٠ ن قادر بەرزنجی(چێ  ئەدەنی١٢٠٠٩یاسێ 

ۆکەکانن فەرماندە مارکۆس٣١٤/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠٢٠کاوە قوڕەيشیفەرماندە مارکۆسچێ 

ئەدەنی١٢٠٢١بەختیار عەیلبۆ دۆزەخ ئەی نی  گوناهان٣١٥/٨٩٠

کردنن تاریگ٣١٦/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠٢١بەختیار عەیلداگێ 

 یەکەم)شەڕو ئاشت  ٣١٧/٨٩٠
ی

ئەدەنی١٢٠٢١رەسوڵ سوڵتاننلیۆ تۆلیستۆی(بەرگ

 دووەم)شەڕو ئاشت  ٣١٨/٨٩٠
ی

ئەدەنی١٢٠٢١رەسوڵ سوڵتاننلیۆ تۆلیستۆی(بەرگ

 یەکەم)گەمژە ٣١٩/٨٩٠
ی

ئەدەنی١٢٠٢٠حەمە کەریم عارففیۆدۆر دۆستۆیڤسگ(بەرگ

 دووەم)گەمژە ٣٢٠/٨٩٠
ی

ئەدەنی١٢٠٢٠حەمە کەریم عارففیۆدۆر دۆستۆیڤسگ(بەرگ

ئەدەنی١٢٠٢٠بەختیار عەیلغەزەلنووس و باخەکانن خەیاڵ٣٢١/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠٢٠بەختیار عەیلشاری مۆسیقارە سپییەکان٣٢٢/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠٢٠بەختیار عەیلئێوارەی پەروانە٣٢٣/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠١٧بەختیار عەیلهەورەکانن دانیاڵ٣٢٤/٨٩٠

ن هەناری دونیا٣٢٥/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠٢٠بەختیار عەیلدواهەمێ 

ئەدەنی١٢٠١٩بەختیار عەیلتا ماتەیم گوڵ تا خوێتن فریشتە٣٢٦/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠١٩بەختیار عەیلدەریاس و الشەکان٣٢٧/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠١٩بەختیار عەیلکۆشگ باڵندە غەمگینەکان٣٢٨/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠٢١ئارام کاکەی فەالحپەنجە مۆری تەنیانی٣٢٩/٨٩٠
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ئەدەنی١٢٠٢١بەیان سەلماندەریاو خەونە شاراوەکەی مەرجان٣٣٠/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠٢١سامان کەریمئۆرهان پاموککتێتی رەش٣٣١/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠١٤بەختیار عەیل(شیعر)ئەی بەندەری دۆست ئەی کەشت  دوژمن ٣٣٢/٨٩٠

ئەدەنی١٢٠١٨بەختیار عەیلجەمشید خانن مام٣٣٣/٨٩٠

 تاقانەی دووەم٣٣٤/٨٩٠
ی

ئەدەنی١٢٠١٨بەختیار عەیلمەرگ

تیان نییە٣٣٥/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠٢٠ئەژین عەبدولخالقژنەکان وڵی

ئەدەنی١٢٠٢١بەیان سەلمانباڵندەکانیش دەنیشنەوە٣٣٦/٨٩٠

نگەردیلەکانن تاریگ٣٣٧/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٩پەپولە کوردی حسێ  

باڵ سەرجەم شيعرەکان٣٣٣ ٣٣پەناهەندەی ژمارە ٣٣٨/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٣فەرهاد پێ 

ن ئاوەعەرەنی شەمۆشوانن کورد٣٣٩/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠٢٠کامەران ئەمێ 

باڵهوتێل ئەورووپا٣٤٠/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠٢٠فەرهاد پێ 

باڵقەبرێگ سێگۆشە٣٤١/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٨فەرهاد پێ 

باڵئەو شێتەی دەیگوت ناوچاوی شەیتان شینە٣٤٢/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠٢٠فەرهاد پێ 

ئەدەنی١٢٠١٨قوبادی جەیل زادە(شيعری هایکۆ)بەردێک دەگرمە کیسەڵێک ٣٤٣/٨٩٠

ن و شت  تریش٣٤٤/٨٩٠ باڵموالزم تەحسێ  ئەدەنی١٢٠٠١فەرهاد پێ 

ەی شێت٣٤٥/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠١٩بەختیار عەیلشەوێک ئاسمان پڕ بوو لەئەستێ  

فان٣٤٦/٨٩٠ فانن١٢٠٢٠پشکۆ نەجمەدینمەوالنا جەاللەدیتن رۆیم گەورە سۆفییەت و ترۆپگ ئەدەنی عێ  ئەدەنی عێ 

ن٣٤٧/٨٩٠ و شێ  باڵپیاوێگ شەپقە ڕەیسی پاڵتۆ ڕەیسی پێڵی ئەدەنی١٢٠٠٥فەرهاد پێ 

ن وی٣٤٨/٨٩٠ یرەک ژ هەڵبەستێ   ی نجگەر خوين گوڵێی ئەدەنی١٢٠٠٧هەڤاڵ زاخۆنی و ئاڤراز حسێ  

ئەدەنی١٢٠٢٠پێشەوا کاکەنیبونیادنانەوەی رونایک لە گەڕانەوەی زەردەشت  ئەحمەدی مەالدا٣٤٩/٨٩٠

ۆگ کوردی و بیانن٣٥٠/٨٩٠ ئەدەنی١٢٠٠٢جەبار جەمال غەریبخوێندنەوی کتێب رۆمان و چێ 

ئەدەنی١٢٠١٨باهۆز مستەفارۆمانن پۆست مۆدێرن٣٥١/٨٩٠
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ئەدەنی١٢٠٢١نەبەز سەمەد- هەندرێن مەسعود محەمەد وهزراندنن زمانن حاخی قادری کۆنی٣٥٢/٨٩٠

ووییەکەی دۆستۆیڤسگ لە یادی پوشکیندا٣٥٣/٨٩٠ ی وان مەحمود محەمەدوتە مێ   وان مەحمود محەمەدشێ  ئەدەنی١٢٠٢٢شێ 

ئەدەنی١٢٠١٧عەبدولموتەڵیب عەبدوڵڵیجوانییەکانن وەرگر٣٥٤/٨٩٠

رەخنەی ئەدەنی١٢٠١٨نزار محەمەدرەخنەگرتن لە عەقڵی کورد٣٥٥/٨٩٠

ونی١/٩٠٠ ی وونی١٢٠١٩سەروەر عەبدولڕەحمان عومەررێبازی لێکۆڵينەوەی مێ   ی مێ  

او٢/٩٠٠ ویەگ هەڵبەسێ  ی وونی١٢٠١٢محسن عیلی اکێیچەپکێگ ژاکاو لە مێ   ی مێ  

وو٣/٩٠٠ ی ێرێک لە دەقە ناوازەو بەتامەکانن مێ   ی وونی١٢٠٠٥هادی عەلەویگوڵێی ی مێ  

وودا٤/٩٠٠ ی وونی١٢٠١٥ئۆریانا فاالخیگفتوگۆ لەگەڵ مێ   ی مێ  

ووی شارستانیەت ٥/٩٠٠ ی  یەکەم)مێ  
ی

ت النکەی شارستانیەت (بەرگ وونی١٢٠١٤عەبدوڵی رەسوڵیوێل ذێورانتخۆرهەڵی ی مێ  

ووی شارستانیەت ٦/٩٠٠ ی  دووەم)مێ  
ی

وونی١٢٠١٤عەبدوڵی رەسوڵیوێل ذێورانتهیندو دراوسێکانن (بەرگ ی مێ  

ووی شارستانیەت ٧/٩٠٠ ی  سێیەم)مێ  
ی

ن و ژاپۆن (بەرگ ن  دور چێ  وونی١٢٠١٤عەبدوڵی رەسوڵیوێل ذێورانتخۆرهەڵی ی مێ  

ووی شارستانیەت ٨/٩٠٠ ی  چوارەم)مێ  
ی

وونی١٢٠١٤عەبدوڵی رەسوڵیوێل ذێورانتگەشەکردنن یۆنان (بەرگ ی مێ  

ووی شارستانیەت ٩/٩٠٠ ی  پێنجەم)مێ  
ی

وونی١٢٠١٤عەبدوڵی رەسوڵیوێل ذێورانتلەسەردەیم زێڕیتن یۆنانەوە هەتا لەنێوچوونن (بەرگ ی مێ  

ووی شارستانیەت ١٠/٩٠٠ ی  شەشەم)مێ  
ی

وونی١٢٠١٤عەبدوڵی رەسوڵیوێل ذێورانتکۆماری (بەرگ ی مێ  

ووی شارستانیەت ١١/٩٠٠ ی  حەوتەم)مێ  
ی

وونی١٢٠١٤عەبدوڵی رەسوڵیوێل ذێورانتئیمارەت (بەرگ ی مێ  

ووی شارستانیەت ١٢/٩٠٠ ی  هەشتەم)مێ  
ی

اتۆری (بەرگ وونی١٢٠١٤عەبدوڵی رەسوڵیوێل ذێورانتئیمێی ی مێ  

ووی شارستانیەت ١٣/٩٠٠ ی  نۆهەم)مێ  
ی

انس و ئیسالم (بەرگ ن وونی١٢٠١٤عەبدوڵی رەسوڵیوێل ذێورانتلوتکەی گەورەنی بێ   ی مێ  

ووی شارستانیەت ١٤/٩٠٠ ی  دەیەم)مێ  
ی

وونی١٢٠١٤عەبدوڵی رەسوڵیوێل ذێورانتشارستانییەن  جولەکە وسەردەیم تاریگ (بەرگ ی مێ  

ووی شارستانیەت ١٥/٩٠٠ ی  یانزەیەم)مێ  
ی

وونی١٢٠١٤عەبدوڵی رەسوڵیوێل ذێورانتلووتکەی مەسیحیيەت (بەرگ ی مێ  

ووی شارستانیەت ١٦/٩٠٠ ی  دوانزەیەم)مێ  
ی

وونی١٢٠١٤عەبدوڵی رەسوڵیوێل ذێورانتئاکارو دابونەریت  مەسیج (بەرگ ی مێ  

ووی شارستانیەت ١٧/٩٠٠ ی  سیانزەیەم)مێ  
ی

وونی١٢٠١٤عەبدوڵی رەسوڵیوێل ذێورانترێنێسانس (بەرگ ی مێ  

ووی شارستانیەت ١٨/٩٠٠ ی  چواردەیەم)مێ  
ی

وونی١٢٠١٤عەبدوڵی رەسوڵیوێل ذێورانترێنێسانش رۆما (بەرگ ی مێ  
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ووی شارستانیەت ١٩/٩٠٠ ی  پانزەیەم)مێ  
ی

وونی١٢٠١٤عەبدوڵی رەسوڵیوێل ذێورانتچاکسازی ئاییتن لە ویکیلیفەوە هەتا لوتێ  (بەرگ ی مێ  

ووی شارستانیەت ٢٠/٩٠٠ ی  شانزەیەم)مێ  
ی

وونی١٢٠١٤عەبدوڵی رەسوڵیوێل ذێورانت١٥٦٤ - ١٥١٧شۆریسی ئاییتن  (بەرگ ی مێ  

ووی شارستانیەت ٢١/٩٠٠ ی  حەڤدەیەم)مێ  
ی

وونی١٢٠١٤عەبدوڵی رەسوڵیوێل ذێورانت١٥٦٦- ١٣٠٠بێگانەکان لەبەر دەرگا  (بەرگ ی مێ  

ووی شارستانیەت ٢٢/٩٠٠ ی  هەژدەیەم)مێ  
ی

وونی١٢٠١٤عەبدوڵی رەسوڵیوێل ذێورانتقۆناغن خۆیسی بەریتانیا (بەرگ ی مێ  

ووی شارستانیەت ٢٣/٩٠٠ ی  نۆزدەیەم)مێ  
ی

ت (بەرگ وونی١٢٠١٤عەبدوڵی رەسوڵیوێل ذێورانتئیتاڵیا و ملمالنن  بۆ دەسەڵی ی مێ  

ووی شارستانیەت ٢٤/٩٠٠ ی  بیستەم)مێ  
ی

وونی١٢٠١٤عەبدوڵی رەسوڵیوێل ذێورانت١٧٧٥-١٦٤٣گەشەکردنن فەرەنسا  (بەرگ ی مێ  

ووی شارستانیەت ٢٥/٩٠٠ ی  بیست ویەکەم)مێ  
ی

وونی١٢٠١٤عەبدوڵی رەسوڵیوێل ذێورانت١٧١٥-١٦٤٨دەوروبەر  (بەرگ ی مێ  

ووی شارستانیەت ٢٦/٩٠٠ ی  بیست و دووەم)مێ  
ی

وونی١٢٠١٤عەبدوڵی رەسوڵیوێل ذێورانتبریتانیا  (بەرگ ی مێ  

ووی شارستانیەت ٢٧/٩٠٠ ی  بیست و سێیەم)مێ  
ی

وونی١٢٠١٤عەبدوڵی رەسوڵیوێل ذێورانت١٧٥٦-١٧٢٣فەرەنسا  (بەرگ ی مێ  

ووی شارستانیەت ٢٨/٩٠٠ ی  بیست و چوارەم)مێ  
ی

وونی١٢٠١٤عەبدوڵی رەسوڵیوێل ذێورانت١٧٨٩-١٧١٥پێشکەوتتن زانست  (بەرگ ی مێ  

ووی شارستانیەت ٢٩/٩٠٠ ی  بیست و پێنجەم)مێ  
ی

وونی١٢٠١٤عەبدوڵی رەسوڵیوێل ذێورانترۆسۆ و شۆڕش (بەرگ ی مێ  

ووی شارستانیەت ٣٠/٩٠٠ ی  بیست و شەشەم)مێ  
ی

وونی١٢٠١٤عەبدوڵی رەسوڵیوێل ذێورانت١٧٨٩-١٧١٥باکووری کاسۆلیک  (بەرگ ی مێ  

ووی شارستانیەت ٣١/٩٠٠ ی  بیست و حەوتەم)مێ  
ی

وونی١٢٠١٤عەبدوڵی رەسوڵیوێل ذێورانتباکووری پرۆتستان (بەرگ ی مێ  

ووی شارستانیەت ٣٢/٩٠٠ ی  بیست و هەشتەم)مێ  
ی

وونی١٢٠١٤عەبدوڵی رەسوڵیوێل ذێورانت-١٧٥٦بەریتانیای جۆنسۆن  (بەرگ ی مێ  

ووی شارستانیەت ٣٣/٩٠٠ ی  بیست و نۆیەم )مێ  
ی

وونی١٢٠١٤عەبدوڵی رەسوڵیوێل ذێورانتشؤڕیسی فەرەنسا (بەرگ ی مێ  

ووی شارستانیەت ٣٤/٩٠٠ ی  سییەم )مێ  
ی

وونی١٢٠١٤عەبدوڵی رەسوڵیوێل ذێورانت١٧٨٩-١٨١٢بەریتانیا  (بەرگ ی مێ  

ووی شارستانیەت ٣٥/٩٠٠ ی  یس و یەکەم )مێ  
ی

وداری شەڕدا (بەرگ وونی١٢٠١٤عەبدوڵی رەسوڵیوێل ذێورانتپادشاکان لە گێ  ی مێ  

وو پێشەکییەگ زۆر کورت٣٦/٩٠٠ ی وونی١٢٠٢١عەبدولکەریم عوزێریجۆن ئارنۆڵدمێ   ی مێ  

ن لە رابردوو بۆ رۆشنکردنەوەی داهاتوو٣٧/٩٠٠ وو تێگەیشێ  ی وونی١٢٠١٧کۆمەڵێک نوسەرمێ   ی مێ  

جوگرافن١١٩٩٦عەبدوڵی غەفورجوگرافیای کوردستان١/٩١٠

زاد هەيتنفرانسوا هۆتەرگەشتێک بەرەو ئەوروپای نوێ٢/٩١٠ جوگرافن١٢٠١٠شێ  

شوێنەوارنایس١٢٠٠٧تەف  ئەلدەباغپێشەکيەک دەربارەی شوێنەوار نایس٣/٩١٠
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جیۆپۆلەتیک١٢٠٢١سەرباز عەزیز وەرن ئۆستینەڤە ناتالیاجیۆپۆلەتیگ مۆدێرن٤/٩١٠

جوگرافن١٢٠٠١خەبات عەبدوڵیبنەما تيۆرييەکانن جوگرافیای عەسکەری کوردستانن باشور٥/٩١٠

دهەزار ئاە و هەزار یاخيبون گەشت  نوسەرێگ  ئەمريگ بەناو کوردستانن گەورەدا٦/٩١٠ یکرەستيان بێ  
گەشتنامە٢٢٠١٨سەفوەت رەشيد سدف 

جوگرافن١٢٠٠٧عەبدولخالق سەرسامجۆگەی عاشقان پرۆژەی ئاوی سەنحاريب٧/٩١٠

نجوگرافیای خاک٨/٩١٠ ن محمد امێ  جوگرافن١٢٠١٤هاوڕێ یاسێ 

نجوگرافیای هەرێم کوردستان٩/٩١٠ ن محمد امێ  جوگرافن١٢٠١٤هاوڕێ یاسێ 

جوگرافن١٢٠١٥عەبدوڵی عەتەویجوگرافیای مرۆنی ملمالنت   مرۆڤ لەگەڵ ژينگە١٠/٩١٠

ن  ناوەڕاست١١/٩١٠ اتيجی رۆژهەڵی نجێفری کەمپ و رۆبەرت هار کاریجوگرافیای سێ  ن محمد امێ  جوگرافن١٢٠١٣هاوڕێ یاسێ 

ندەروازەیەک بۆ جوگرافیای سیایس و جيۆ پۆلەتيک١٢/٩١٠ ن محمد امێ  جوگرافن١٢٠١٥هاوڕێ یاسێ 

نجوگرافیای دەرامەتە رسوشتييەکان١٣/٩١٠ ن محمد امێ  جوگرافن١٢٠١٥هاوڕێ یاسێ 

نیل. جمس ئارجيۆپۆلەتيگ گۆڕانن ئاوو هەوا١٤/٩١٠ ن محمد امێ  جیۆپۆلەتیک١٢٠١٤هاوڕێ یاسێ 

نگۆڕانکاری ئاوو هەوا و کاريگەری لەسەر ژینگەی سلێمانن و دەوروبەری١٥/٩١٠ ن محمد امێ  جوگرافن١٢٠١٧هاوڕێ یاسێ 

جوگرافن١٢٠٠٦عەبدولجەبار مستەفا باخەوانچیمەن ئاواییەگ نوێ لە کوردستان١٦/٩١٠

 ڤەری پارێزگای کوردستان ١٧/٩١٠
ی

شوێنەوارنایس١٢٠٢١کەمال نوری مەعروف(سنە)نوورساوەکەی سارجۆنن ئاشووری لەتەنگ

ەناوچە کوردستانییەکانن دەرەوەی ئیدارەی هەرێم و کاریگەری لەسەر دۆزی کورد١٨/٩١٠ جوگرافن١٢٠١٧سەرکەوت عەبدوڵڵی حاخی پێ 

ەوەری٢٢٠٠١فازيل رەوفبەرەو خۆر١/٩٢٠ یاداشت و بێ 

ەوەری٣٢٠١٥وریا ئەحمەدخاليد دلێ  ٢/٩٢٠ یاداشت و بێ 

ەوەرييەکانن ئيحسان نوری پاشا٣/٩٢٠ ەوەری١٢٠٠١وریا قانيعبێ  یاداشت و بێ 

ەوەرييەکانن ژنانن شاخ٤/٩٢٠ ەوەری١٢٠٠٦روخۆش عەیلبێ  یاداشت و بێ 

نەی راگەیاندنژیان و خەبات و دامەزراندنن کۆماری کوردستان... پێشەوا ٥/٩٢٠ ی ەوەری١٢٠٠٧لێ  یاداشت و بێ 

ەوەری١٢٠٠٢کەمال هەورایملەزيندانەوە بۆ نەمری٦/٩٢٠ یاداشت و بێ 

ەوەری١٢٠١٨عەیل بچکۆلسەختە ڕێ٧/٩٢٠ یاداشت و بێ 
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ەوەری١١٣٦١جەلیل گاداننپەنجا ساڵ خەبات٨/٩٢٠ یاداشت و بێ 

ەوەری١٢٠١٨ئەحمەد ساالررۆژان یادەوەری٩/٩٢٠ یاداشت و بێ 

نیاک و یه تر. یچوار بلیمەت زينۆفۆن، ژان دارک، گۆگۆڵ، دەستەیێفسگ١٠/٩٢٠ ڕ ەوەری١٢٠٠٢جەالل تەف چێ  یاداشت و بێ 

ەوەرييە هونەريەکانن مامۆستا خاليد دلێ  ١١/٩٢٠ ەوەری١٢٠١٢خاليد دلێ  بێ  یاداشت و بێ 

نئەوها هاتينە دنیانی ١٢/٩٢٠ ەوەری١٢٠٠٧عەزيز نەسێ  یاداشت و بێ 

ەوەری١٢٠٠٨رەفعەن  مەالرۆژە تەماوييەکان١٣/٩٢٠ یاداشت و بێ 

ەوەری١٢٠١٤شەفيق  حاخی خدرگۆلدا مایەر(ژنێک، سەرکردەی نەتەوەیەک)ژیانن من ١٤/٩٢٠ یاداشت و بێ 

ەوەری١٢٠٠٦ئاوات قارەماننرێگا باريکەکان١٥/٩٢٠ یاداشت و بێ 

ن و یه تررۆژانن پێشمەرگایەن ١٦/٩٢٠ ەوەری١٢٠١٢دارا محەمەد یاسێ  یاداشت و بێ 

ەوەری١٢٠١٩نەوزاد ئەحمەد ئەسوەدهاشم ساڵحلە دیمەشقەوە بۆ پاریس ئۆتۆباتۆگرافن ژیانن هزری١٧/٩٢٠ یاداشت و بێ 

ەت کاکەنی١٨/٩٢٠ ن ەوەری٤٢٠١٣نەوزاد ساڵح رەفعەتیاداشتەکانن عێ  یاداشت و بێ 

ەوەری هێدی١٩/٩٢٠ ەوەری١٢٠٠٤خاليدی ئاغا حسایمئاوێنەی شکاو یان بێ  یاداشت و بێ 

ەدین مستەفا رەسوڵبەشێک لە یاداشتەکانم٢٠/٩٢٠ ن ەوەری١٢٠٠٦عێ  یاداشت و بێ 

ن مەنگوڕیبەسەرهان  مەنگوڕی٢١/٩٢٠ زا محەمەد ئەمێ  ەوەری١٢٠٠٩مێ  یاداشت و بێ 

ەوەری١٢٠١١جەميلە شێخ مەحمود و یه ترژیانن پێشمەرگە٢٢/٩٢٠ یاداشت و بێ 

ەوەری١٢٠١٢حەکيم مەال ساڵحچريکەی سەنگەر٢٣/٩٢٠ یاداشت و بێ 

ەوەری١٢٠٠٦هاوڕێ و هاوخەبان  شازاد سائب ساڵەی لەدایکبوونن شازاد ساءيب٦٠یادەوەرنی ٢٤/٩٢٠ یاداشت و بێ 

ەوەرييەکانن هەڵدەداتەوە٢٥/٩٢٠ ەوەری١٢٠١١موکەرەم تاڵەباننسیاسەتمەدارێک دەفتەری بێ  یاداشت و بێ 

انەکانن کەرکوک٢٦/٩٢٠ ن ەوەری١٢٠١٢ئاراس ئيلنجاخنپارتێ  یاداشت و بێ 

ەوەری١٢٠٠٨دەستەی سەرپەرشت لە یادی بیست ساڵەی شەهيدبوونن ئازاد هاوراميدا٢٧/٩٢٠ یاداشت و بێ 

نەیەکمحەمەد عەرەبئەوەی کە بریمەر لە کتێبەکەیدا یاداشت  نەکردووە٢٨/٩٢٠ ی ەوەری١٢٠٠٧لێ  یاداشت و بێ 

ەوەری١٢٠٠١بەکر عەبدولکەریم حەوێزیگەشتێک بە کۆماری مهاباددا٢٩/٩٢٠ یاداشت و بێ 
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ەوەرييەکان٣٠/٩٢٠ ی سعيد مصطقنیەکێت  مامۆستایانن کوردستان بێ 
ەوەری١٢٠١٣محمد باف  یاداشت و بێ 

ن مەحمودگوڵەکانن ژێر بەفر٣١/٩٢٠ ەوەری١٢٠٢١عایسی حوسێ   یاداشت و بێ 

ی ٣٢/٩٢٠
ەوەری١٢٠١١بەختیار سەعيد٢٠٠٢ - ١٩٣٠ئازاد شەوف  یاداشت و بێ 

اق و شۆڕشەکانن شێخ مەحمود٣٣/٩٢٠ ەوەری١١٣٩٨رەفيق حيلمیادداشت کوردستانن عێ   یاداشت و بێ 

ەوەری١٢٠٠٩کامەران ئەورەحمان مەجيدژیان و کۆششەکانن مالە عەبدولڕەحمانن کۆڵ٣٤/٩٢٠ یاداشت و بێ 

ەوەری١٢٠٠٠جەليل گادانن(یادەوەری)با نەبێتە درۆی پاش مردو ٣٥/٩٢٠ یاداشت و بێ 

ەوەری١٢٠٠٥ئەرسەالن بايزرۆژانن سەخت٣٦/٩٢٠ یاداشت و بێ 

 یەکەم٣٧/٩٢٠
ی

خەوە بۆ سوئێد بەرگ ەوەری١٢٠١٨محەمەدی خەزەریلەقەرەشڵی یاداشت و بێ 

 دووەم٣٨/٩٢٠
ی

خەوە بۆ سوئێد بەرگ ەوەری١٢٠١٨محەمەدی خەزەریلەقەرەشڵی یاداشت و بێ 

ەوەری)دەزانم باڵندەی ناو قەفەزەکە بۆخی گۆرانن دەچڕێت ٣٩/٩٢٠ ن محەمەدمایا ئەنجيلۆ(بێ  ەوەری٢٢٠١٧یاسێ  یاداشت و بێ 

ەوەری)لۆنی کردن بۆ نەتەوەیەگ نی  دەوڵەت ٤٠/٩٢٠ ەوەری١٢٠٠٧دالوەر عەبدولعەزيز عەالئەددين(بێ  یاداشت و بێ 

 یەکەم٤١/٩٢٠
ی

ن بە ئاوی خۆڵەمێش بەرگ کۆ بێکەس نوسێ  ەوەری شێ   کۆ بێکەسژیاننامەو بێ  ەوەری١٢٠١٣شێ   یاداشت و بێ 

 دووەم٤٢/٩٢٠
ی

ن بە ئاوی خۆڵەمێش بەرگ کۆ بێکەس نوسێ  ەوەری شێ   کۆ بێکەسژیاننامەو بێ  ەوەری١٢٠١٣شێ   یاداشت و بێ 

ەوەری١٢٠١٩رەووف بێگەردفرانس کافکایاداشتەکانن کافکا٤٣/٩٢٠ یاداشت و بێ 

ن ... دارستانن ونبوو٤٤/٩٢٠ ی گەورەی ئيسپانن رافائيل ئەلبێ   ن یاداشتەکانن شاعێ  ەوەری١٢٠١٦بورهان عەتاررافائيل ئەلبێ   یاداشت و بێ 

ەوەری١٢٠١١رەسەەڵ سوڵتاننژان دينکۆرتسێبەری هەڵۆ نهێنييەکانن ژیانن ناپليۆن پۆناپارت٤٥/٩٢٠ یاداشت و بێ 

زەنی٤٦/٩٢٠ ەوەری١٢٠٢٠رەووف بێگەردبەرەو کەناری شێی یاداشت و بێ 

يينەکە٤٧/٩٢٠ ەوەری١٢٠٠١عەبدوڵڵی کەريم مەحمودپێشمەرگە پۆڵی یاداشت و بێ 

انن رۆماننووس دۆستۆیڤسگ٤٨/٩٢٠ ن ەوەرييەکانن ئانا گريگۆریڤنا خێ   ەوەری١٢٠١٦نەوزاد ئەحمەد ئەسوەدبێ  یاداشت و بێ 

ەوەری٤٩/٩٢٠ ن موحەممەد عەزيزبارانن خوێن و بای مەرگ یادو بێ  ەوەری١٢٠١٦حوسێ   یاداشت و بێ 

ەوەری١٢٠١١رێبازقەنديل بەغدای هەژاند بەیسی سێیەم٥٠/٩٢٠ یاداشت و بێ 

ەوەری١٢٠١٩جەليل عەبایسجەعفەری شەفيعزادەلەپشت پەردەکانن شۆڕشەوە دانپێدانانەکانن جەعفەری شەفيعزادە٥١/٩٢٠ یاداشت و بێ 
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ەوەری١٢٠٢٠عەبدوڵڵی حەسەن زادەئاری بن مۆنایسی سوودەکانن شەڕ٥٢/٩٢٠ یاداشت و بێ 

ەوەری١٢٠٠٦باسط حەمە غەریبتۆیم فرانکسسەربازێگ ئەمریکانی ژەنەراڵ تۆیم فرانکس فەرماندەی  ناوەڕاست  سوپای ئەمریکا٥٣/٩٢٠ یاداشت و بێ 

ەوەری١٢٠١٥پشکۆ نەجمەدینئەزمون و یاد٥٤/٩٢٠ یاداشت و بێ 

ەوەری)ئینسانێک بە پێوە ٥٥/٩٢٠ ن ئەحمەد عومەرفرێدێرێک تیسۆ(بێ  ەوەری١٢٠١٦موحسێ  یاداشت و بێ 

وباوەڕی بارزانییەکان٥٦/٩٢٠ نەژادو رەچەڵەک١٢٠١١فەرید ئەسەسەردریشەی بێ 

ەوەری١٢٠١٧رێن هانگنامەوێ زۆر زوو بمرم٥٧/٩٢٠ یاداشت و بێ 

ڕکۆمەڵێک نوسەر(پانۆرامای ژیانن کافکا)کافکا دنیای نامۆنی و لوغزی تەمومژی ٥٨/٩٢٠ ەوەری١٢٠١٨کۆمەڵێک وەرگێ   یاداشت و بێ 

ەوەری١٢٠٠٩ئەحالم مەنسور(ئەزمون)هاوار ٥٩/٩٢٠ یاداشت و بێ 

وکردنەوە(بەیسی دووەم)هۆزەکانن کورد ٦٠/٩٢٠ ی و بڵی ن جافدەزگای رۆشنبێ  نەژادو رەچەڵەک١١٩٩٢حسێ  

یەک لە ورەو دنیایەک لە ئیمان مەال عەبدولڕەحمان الهیجانن٦١/٩٢٠ انقەڵی نی دیموکران  کوردستانن ئێ   ن ەوەری١١٣٨٢حێ  یاداشت و بێ 

ەوەری١٢٠٠٩دەزگای ئاراس یانەی کوردایەن  یان قیبلەی ئامایل کورد بەشێک لە بەرهەمەکانن بەشێ  موشێ ٦٢/٩٢٠ یاداشت و بێ 

ندچەند دێڕیک لەسەر ژیانن ولیەم رایش٦٣/٩٢٠ ن عەبدوڵڵیالسکا. ئا. بێ   ژیاننامە١٢٠٠٦ئەردەڵی

ژیاننامە١٢٠٢١بەیان سەلمانئەو هەورە کپە ژیاننامەی کۆڕەو٦٤/٩٢٠

ۆگ تاراوگەیەک٦٥/٩٢٠ ا دڵشادئیدی کوپشمیدرێگا چێ  ی ەوەری١٢٠١٨هێ   یاداشت و بێ 

ژیاننامە١٢٠٢١زامدار ئەحمەد و هیێ مەالی گەورەو مەسعود محەمەد لە چەند دیدارێکدا٦٦/٩٢٠

ۆگ سەنگاپوورە ٦٧/٩٢٠ ەوەری١٢٠٢١سابێ  عەبدوڵڵی کەریمیل کوان یوو٢٠٠٠ ١٩٦٥لە جیهانن سێیەمەوە بۆ جیهانن یەکەم چێ  یاداشت و بێ 

ووی کۆن١٢٠٠٥بورهان قانيعدیاکۆنۆف. م. نئميدیا١/٩٣٠ ی مێ 

عەونەکان٢/٩٣٠ مێتیکا دانانی ونبووی فێ  ووی کۆن١٢٠١٩محەمەد حەسەنتیمون  فرێک و پیێ  گێندیهێ   ی مێ  

ووی کۆن١٢٠١٦سەالم ئیسماعیل پورئیقرار عەلیێڤپاشایەن  ماد٣/٩٣٠ ی مێ  

ن  نزیگ کۆن دەوروبەری ٤/٩٣٠ ووی خۆرهەڵی ی ۆپز. پ٣٠٠٠-٣٢٣مێ   ووی کۆن١٢٠١٨عەیل نادرمارک فان دی مێ  ی مێ  

ی٥/٩٣٠ ووی کۆن١٢٠١٨شاسوار هەرشەیمئاوڕێک لە زمانن سومێ   ی مێ  

ن٥٥٠-٧٠٠دەوڵەن  ماد ٦/٩٣٠ ووی کۆن١٢٠١٤عومەر ئیسماعیل مارف پێش زایێ  ی مێ  
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وی شۆڕیسی روسيا١/٩٤٠ ی وونی١٢٠٠٧عەزيز ئاالننليۆن ترۆتسگمێ   ی مێ 

ودا١/٩٥٠ ی ی سعيد مصطقنکەرکوک لە مێ  
وونی١٢٠١٣محمد باف  ی مێ  

وونی١٢٠١٠حاميد گەوهەری١٧/١٢/١٩٤٦ - ٢٢/١/١٩٤٦کۆماری کوردستان ٢/٩٥٠ ی مێ  

 یەکەم٣/٩٥٠
ی

وەوە بەرگ ی وونی١٢٠٠٦محمد رسول هاوارکوردو باکوری کوردستان لەسەرەتای مێ   ی مێ  

 دووەم٤/٩٥٠
ی

وونی١٢٠٠٦محمد رسول هاوارکوردو باکوری کوردستان لەدوای شەڕی یەکەیم جيهانييەوە بەرگ ی مێ  

چواالن٥/٩٥٠ وی حوکمدارانن بابان لە قەڵی ی وونی١٢٠١٩تۆفيق قەفتانمێ   ی مێ  

ان و سۆڤێت٦/٩٥٠ وونی١٢٠٠٢ئەفراسياو هەورایمشۆڕیسی شێخ سەعيدی پێ  ی مێ  

 یەکەم٧/٩٥٠
ی

وونی٢٢٠١٧سەالحەدين ئاشت شەرەفخانن بەدليشیشەرەفنامە بەرگ ی مێ  

 دووەم٨/٩٥٠
ی

وونی٢٢٠١٧سەالحەدين ئاشت شەرەفخانن بەدليشیشەرەفنامە بەرگ ی مێ  

 یەکەم٩/٩٥٠
ی

وونی٢٢٠٠٩کەمال مەزهەرکوردو کوردستان لە بەڵگەنامە نهێنييەکانن حکومەن  بەريتانيادا بەرگ ی مێ  

وونی١٢٠٠٩عەبدوڵی زەنگەنەبستێگ خایک کوردستان بە هەموو دونیا ناگۆڕمەوە ديمانە لەگەڵ کەمال مەزهەر١٠/٩٥٠ ی مێ  

ن زەگ١خوالصەيەگ تاريجن کوردو کوردستان لە مەبدنئ تاريخەوە تا ئيمڕۆ ١١/٩٥٠ وونی١٢٠٢١محەمەد ئەمێ  ی مێ  

ن زەگ٢خوالصەيەگ تاريجن کوردو کوردستان لە مەبدنئ تاريخەوە تا ئيمڕۆ ١٢/٩٥٠ وونی١٢٠٢١محەمەد ئەمێ  ی مێ  

نشيتن لە کوردستان١٣/٩٥٠ وونی١٢٠٠٩جەوهەر کرمانجسەعيد بەشێ  ئەسکەندەرسەرهەڵدان و روخانن سيستەیم مێ  ی مێ  

وونی١٢٠٠٦فەتحوڵی ئەحمەد گەرەواننرەواندز ناوچەی رەواندز و دۆڵی ئاکۆ و گەرەوان١٤/٩٥٠ ی مێ  

ودا١٥/٩٥٠ ی وونی١٢٠١٢جەمال شێخ نوریشارەزور لە مێ   ی مێ  

کۆ فەتحوڵینەجان  عەبدوڵی١٩٢٢ - ١٩٢٠کوردو کوردستان لە بەڵگەنامەکانن وەزارەن  دەرەوەی بەريتانيادا ١٦/٩٥٠ وونی١١٩٩٨شێ   ی مێ  

وونی١٢٠٠٦ئەفراسياو هەورایمکوردستانن پشت قەفقاس دۆسيەی تاوانەکانن رژێم سۆڤێت١٧/٩٥٠ ی مێ  

وونی١٢٠٠٩وريا رەحماننلۆکمان ميهۆکوردو کوردستان لە بەڵگەنامە نهێنييەکانن ئەمريکادا١٨/٩٥٠ ی مێ  

اق لە بەڵگەنامەکانن وەزارەن  دەرەوەی بەريتانیادا١٩/٩٥٠ وونی١٢٠٠٥سەلمان عەیلکوردستانن عێ   ی مێ  

ن ئیسماعيل گۆيڵداشجەمعيەن  تەعایل کوردستان٢٠/٩٥٠ وونی١٢٠١١زریان رۆژهەڵی ی مێ  

انەوە٢١/٩٥٠ وی پەیوەندييەکانن شۆڕیسی شێخ مەحمود بە ئێ   ی وونی١٢٠١٩کەمال نوری مەعروفمێ   ی مێ  

Page 59



ن. ژ ڕنوسەرناوی کتێبپۆڵێ   بابەتساڵدانەوەرگێ  

شێڤيچسەردەیم خامەنشينەکان٢٢/٩٥٠ حەدين ئاشت ئيلیاگێ   وونی١٢٠١٢سەڵی ی مێ  

وونی١٢٠٢٠ساالر رەشيدئەو کاروانەی بۆ هەواری ئێمە نەچوو٢٣/٩٥٠ ی مێ  

وی کۆمەڵە٢٤/٩٥٠ ی ویەگ ناکۆک چەپکێک لە مێ   ی وونی١٢٠١١مامۆستا جەعفەرهەورێگ نەزۆک مێ   ی مێ  

زا کەريمچەند مەڵۆيەک لە خەرمانن نووسينەکانمدا٢٥/٩٥٠ وونی١٢٠٠١غەفوری مێ  ی مێ  

وونی١٢٠٠٧شاکێ  ئەپۆزدەمێ دەستانا بارزانیان٢٦/٩٥٠ ی مێ  

ن  کوردستان لە بەڵگەنامەکانن وەزارەن  دەرەوەی بەريتانیادا٢٧/٩٥٠ وونی١٢٠٠٥ئەنوەر سوڵتاننرۆژهەڵی ی مێ  

وونی١٢٠٠٩وریا رەحماننلوکمان ميهۆکوردو کوردستان لە بەڵگەنامە نهێنييەکانن ئەمريکادا٢٨/٩٥٠ ی مێ  

ووی پەيوەندييەکانن کوردو ئەمريکا٢٩/٩٥٠ ی وونی١٢٠١٢وریا رەحماننمێ   ی مێ  

 یەکەم تا چوارەم)چيم دی ٣٠/٩٥٠
ی

وونی١٢٠١٦ئەحمەد خواجە(بەرگ ی مێ  

وی شيعەگەری لە کوردستاندا٣١/٩٥٠ ی وونی١٢٠١٧کەیومەرس عەزيممێ   ی مێ  

وونی١٢٠١٢مەغديد حاخیعەزيز شەريف وکورد٣٢/٩٥٠ ی مێ  

اقدا٣٣/٩٥٠ ێژی لە عێ   ڕ
وی خوێێن ی نمێ   وونی١٢٠١٩سەباح ئيسماعيلباقر یاسێ  ی مێ  

قەی دیموکرات لە دۆکیۆمێنتەکانن ئەمەریکادا٣٤/٩٥٠ اڵد دۆهەرکۆماری کوردستان و فێ  ڕ وونی١٢٠١٠جێ  ی مێ  

نی تودە لە حاست کێشەی نەتەوایەتت  گەیل کورد  ٣٥/٩٥٠ ن ن سەردەشت ١٩٨٣-١٩٤١هەڵوێست  حێ  وونی١٢٠٠٥یاسێ  ی مێ  

ن مالميسانژجەمعییەن  تەعاون و تەرەف  کوردو رۆژنامەگەری٣٦/٩٥٠ وونی١٢٠٠٧زریان رۆژهەڵی ی مێ  

یەتييەکان ٣٧/٩٥٠ وونی١٢٠٠٦مامۆستا جەعفەر١٩٢٠ -١٨٢٠شاری سلێمانن ملمالنت   گروپە کۆمەڵی ی مێ  

اهيمسمکۆ٣٨/٩٥٠ وونی١٢٠١٢سەید کەمال ئيێی ی مێ  

وونی١٢٠١٨ئاران جەاللهاکان ئۆزئۆغڵۆکەسایەتييە کوردەکان و دەوڵەن  عوسمانن٣٩/٩٥٠ ی مێ  

نەوەی  ٤٠/٩٥٠ وونی١٢٠٠٣محەمەد خزریکوردستان.  د.  ی ح١٩٦٨ - ١٩٦٣الپەڕەیەک لە تێکۆشان و جوڵی ی مێ  

ڕی دەڤەری کەرکوک ماوەی ٤١/٩٥٠  
ۆپۆتامیا١٩١٩ ی ٣١/١٢ - ١/١راپۆرن  کارگێ  ن وونی١٢٠٠٦سەربەست کەرکوگکاربەدەستانن بەریتانن مێ  ی مێ  

ن گۆرانبەلما ئاقچوورا(٢٠٠٧ - ١٩٢٥راپۆرتەکانن سەبارەت بە کورد ی )فيلمە کوردییەکەی دەوڵەت ٤٢/٩٥٠ وونی١٢٠١٠ئەردەڵی ی مێ  

وو و شارستانیەن  کورد٤٣/٩٥٠ ی وونی١٢٠٠٩محەمەد مەحمود مەندەالویمێ   ی مێ  
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وونی١٢٠١٢جەمال گردەسۆریئاخاوتنگەیل  دەربارەی کورد٤٤/٩٥٠ ی مێ  

 یەکەم- دەوڵەن  جمهوری کوردستان نامەو دۆکومێنت ٤٥/٩٥٠
ی

وونی١٢٠٢١مەحمود مەال عززەتبەرگ ی مێ  

 یەکەم٤٦/٩٥٠
ی

ن ڤان برونەسنئاغاو شێخ و دەوڵەت بەرگ وونی١٢٠٠٣کوردۆ عەیلمارتێ  ی مێ  

 دووەم٤٧/٩٥٠
ی

ن ڤان برونەسنئاغاو شێخ و دەوڵەت بەرگ وونی١٢٠١١کوردۆ عەیلمارتێ  ی مێ  

ن٤٨/٩٥٠ ی مەرگە لێکۆڵینەوەو بەدواداچون و پەراوێز لەسەر نوسێ 
وونی١٢٠١٨تەها بابانکتێبەکەی دن  ی مێ  

وییەکانەوە٤٩/٩٥٠ ی وونی١٢٠٠٩سمکۆ بەهرۆز محەمەدگۆڕانکاییە ئابورییەکانن کەرکوک لە روانگەی سەردەمە مێ   ی مێ  

وونی١٢٠١١شەفيق  حاخی خدررۆبەرت سەنت یۆهنداود بنگۆرریۆن دامەزرێنەری دەوڵەن  ئیشائیل٥٠/٩٥٠ ی مێ  

وونی٢٢٠١٥یوسف محەمەد بەرزنجیئارام شەهیدێک لە بناری کەڵەوێدا٥١/٩٥٠ ی مێ  

سانن شەڕی ناوخۆ کۆتانی ساڵی ٥٢/٩٥٠ وونی١٢٠٠٤سەلیم نادر١٩٩٣بزوتنەوەی ئیسالیم و هەڵگێ  ی مێ  

وویا کوردستانێدا٥٣/٩٥٠ ی نی  کوردستانن  ڤەکۆلینەکا دیرۆگ لسەر ئاڵی د مێ   وەنیئاڵی وونی١٢٠١٢یوسف سەبری نێ   ی مێ  

وونی١٢٠٠٢ئەنوەر سوڵتاننڤالدیمێ   مینۆرسگمینۆرسگ و کورد٥٤/٩٥٠ ی مێ  

ووی ٥٥/٩٥٠ ی وونی١٢٠١٠حامید گەوهەری ساڵەی فیدراسیۆنن کۆمەڵە کوردستانییەکاندا٢٥کورد لە سوید لە مێ   ی مێ  

ن پێنجوێتن٥٦/٩٥٠ وونی١٢٠١٦مەحمود نەجمەدینلە بیقاعەوە بۆ قەندیل دیدار لەگەڵ محەمەد ئەمێ  ی مێ  

اق ٥٧/٩٥٠ وونی١٢٠٢١سديق ساڵححەننا بەتاتۆ١٩٥٨-١٩١٧سەرۆک هۆزو جوتیار لە عێ   ی مێ  

ن پاش بیست ساڵ٥٨/٩٥٠ وانێ  ڕ  
وونی١٢٠١٩کاوانن ئەنوەر مەسیقنحەسەن عەلەویعەبدولکەریم قاسم تێ  ی مێ  

وونی١٢٠١٥رێبوار حەمە تۆفیقجوولەکەکانن شاری سلێمانن لەسەرەتای دروستبوونن شارەکەوە٥٩/٩٥٠ ی مێ  

ووی کوردەکانن قۆقاز٦٠/٩٥٠ ی وونی١٢٠٢١عەیل نادرمینۆرسگ. ف.ڤچەند لێکۆڵینەوەیەک لە مێ   ی مێ  

انەوە٦١/٩٥٠ ووی پەویوەندییەکانن شۆڕیسی شێخ مەحموود بە ئێ   ی وونی١٢٠٢٠کەمال نوری مەعروفمێ   ی مێ  

اتۆریای عوسمانن ٦٢/٩٥٠  ئیمێی
ی

وونی١٢٠٢١نەجان  عەبدوڵڵیپۆل دۆمۆن و فرانسوا جیۆرجیۆن١٩٢٣ - ١٩٠٨مەرگ ی مێ  

ی کاژیک٦٣/٩٥٠ وونی١٢٠٢١کامیل ژیرکاژیکنامە فەلسەفەی بێ  ی مێ  

ين فواد مەعسومکوردو ئەمریکا٦٤/٩٥٠ وونی١٢٠٢٠شێ  ی مێ  

ن  ٦٥/٩٥٠ نشیتن بابان لە ماوەی دەسەڵی دا١٢مێ  وونی١٢٠١٨عومەر ئیسماعیل مارف مێ  ی مێ  
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ن. ژ ڕنوسەرناوی کتێبپۆڵێ   بابەتساڵدانەوەرگێ  

وونی١١٩٩٩ئەحمەد تاقانەکۆمەڵێک نوسەرمارتن لۆتەر کینک١/٩٧٠ ی مێ  

ووی سیایس ئەمریکا پێشەکییەگ زۆر کورت٢/٩٧٠ ی ح بەهرایمدۆناڵد ن  کریچلۆفمێ   وونی١٢٠٢١سەڵی ی مێ  
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